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ΘΕΜΑ: Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και διοργάνωση Ηµέρας ∆ράσης για την Ενέργεια και το Κλίµα

Αξιότιµοι κύριοι/κυρίες, 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης συµµετέχει στο 

Επίτροπο Miguel Arias Cañete ως «η µεγαλύτερη αστική πρωτοβουλία για το κλίµα και την ενέργεια

ενώνει χιλιάδες τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσµεύονται οικ

κλίµα και την ενέργεια στην επικράτειά τους. 

139 ∆ήµοι από όλη την Ελλάδα. Στα πλαίσια του Συµφώνου, 

τη µείωση των εκποµπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα εντός των ορίων του κατά 22%

σύνταξη «Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια

Είναι επιθυµητή η συµµετοχή  στην εφαρµογή αυτού του σχεδίου, αλλά και στη σύνταξη του 

Ενέργεια και το Κλίµα» (Σ∆ΑΕΚ), όλων των

µας. Συνεπώς, η επαφή µαζί σας και η συγκέντρωση προτάσεων και επισηµάνσεων από

∆ράσης του ∆ήµου και την εφαρµογή του, κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση 

θεµάτων και προβληµάτων που απασχολούν τον φορέα σας.

Αυτή την περίοδο ο ∆ήµος Αµπελοκήπων

διοργανώνει Ηµέρα ∆ράσης για την Ενέργεια και το Κλ

στρατοπέδου Μεγάλου Αλεξάνδρου. Κατά τη διάρκεια της ηµέρας υπάρχει η δυνατότητα, 

να ενηµερώσουν το κοινό για τη δράση τους 

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συµµετέχετε

Απριλίου 2017.  

Επισυνάπτουµε ενηµερωτικό υλικό σε σχέση µε το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και για το Σ∆ΑΕ του ∆ήµου 

Μενεµένης. Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση είµαστε στη διάθεσή σας. 

Με εκτίµηση, 

 

∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδοµίας, Καθαριότητας & Περιβάλλοντος  

Τµήµα Μελετών, Κατασκευών και Πολεοδοµικών Εφαρµογών 

και Κυκλοφορίας 

Θεσσαλονίκη, 

ΘΕΜΑ: Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και διοργάνωση Ηµέρας ∆ράσης για την Ενέργεια και το Κλίµα

Μενεµένης συµµετέχει στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων το οποίο είχε προαναγγελθεί από τον 

ως «η µεγαλύτερη αστική πρωτοβουλία για το κλίµα και την ενέργεια

ενώνει χιλιάδες τοπικές και περιφερειακές αρχές που δεσµεύονται οικειοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ για το 

κλίµα και την ενέργεια στην επικράτειά τους. Στο Σύµφωνο συµµετέχουν 6390 ∆ήµοι από όλο τον κόσµο

∆ήµοι από όλη την Ελλάδα. Στα πλαίσια του Συµφώνου, ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης έχει θέσει ως στόχο 

τη µείωση των εκποµπών ρύπων διοξειδίου του άνθρακα εντός των ορίων του κατά 22%,

Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια» (Σ∆ΑΕ) το οποίο ήδη εφαρµόζει.  

στην εφαρµογή αυτού του σχεδίου, αλλά και στη σύνταξη του νέου «

(Σ∆ΑΕΚ), όλων των φορέων που έχουν κάποιο ρόλο να διαδραµατίσουν στην ανάπτυξη του ∆ήµου 

η επαφή µαζί σας και η συγκέντρωση προτάσεων και επισηµάνσεων από εσάς

∆ράσης του ∆ήµου και την εφαρµογή του, κρίνεται απαραίτητη για την βελτίωση της δράσης µας και την κατανόηση 

θεµάτων και προβληµάτων που απασχολούν τον φορέα σας. 

Αυτή την περίοδο ο ∆ήµος Αµπελοκήπων-Μενεµένης, στα πλαίσια της συµµετοχής του στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, 

Ηµέρα ∆ράσης για την Ενέργεια και το Κλίµα την Κυριακή 7 Μαΐου 2017

Κατά τη διάρκεια της ηµέρας υπάρχει η δυνατότητα, για όσους φορείς ενδιαφέρονται

να ενηµερώσουν το κοινό για τη δράση τους σε σχέση µε περιβαλλοντικά ζητήµατα και πρακτικές εξοικονόµ

Σε περίπτωση που ενδιαφέρεστε να συµµετέχετε, παρακαλούµε να µας ενηµερώσετε µέχρι την 

Επισυνάπτουµε ενηµερωτικό υλικό σε σχέση µε το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και για το Σ∆ΑΕ του ∆ήµου 

Σε περίπτωση που χρειαστείτε οποιαδήποτε διευκρίνιση είµαστε στη διάθεσή σας.  

Θεσσαλονίκη, 6 Απριλίου 2017 

ΘΕΜΑ: Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και διοργάνωση Ηµέρας ∆ράσης για την Ενέργεια και το Κλίµα 

το οποίο είχε προαναγγελθεί από τον 

ως «η µεγαλύτερη αστική πρωτοβουλία για το κλίµα και την ενέργεια παγκοσµίως» και 

ιοθελώς να υλοποιήσουν τους στόχους της ΕΕ για το 

όλο τον κόσµο, µεταξύ των οποίων 

Μενεµένης έχει θέσει ως στόχο 

, έχοντας ολοκληρώσει τη 

νέου «Σχεδίου ∆ράσης για την 

φορέων που έχουν κάποιο ρόλο να διαδραµατίσουν στην ανάπτυξη του ∆ήµου 

εσάς, σε σχέση µε το Σχέδιο 

της δράσης µας και την κατανόηση 

, στα πλαίσια της συµµετοχής του στο Σύµφωνο των ∆ηµάρχων, 

7 Μαΐου 2017, στο χώρο του πρώην 

για όσους φορείς ενδιαφέρονται, 

σε σχέση µε περιβαλλοντικά ζητήµατα και πρακτικές εξοικονόµησης ενέργειας. 

ε να µας ενηµερώσετε µέχρι την  Τετάρτη 12 

Επισυνάπτουµε ενηµερωτικό υλικό σε σχέση µε το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και για το Σ∆ΑΕ του ∆ήµου Αµπελοκήπων-


