
Α∆Α: 6ΙΦΦΩΨΕ-Ξ0Σ 
 

1 
 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 

                                      

Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                       Απόσπασµα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                              Από το πρακτικό της  03-02-2020 

          συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Αριθµός Απόφασης: 26/2020       
 
ΘΕΜΑ: «Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή από τον ∆ήµο και τον ∆ήµαρχο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης του Αναθεωρηµένου Ευρωπαϊκού Συµφώνου των ∆ηµάρχων για 
το Κλίµα και την Ενέργεια, το οποίο προωθείται από την Ε.Ε. και σκοπό έχει την προστασία 
του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και της κλιµατικής 
πολιτικής της Ε.Ε.». 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 03η του µήνα Φεβρουαρίου έτους 
2020, ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 20:00 συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Αµπελοκήπων 
- Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση, µετά από τη µε Α.Π. 2390/30-01-2020 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 πέντε (25) και απόντες οκτώ (08) οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και 
κλήθηκαν νόµιµα 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 
1 Αβραµίδης Κυριάκος 1 Ιωαννίδης Εµµανουήλ 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Καρασαρλίδου Σοφία 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Μύθυµη Ελένη 

5 Σιδηρόπουλος Σάββας 5 Κυριλλίδης Γεώργιος 

6 Γρούγιος Ηλίας 6 Καΐκατζάνη-Χαραλαµπίδου Μαρία 

7 Κωνσταντίνου Κυριάκος 7 Νοτάκης Ιωάννης 

8 Κατζικάς Γεώργιος 8 Τσοµπανοπούλου Μελίσα 

9 Σουσλόγλου Νικόλαος 9  

10 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 10  

11 Καρράς Ευστράτιος 11  

12 Γυµνόπουλος Κοσµάς 12  

13 Καζαντζίδης Γεώργιος 13  

14 Αβραµίδης Μωυσής 14  

15 Αρπατζάνη - Τσοµπάνογλου Μαρία 15  

16 Ζυγανιτίδης Απόστολος 16  

17 Κουσίδης Γεώργιος 17  

18 Παπαδήµας Αναστάσιος 18  

19 Μανωλόπουλος Βασίλης 19  

20 Σεµερτζίδου Αγγελική 20  

21 Φουκίδης Απόστολος 21  

22 Αποστολίδου Μαρία 22  

23 Γκαλέτσης Αθανάσιος 23  

24 Ράπτου Όλγα 24  

25 Σµήλιος Ηλίας 25  
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26  26  

27  27  

28       28  

29     29  

30     30  

31     31  

32     32  
33     33  
 

Στη συνεδρίαση κλήθηκαν σύµφωνα µε το άρθρο 67 του Ν.3852/2010 ο Πρόεδρος της Κοινότητας 
Αµπελοκήπων κ. Χαλκίδης Ιωάννης και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεµένης κα. Παληκαρίδου Αναστασία 
οι οποίοι απουσίαζαν. 
 
Πρακτικά κράτησε η ειδική γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 
 
Μετά την διαπίστωση της απαρτίας, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης στην οποία κλήθηκε και 
ήταν παρών ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύµφωνα µε το άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 
(Κ∆Κ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 «Πρόγραµµα Καλλικράτης».  
 
Ο Πρόεδρος πρόταξε την συζήτηση του 5ου και του 6ου τακτικού θέµατος έναντι του 1ου τακτικού θέµατος. 
 
Πριν την συζήτηση του 1ου τακτικού θέµατος της ηµερήσιας διάταξης αποχώρησε ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. 
Σµήλιος Ηλίας. 

 
Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 5ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης και ο Γενικός Γραµµατέας κ. Παπαγεωργίου 
Αθανάσιος  έθεσε υπόψη των µελών ότι: 

Ο δήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης είχε υπογράψει το Ευρωπαϊκό Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το 
2020, το οποίο προωθήθηκε από την Ε.Ε. και σκοπό είχε την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη 
των στόχων της ενεργειακής πολιτικής της Ε.Ε., δηλαδή του στόχου 20 – 20 – 20 µέχρι το 2020 (ήτοι µείωση 
των εκποµπών των αερίων του θερµοκηπίου κατά 20 %, βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά 20 % και 
αύξηση της χρήσης των ανανεώσιµων πηγών ενέργειας κατά 20 % του συνόλου της κατανάλωσης). Ο 
στόχος επετεύχθη από τον δήµο Αµπελοκήπων – Μενεµένης πολύ πριν το 2020, ενώ στο πλαίσιο των 
υποχρεώσεών του ο δήµος εκπόνησε και το αντίστοιχο Σχέδιο ∆ιαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (Σ∆ΑΕ).    
Το αναθεωρηµένο Ευρωπαϊκό Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια, προωθείται επίσης 
από την Ε.Ε. και σκοπό έχει την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής 
και της κλιµατικής πολιτικής της Ε.Ε., δηλαδή τη µείωση των εκποµπών CO2 (και ενδεχοµένως άλλων αερίων 
του θερµοκηπίου) στο έδαφός µας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, κυρίως µε τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και τη µεγαλύτερη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως επίσης και την 
αύξηση της ανθεκτικότητάς της µε την προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 
Για τη µετουσίωση αυτών των δεσµεύσεων σε δράση, η τοπικές αρχές δεσµεύονται να ακολουθήσουν την 
ακόλουθη σταδιακή προσέγγιση: α) να εκπονήσουν Απογραφή Εκποµπών Αναφοράς και Εκτίµηση των 
Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιµατική Αλλαγή, β) να υποβάλλουν Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου 
Ενέργειας και Κλίµατος εντός δύο ετών µετά την ηµεροµηνία λήψης της ανωτέρω απόφασης από το 
δηµοτικό συµβούλιο και γ) να υποβάλλουν Έκθεση προόδου, τουλάχιστον ανά διετία µετά την υποβολή του 
Σχεδίου ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίµατος, για σκοπούς αξιολόγησης, παρακολούθησης και 
επαλήθευσης. 
 
Έχοντας υπόψη: 
1. Τον Νόµο 3463/2006 (Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων). 
2. Τον Νόµο 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 
Πρόγραµµα Καλλικράτης’’. 
3. Την προηγούµενη απόφαση του δηµοτικού συµβουλίου του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης 
(2011) για το ίδιο θέµα και την ανάγκη λήψης νέας απόφασης για την υπογραφή του αναθεωρηµένου 
Ευρωπαϊκού Συµφώνου των ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια.        
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                       Ε ι σ η γ ο ύ µ α σ τ ε  
Την παροχή εξουσιοδότησης στον ∆ήµαρχο Αµπελοκήπων – Μενεµένης για υπογραφή του Αναθεωρηµένου 
Ευρωπαϊκού Συµφώνου των ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια για το 2030, το οποίο προωθείται από 
την Ε.Ε. και σκοπό έχει την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και 
της κλιµατικής πολιτικής της Ε.Ε., δηλαδή τη µείωση των εκποµπών CO2 (και ενδεχοµένως άλλων αερίων 
του θερµοκηπίου) στο έδαφός µας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, κυρίως µε τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και τη µεγαλύτερη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως επίσης και την 
αύξηση της ανθεκτικότητάς της µε την προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και την ανάληψη 
εκ µέρους του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη συµµετοχή στις 
δράσεις και την υλοποίηση των δεσµεύσεων που προβλέπονται από την υπογραφή του συµφώνου. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά από διαλογική συζήτηση, όπως είναι καταχωρηµένη στο αποµαγνητοφωνηµένο 
πρακτικό, αφού άκουσε όσα είπε ο πρόεδρος, είδε και τις σχετικές διατάξεις,  
 

                                       ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Κατά Πλειοψηφία 
                                              Με ψήφους 24 Υπέρ – 1 Κατά 

Α) Παρέχεται η εξουσιοδότηση στον ∆ήµαρχο Αµπελοκήπων – Μενεµένης να υπογράψει το Αναθεωρηµένο 
Ευρωπαϊκό Σύµφωνο των ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια για το 2030, το οποίο προωθείται από 
την Ε.Ε. και σκοπό έχει την προστασία του περιβάλλοντος και την επίτευξη των στόχων της ενεργειακής και 
της κλιµατικής πολιτικής της Ε.Ε., δηλαδή τη µείωση των εκποµπών CO2 (και ενδεχοµένως άλλων αερίων 
του θερµοκηπίου) στο έδαφός µας κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, κυρίως µε τη βελτίωση της 
ενεργειακής απόδοσης και τη µεγαλύτερη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, όπως επίσης και την 
αύξηση της ανθεκτικότητάς της µε την προσαρµογή στις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής και την ανάληψη 
εκ µέρους του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη συµµετοχή στις 
δράσεις και την υλοποίηση των δεσµεύσεων που προβλέπονται από την υπογραφή του συµφώνου. 

 
-Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. Σµήλιος Ηλίας µειοψήφησε. 
 

  Β) Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 26/2020. 
 

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

Ο Πρόεδρος                                                                   Τα Μέλη 
  
Κουσενίδης Αλέξανδρος 

 
Αµπελόκηποι  04 – 02 - 2020 

 
      Η  Ειδική  Γραµµατέας                                                                                    Ο Πρόεδρος 

 
 
 
 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                                             Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 
 


