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Πληροφορίες :  Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                             Απόσπασμα  
Τηλέφωνο       :  2313-313690                         Από το πρακτικό της  19-07-2021 

                                                                                                          συνεδρίασης του Δ.Σ. 
Αριθμός Απόφασης: 70/2021       

 
ΘΕΜΑ: «Παροχή εξουσιοδότησης για υπογραφή από τον Δήμο και τον Δήμαρχο 

Αμπελοκήπων – Μενεμένης του Αναθεωρημένου Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων 

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 Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 19η του μήνα Ιουλίου έτους 2021, 
ημέρα της εβδομάδος Δευτέρα και ώρα 19:00 συνήλθε το Δημοτικό Συμβούλιο Αμπελοκήπων - 
Μενεμένης σε τακτική συνεδρίαση κεκλεισμένων των θυρών, σύμφωνα με την υπ ́ αρ. 18318/13-
03-2020 και 163/29-05-2020 εγκυκλίων του Υπουργείου Εσωτερικών και την παράγραφο 1 του 
άρθρου 10 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (ΦΕΚ55/τ.Α /́11-03-2020), μετά από τη με Α.Π. 
15396/15-07-2021 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 οι είκοσι  (20) και απόντες δεκατρείς (13). 

 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ : ΑΠΟΝΤΕΣ : 

1 Αβραμίδης Κυριάκος 1 Κατζικάς Γεώργιος 

2 Κεσόγλου Παύλος 2 Κωνσταντίνου Κυριάκος 

3 Κουσενίδης Αλέξανδρος 3 Σουσλόγλου Νικόλαος 

4 Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4 Μανωλόπουλος Βασίλης 

5 Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος 5 Γρούγιος Ηλίας 

6 Φουκίδης Απόστολος 6 Αρπατζάνη - Τσομπάνογλου Μαρία 

7 Κουσίδης Γεώργιος 7 Γκαλέτσης Αθανάσιος 

8 Ιωαννίδης Εμμανουήλ 8 Ράπτου Όλγα 

9 Σεμερτζίδου Αγγελική 9 Καρασαρλίδου Σοφία 

10 Αποστολίδου Μαρία 10 Μύθυμη Ελένη 

11 Καρράς Ευστράτιος 11 Νοτάκης Ιωάννης 

12 Γυμνόπουλος Κοσμάς 12 Τσομπανοπούλου Μελίσα 

13 Σιδηρόπουλος Σάββας 13 Καΐκατζάνη-Χαραλαμπίδου Μαρία 

14 Καζαντζίδης Γεώργιος 14  

15 Αβραμίδης Μωυσής 15  

16 Παπαδήμας Αναστάσιος 16  

17 Ζυγανιτίδης Απόστολος 17  

18 Κυριλλίδης Γεώργιος 18  

19 Ζωναρέλη - Λαζαρίδου Κυριακή 19  

20 Σμήλιος Ηλίας 20  

21  21  

22  22  

 

 

                     ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

                     ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

                     ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

                     Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ 12, Τ.Κ. 56123 Αμπελόκηποι 
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23  23  

24  24  

25  25  

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 o οποίος ήταν παρών και η Πρόεδρος της Κοινότητας Μενεμένης 
κα. Παληκαρίδου Αναστασία η οποία απουσίαζε. 
 

Πρακτικά κράτησε η ειδική γραμματέας του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουτέγου Κλεαρέττη. 

 

Στην Συνεδρίαση κλήθηκε και ήταν παρών και ο Δήμαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος, σύμφωνα με το 

άρθρο 95,παράγραφος 5 του Ν.3463/2006 (ΚΔΚ) και του άρθρου 67 παρ.6 του Ν.3852/2010 

«Πρόγραμμα Καλλικράτης».  

 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο θέμα  της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι: 
Ο δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης είχε υπογράψει το Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των 

Δημάρχων 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 Διαχείρισης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ). Το αναθεωρημένο 

Ευρωπαϊκό Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια, που προωθήθηκε 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. 
Στις 21 Απριλίου, το Σύμφωνο των Δημάρχων στην Ευρώπη ξεκίνησε το όραμά του για το 2050, το 

οποίο αντικατοπτρίζεται σε ένα νέο έγγραφο πολιτικής δέσμευσης. Επειδή η προηγούμενη έκδοση του 

εγγράφου δέσμευσης (2030) δεν θα γίνεται πλέον αποδεκτή μετά τις 30 Ιουνίου 2021, ο Δήμος 
Αμπελοκήπων – Μενεμένης πρέπει να προσυπογράψει το νέο έγγραφο πολιτικής δέσμευσης για το 

Όραμα του 2050, το οποίο είναι το μόνο έγγραφο που πρέπει να υποβληθεί για να συμμετάσχουμε ή να 

παραμείνουμε μέρος του Συμφώνου των Δημάρχων. 
Για τη μετουσίωση αυτών των δεσμεύσεων σε δράση, οι 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 Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος εντός δύο ετών μετά την ημερομηνία λήψης της 



ΑΔΑ: 6ΒΜΝΩΨΕ-83Μ 

 

 

ανωτέρω απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο και γ) να υποβάλλουν Έκθεση προόδου, 

τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος, για 

σκοπούς αξιολόγησης, παρακολούθησης και επαλήθευσης. 
 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τον Νόμο 3463/2006 (Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων). 
2. Τον Νόμο 3852/2010 ‘’Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης’’. 
3. Το Νόμο 4555/2018: Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης 

Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής 
λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»]. 

4. Τις προηγούμενες αποφάσεις του δημοτικού συμβουλίου του Δήμου Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης (η αρχική του 2011) για το ίδιο θέμα και την ανάγκη λήψης νέας απόφασης για την 

υπογραφή του νέου εγγράφου πολιτικής δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το 

Κλίμα και την Ενέργεια.   

 

Ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε  

Την παροχή εξουσιοδότησης στον Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για υπογραφή του νέου εγγράφου 

πολιτικής δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια για το 

Όραμα του 2050, 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%, 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 Δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης όλων των 
απαραίτητων ενεργειών για τη συμμετοχή στις δράσεις και την υλοποίηση των δεσμεύσεων που 

προβλέπονται από την υπογραφή του συμφώνου. 

  

Το Δημοτικό 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 19 Υπέρ – 1 Κατά  

Α) Παρέχει την εξουσιοδότηση στον Δήμαρχο Αμπελοκήπων – Μενεμένης για υπογραφή του νέου 

εγγράφου πολιτικής δέσμευσης του Ευρωπαϊκού Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια 

για το Όραμα του 2050, 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%, 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 Δήμου Αμπελοκήπων – 

Μενεμένης όλων των απαραίτητων ενεργειών για τη συμμετοχή στις δράσεις και την υλοποίηση των 
δεσμεύσεων που προβλέπονται από την υπογραφή του συμφώνου. 

 

-Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σμήλιος Ηλίας μειοψήφησε. 
 

Β) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 70/2021. 
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Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής 
        

 

 

  Ο Πρόεδρος    
                                                                                                       Τα Μέλη 

Κουσενίδης Αλέξανδρος 
 

Αμπελόκηποι  20 - 07 – 2021 

 

      Η  Ειδική  Γραμματέας                                                                    Ο Πρόεδρος 
 

 

 

     Κουκουτέγου Κλεαρέττη                                                            Κουσενίδης Αλέξανδρος 


