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ΘΕΜΑ: Έγκριση Σχεδίου ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ∆ΑΕ) 
 

 

Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 09η του µήνα Ιανουαρίου έτους 2017, 

ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 22:00µ.µ. συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων - 

Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 312/05-01-2017 έγγραφη πρόσκληση του 

προέδρου,  που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους.  

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των τριάντα τριών 

(33) µελών ήταν παρόντες είκοσι επτά (27) και απόντες έξι(06)οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 

κλήθηκαν  νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Αποστολίδου Μαρία 
2 Βαλάνος Νικόλαος 2 Εµεινίδης Αναστάσιος  
3 Κωνσταντίνου Κυριάκος 3 Αρµπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 
4 Καρράς Ευστράτιος 4 Γυµνόπουλος Κοσµάς 
5 Κουσενίδης Αλέξανδρος 5 Πεχλιβανίδης Νικόλαος 
6 Κεσόγλου Παύλος 6 Τσοµπανοπούλου Μελίσα  
7 Σουσλόγλου Νικόλαος 7  
8 Σιδηρόπουλος Σάββας 8  
9 Μανωλόπουλος Βασίλης 9  

10 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 10  
11 Ναλµπαντίδου Αφροδίτη 11  
12 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 12  
13 Γρούγιος Ηλίας 13  
14 Κατζικάς Γεώργιος 14  
15 Μεζίκης Βασίλειος 15  
16 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 16  
17 Κυριλλίδης Γεώργιος 17  
18 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 18  
19 Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία 19  
20 Λαϊνάκου Αφροδίτη 20  
21 Καζαντζίδης Γεώργιος  21  
22 Αβραµίδης Μωϋσής 22  
23 Λαδάς Παράσχος 23  
24 Γκαλέτσης Αθανάσιος 24  
25 Ράπτου Ολγα 25  
26 Νοτάκης Ιωάννης 26  
27 Σµήλιος Ηλίας 27  
28  28  
29  29  
30  30  
31  31  
32  32  
33  33  

 

 
 



Ο Πρόεδρος  κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 

άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος.  

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κα Κουκουτέγου Κλεαρέττη.  

 

Επίσης κλήθηκαν στη συνεδρίαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Μενεµένης κ. Παληκαρίδου  Αναστασία η οποία και παρέστη και η Πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας 

Αµπελοκήπων κ. Κόπτη Ελένη, η οποία απουσίαζε. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5Ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Αντιδήµαρχος κ. Μανωλόπουλος 

Βασίλης   έθεσε υπόψη των µελών ότι :  

Oι  ∆ήµαρχοι της Ευρώπης συµφώνησαν να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η Ε.Ε. για το 2020, 

µειώνοντας τις εκποµπές CO2 στις επικράτειές τους κατά τουλάχιστον 20%, µέσω της εφαρµογής ενός 

«Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» στους τοµείς δραστηριοτήτων που σχετίζονται µε την 

εντολή τους. Η πρωτοβουλία του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, αποτελεί την ευκαιρία να συνδυαστούν 

όλες οι προσπάθειες και επιδιώξεις του ∆ήµου Αµπελοκήπων -Μενεµένης κάτω από ένα κοινό 

πρόγραµµα δράσης. Ανταποκρινόµενος στο κάλεσµα των ∆ηµάρχων της Ευρώπης να υπερβούν το 

στόχο µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020, ο ∆ήµος  

Αµπελοκήπων - Μενεµένης υπέγραψε το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων στις 14 Μαρτίου 2011 και ξεκίνησε 

να υλοποιεί τις δεσµεύσεις που απορρέουν από αυτό.  

 

Στο Σύµφωνο, µέχρι στιγµής συµµετέχουν πάνω από 6370 ∆ήµοι από την Ευρώπη, µεταξύ των 

οποίων 135 ∆ήµοι από όλη την Ελλάδα. Οι ουσιαστικές δεσµεύσεις ενός ∆ήµου που συµµετέχει στο 

Σύµφωνο, είναι οι:  

• Προετοιµασία µια Βασικής Απογραφής Εκποµπών CO2 µε καταγραφή των ενεργειακών 

καταναλώσεων τόσο των δηµοτικών, όσο και των ιδιωτικών κτιρίων.  

• Προετοιµασία του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, το οποίο πρέπει να 

υποβληθεί εντός ενός έτους από την επίσηµη υπογραφή του Συµφώνου των 

∆ηµάρχων.  

• Υλοποίηση των προτεινόµενων µέτρων για τη µείωση των εκποµπών CO2, ειδικά στους 

τοµείς ευθύνης του ∆ήµου (δηµοτικά κτίρια, φωτισµός, οχήµατα, δηµοτικές προµήθειες, 

κτλ).  

• Ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών 

στο ∆ήµο.  

• Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία, µετά την υποβολή του Σχεδίου 

∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση 

των αποτελεσµάτων.  

 

Εντός του ∆ήµου Αµπελοκήπων - Μενεµένης, οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται σε 

348.894,43 τόνους CO2 ετησίως, µε έτος αναφοράς το 2010. Ο στόχος που θέτει ο ∆ήµος είναι η 

µείωση αυτών των εκποµπών κατά 21,96% (76.686,97 τόνους CO2 ετησίως) µέχρι το έτος 2020. Ο 



στόχος µείωσης των εκποµπών CO2 αναµένεται να επιτευχθεί από το συνδυασµό εξοικονόµησης 

ενέργειας και εγκατάστασης συστηµάτων ΑΠΕ εντός των ορίων του ∆ήµου. Το Σχέδιο ∆ράσης που 

καταρτίστηκε, προβλέπει ενδεικτικά µέτρα µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τους παρακάτω 

τοµείς:  

• ∆ηµόσια Κτίρια: Ενεργειακή αναβάθµιση και πιστοποίηση των κτιρίων του ∆ήµου, 

ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δηµοσίων κτιρίων.  

• ∆ηµοτικός Φωτισµός: Χρήση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης για κάλυψη των 

αναγκών σε δηµοτικό φωτισµό, Υλοποίηση πιλοτικού προγράµµατος τηλεδιαχείρισης 

του δηµοτικού φωτισµού.  

• Οικιακός & Τριτογενής Τοµέας, Βιοµηχανία: Ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση του κοινού, 

∆ράσεις διανοµής λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας, Ενηµέρωση για τα 

προγράµµατα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ». 

• Οχήµατα & Μεταφορές: Μελέτη αστικής κινητικότητας, Προώθηση Eco-Driving, 

Βελτίωση απόδοσης δηµοτικού στόλου οχηµάτων. 

• Άλλα µέτρα: Προώθηση των ΑΠΕ, Εφαρµογή ενεργειακών κριτηρίων στις διαδικασίες 

σύναψης δηµοσίων συµβάσεων.  

 

Είναι σηµαντικό να τονιστεί ότι οι µεγαλύτερες µειώσεις αναµένονται από τοµείς, στους οποίους ο 

∆ήµος δεν µπορεί να ασκήσει άµεση επίδραση (ιδιωτικές µεταφορές, οικιακός και τριτογενής τοµέας). 

Για το λόγο αυτό, η επίτευξη του στόχου του 21,97%  θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο στενής 

παρακολούθησης µέχρι την επόµενη αναφορά προς το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων σε δύο χρόνια, οπότε 

και θα µπορούν να προταθούν νέα ή διορθωµένα µέτρα και δράσεις.  

 

Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµος σε συνδυασµό µε τους εµπλεκόµενους φορείς της πόλης θα 

εξετάζει διαρκώς την εφαρµογή και νέων µέτρων στους διάφορους τοµείς και θα εντατικοποιήσει την 

προσπάθειά του για µείωση των καταναλώσεων στον οικιακό και τριτογενή τοµέα. Παράλληλα, θα 

εφαρµόζει σταδιακά τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στους τοµείς άµεσης αρµοδιότητάς του 

(δηµοτικά κτίρια, στόλος οχηµάτων, δηµοτικός φωτισµός), ώστε να αποτελέσει πρότυπο τόσο για τους 

δηµότες του, όσο και για τον τριτογενή τοµέα.  

 

Σύµφωνα µε τα παραπάνω εισηγούµαστε:  

 

1. την έγκριση του Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας του ∆ήµου, το οποίο αποτελεί 

αναπόσπαστο τµήµα της παρούσης, και  

 

2. την προσυπογραφή του στόχου µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του ∆ήµου κατά τουλάχιστον 20% από τα 

επίπεδα του 2010 έως το 2020».  

 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις διατάξεις του 

∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου,  



 

                                                    ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 

Με ψήφους 25 υπέρ(Αβραµίδης Κυριάκος, Βαλάνος Νικόλαος, Κωνσταντίνου Κυριάκος, Γρούγιος 

Ηλίας, Καρράς Ευστράτιος, Κεσόγλου Παύλος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 

Παναγιωτίδης Γαβριήλ,Σιδηρόπουλος Σάββας, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Μανωλόπουλος 

Βασίλης, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Μεζίκης Βασίλης, Κατζικάς Γεώργιος, Σουσλόγλου Νικόλαος, 

Κυριλλίδης Γεώργιος, Καϊκατζάνη - Χαραλαµπίδου Μαρία, Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή, 

Λαΐνάκου Αφροδίτη, Καζαντζίδης Γεώργιος, Αβραµίδης Μωυσής, Λαδάς Παράσχος, Ράπτου Όλγα, 

Γκαλέτσης Αθανάσιος)  2 παρών(Νοτάκης Ιωάννης, Σµήλιος Ηλίας) 

 

Α) Εγκρίνει το Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας του ∆ήµου, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο 

τµήµα της παρούσης, και  

 

Β) Εγκρίνει την προσυπογραφή του στόχου µείωσης των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) 

από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του ∆ήµου κατά τουλάχιστον 20% από τα επίπεδα του 

2010 έως το 2020».  

 

    Γ) Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 010/2017 

 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 

 

    Ο Πρόεδρος    

 

                                                                                                            Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος     Αµπελόκηποι  10 - 01 - 2017 

  

Η Ειδική Γραµµατέας                                                                          Ο Πρόεδρος   

  

 

 

 

Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                Κουσενίδης Αλέξανδρος 


