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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 5ης/ 22-2-2012
τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 11ο :

Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
«Σύμφωνο των δημάρχων».

Στην Αγιά σήμερα 22/2/2012, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:30 μμ. στην αίθουσα
συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς, μετά από την με αριθμό πρωτοκόλλου
2195/17-2-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Σουλιώτη Θεόδωρου, που
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου και στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων της
έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και σε Προέδρους –
Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα
με τις παρ.5 και 8 του άρθρο 67 του Ν. 3852/2010.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Σουλιώτης Θεόδωρος (Πρόεδρος)
2. Αργυρούλης Ιωάννης
3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Βόγιας Δημήτριος
6. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
8. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
9. Καψάλης Βασίλειος
10. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
12. Μαρούδας Ρίζος
13. Μπάτσικας Βασίλειος
14. Μπελιάς Αντώνιος
15. Ξαφάρας Χρήστος
16. Πατσάς Κυριάκος
17. Σιμούλης Θωμάς
18. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
19. Σμυρλής Βασίλειος
20. Στάθης Νικόλαος
21. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
Απόντες
23. Αργύρης Νικόλαος
24. Καλαγιάς Γρηγόριος
25. Μαυρογιάννης Αντώνιος
26. Τσαγκάλης Αντώνιος
27. Τσιτσές Δημήτριος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
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Επίσης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και
Εκπροσώπων των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων ήταν:
Παρόντες
1. Αγγελακόπουλος Ρίζος (Στομίου)
2. Αλβίζος Δημήτριος (Αμυγδαλής)
3. Κυριάκου Αθανάσιος (Ομολίου)
4. Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου)
5. Μπαράκος Γεώργιος (Γερακαρίου)
6. Μπελιάς Αθανάσιος (Μελιβοίας)
7. Πατσαβούρας Ιωάννης (Μεταξοχωρίου) 8. Πατσιαβούδης Στέργιος (Αγιάς)
9. Πλατής Βασίλειος (Δήμητρας)
10. Πραντσίδης Δημήτριος (Σκλήθρου)
11. Ράντζος Νικόλαος (Μαρμαρίνης)
Απόντες
12. Γούλης Δημήτριος (Παλαιοπύργου)
13. Δαλακούρας Θεόδωρος (Καστρίου)
14. Ζιούλη Αναστασία (Αετολόφου)
15. Κοσμάς Νικόλαος (Ελάφου)
16. Μπουρντένας Γρηγόριος (Ανάβρας)
17. Οικονόμου Στέλιος (Καρίτσας)
18. Παπαδημητρίου Νίκος (Ανατολής)
19. Περπερής Ευάγγελος (Σκήτης)
20. Ριζάκης Δημήτριος (Σωτηρίτσας)
21. Χαλάτσης Αντώνιος (Ποταμιάς)
22. Χριστοδούλου Βασίλειος (Νερομύλων)
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν και παραβρέθηκαν: ο Δήμαρχος κ. Γκουντάρας
Αντώνης και οι υπηρεσιακοί παράγοντες κ.κ. Σπανός Ιωάννης, Τσίπας Ηλίας και
Παπακώστας Δημήτριος.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και κηδεμόνων
και γονείς μαθητών των δημοτικών Σχολείων Στομίου, Ομολίου και Καρίτσας.
Τα πρακτικά τήρησε ο ειδικός γραμματέας Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και
έδωσε το λόγο στο Δήμαρχο που ενημέρωσε το Σώμα για τρέχοντα θέματα και
απάντησε σε ερωτήσεις των δημοτικών συμβούλων.
Στη συνέχεια και πριν τη συζήτηση των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης το
Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα, μετά από αίτημα του Δημάρχου και του
δημοτικού συμβούλου κου Βασίλειου Λέτσιου τη συζήτηση, στο τέλος της
συνεδρίασης, των παρακάτω θεμάτων εκτός της ημερήσιας διάταξης:
Θέμα 1ο ΕΗΔ: Προγραμματισμός πρόσληψης προσωπικού, με σύμβαση εργασίας μέχρι
οκτώ μηνών, για την αντιμετώπιση εποχικών ή άλλων πρόσκαιρων αναγκών..
Θέμα 2ο ΕΗΔ: Αποδοχή και κατανομή ποσού 33.969,60€ στις σχολικές επιτροπές του
Δήμου Αγιάς από τη χρηματοδότηση με τίτλο: «Λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους
2012 – Α’ κατανομή».
Θέμα 3ο ΕΗΔ: Έγκριση μετακίνησης Δημάρχου στην Πορτογαλία, για τις ανάγκες του
προγράμματος Life+.
Θέμα 4ο ΕΗΔ: Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2012.
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω
τα θέματα της συνεδρίασης:
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Θέμα 11ο :

Συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία
«Σύμφωνο των δημάρχων».
Το ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Διευθυντής Τεχνικών
Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος κ. Τσίπας Ηλίας, που έθεσε υπόψη του
Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:
«Η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε πριν μερικά χρόνια τη δέσμη μέτρων «Ενέργεια
για ένα μεταβαλλόμενο κόσμο», αναλαμβάνοντας μια μονομερή δέσμευση για τη
μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά τουλάχιστον 20% έως
το 2020, ως αποτέλεσμα της αύξησης της ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και του
προσδιορισμού του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα
σε 20%.
Ο ιδιαίτερα σημαντικός ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην επίτευξη του
στόχου αυτού αναδεικνύεται μέσα από πλήθος πολιτικών και κατευθυντήριων
Οδηγιών της Ε.Ε. που κάνουν σαφή αναφορά στην ανάγκη για ενεργοποίηση των
τοπικών αρχών με στόχο την επίτευξη των στόχων για αύξηση της ενεργειακής
απόδοσης και μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης. Είναι γεγονός πως ποσοστό
μεγαλύτερο από το ήμισυ των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου δημιουργείται μέσα
και από τις πόλεις. Επίσης, το 80% του πληθυσμού ζει και εργάζεται σε πόλεις, όπου
καταναλώνεται το 80% της ενέργειας. Δεδομένου ότι οι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης
είναι ο πλησιέστερος φορέας διοίκησης των πολιτών, οφείλουν να αποτελούν πρότυπο
για τους πολίτες κάνοντας ορθολογική χρήση ενέργειας και υιοθετώντας αειφόρα
πρότυπα κατανάλωσης.
Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε.
για την ενεργειακή απόδοση, οι Δήμαρχοι της Ευρώπης εκτιμώντας ότι:
- οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται την ευθύνη για την καταπολέμηση
της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις εθνικές κυβερνήσεις και ότι
οφείλουν να αναλάβουν τη δέσμευση αυτή ανεξαρτήτως των δεσμεύσεων άλλων
ενδιαφερομένων φορέων
- τα αστικά κέντρα και οι πόλεις ευθύνονται άμεσα και έμμεσα (μέσω των προϊόντων
και των υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες) για περισσότερο από το
ήμισυ των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη χρήση ενέργειας
σχετιζόμενης με την ανθρώπινη δραστηριότητα·
- η δέσμευση της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνον
με τη συνδρομή των τοπικών φορέων, των πολιτών και των ενώσεών τους
- ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να πρωτοστατήσουν στην ανάληψη
δράσης και να δώσουν το καλό παράδειγμα, δεδομένου ότι αποτελούν το επίπεδο
διακυβέρνησης που βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες·
συμφώνησαν να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η ΕΕ για το 2020, μειώνοντας
τις εκπομπές CO2 στις επικράτειες τους τουλάχιστον κατά 20%, μέσω της εφαρμογής
ενός Σχεδίου Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια στους τομείς δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με την εντολή τους. Για το σκοπό, αυτό ξεκίνησαν την πρωτοβουλία του
Συμφώνου των Δημάρχων όπου καλούν όλους τους Δήμους της Ευρώπης να
συμμετέχουν σε αυτήν την εθελοντική δράση εισχωρώντας στην πρωτοβουλία αυτή και
υλοποιώντας τις δεσμεύσεις που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Σύμφωνο.
Στο πλέον πρόσφατο Σχέδιο για την ενεργειακή απόδοση (2011COM(2011) 109
τελικό), η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκφράζει τη σαφή και πλήρη στήριξη της στην
πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, ως μέσο επίτευξης των στόχων που έχει
τεθεί για την ενεργειακή αποδοτικότητα. Μάλιστα, αναφέρεται ρητά ότι: «η Επιτροπή
θα εξακολουθήσει να στηρίζει την τοπική προσέγγιση προς την ενεργειακή
απόδοση μέσω του Συμφώνου των δημάρχων και θα επιδιώξει την ενθάρρυνση
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συμπράξεων με περισσότερες ομονοούσες πόλεις, περιλαμβανόμενων πόλεων από
χώρες εκτός της ΕΕ».
Στο Σύμφωνο, μέχρι στιγμής συμμετέχουν πάνω από 2.000 Δήμοι από την Ευρώπη,
μεταξύ των οποίων 84 Δήμοι από όλη την Ελλάδα.
Τα οφέλη από τη συμμετοχή στο Σύμφωνο είναι τα κάτωθι:
- Ανάπτυξη και εφαρμογή ενός ολοκληρωμένου ενεργειακού σχεδιασμού που μπορεί
να αποφέρει σημαντικά οικονομικά οφέλη από τη μείωση του λειτουργικού κόστους
του Δήμου μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας
- Αυξημένη ωριμότητα έργων προς ένταξη σε εθνικά προγράμματα όπως τα Φ/Β στις
στέγες, το «Χτίζοντας το Μέλλον», Δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας σε Δημόσια
Κτίρια του ΕΠΠΕΡΑΑ
- Πρόσβαση σε συγκεκριμένα χρηματοδοτικά εργαλεία, καθώς η Ε.Ε. προσαρμόζει ή
δημιουργεί συγκεκριμένους χρηματοδοτικούς μηχανισμούς για να βοηθήσει τους
φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης να ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις τους. Τέτοιοι
μηχανισμοί είναι για παράδειγμα:
• Το Πρόγραμμα ELENA της ΕΤΕπ όπου εφαρμόζεται ο μηχανισμός χορήγησης
τεχνικής υποστήριξης για να συνδράμουν τις τοπικές να αναπτύξουν τις
δυνατότητές τους για επενδύσεις στη βιώσιμη ενέργεια.
• Το Πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια – Ευρώπη» που επιδιώκει να δώσει ώθηση
σε δράσεις που θα συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της ΕΕ,
συμπεριλαμβανομένων μέτρων για την καλλιέργεια της ενεργειακής απόδοσης
και της ορθολογικής χρήσης των ενεργειακών πόρων και την προώθηση νέων
και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και τη στήριξη της διαφοροποίησης των
πηγών ενέργειας,
• Το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο που προκηρύσσει πλέον δράσεις για «Έξυπνες
πόλεις» που συμμετέχουν στο Σύμφωνο των Δημάρχων
- Προώθηση και ανάδειξη της πόλης στην ευρύτερη περιοχή μας αλλά και σε
πανελλαδικό επίπεδο ως μία πρωτοπόρο πόλη που συμμετέχει ενεργά στην
προστασία του περιβάλλοντος και υιοθετεί και υλοποιεί τις Ευρωπαϊκές και
ελληνικές πολιτικής στον τομέα της ενέργειας.
Προκειμένου ο Δήμος Αγιάς να συμμετέχει στο Σύμφωνο πρέπει να υλοποιηθούν τα
παρακάτω βήματα από τη Δημοτική Αρχή:
 Υπογραφή και αποστολή προς την Επιτροπή του Συμφώνου του έντυπου
 Υποβολή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) που αποτελεί στην
ουσία τον ενεργειακό σχεδιασμό της πόλης μέχρι το 2020
 Αναλυτική ενεργειακή καταγραφή των δημοτικών καταναλώσεων (δημοτικά κτίρια,
φωτισμός, προμήθειες, μεταφορές κτλ), καθώς και αποτίμηση των καταναλώσεων
του οικιακού και τριτογενή τομέα.
 Εκπόνηση του ΣΔΑΕ όπου στο οποίο θα περιγράφονται τα μέτρα που προτείνονται
σε διάφορους άξονες τόσο στο δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα, μαζί με μία
εκτίμηση του κόστους για την εφαρμογή των μέτρων όπως επίσης και της
αναμενόμενης μείωσης των εκπομπών από την υλοποίηση τους.
Με βάση τα παραπάνω αλλά και τα οφέλη που θα αποκομίσει η πόλη μας από την
εισχώρηση σε μία τέτοια πρωτοβουλία εισηγούμαστε: τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς
στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» με υποβολή του έντυπου προσχώρησης υπογεγραμμένο
από το Δήμαρχο».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήθηκαν οι παρακάτω:
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση» κ. Μαρούδας Ρίζος που είπε: «Η προστασία του περιβάλλοντος είναι
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τεράστιο θέμα και η καταστροφή του είναι αποτέλεσμα της άναρχης ανάπτυξης του
Καπιταλισμού, που έχει ως στόχο το κέρδος και μόνο αυτό. Μετά τη συνθήκη του
Κιότο, με όσες αντιδράσεις και αν υπάρχουν, οι πιο επικερδείς επιχειρήσεις είναι αυτές
της εμπορίας βιομηχανικών ρίπων. Αυτό το σύμφωνο, με άξονα και με προπομπό τους
Δήμους και με τη σύμπραξη των ιδιωτών και των κεφαλαίων τους, θέτει ως στόχο να
ανάπτυξη αυτή ακριβώς της βιομηχανία. Επειδή οι Δήμοι χρησιμοποιούνται για μια
ακόμη φορά από τις επιχειρήσεις του μεγάλου κεφαλαίου, με πρόσχημα την «πράσινη
ανάπτυξη, τη «βιώσιμη ενέργεια» κλπ., εμείς ως παράταξη θα καταψηφίσουμε».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Οι δημοτικοί σύμβουλοι της παράταξης μείζονος μειοψηφίας «Ανεξάρτητη
Δημιουργική Πορεία» κ.κ. Τριανταφύλλου Αθανάσιος και Καψάλης Βασίλειος
δήλωσαν ότι ψηφίζουν «Λευκό».
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση
του Διευθυντή των Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος του Δήμου
Αγιάς και τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
Α. Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου Αγιάς στο «Σύμφωνο των Δημάρχων για τη
Βιώσιμη Ενέργεια», σύμφωνα με όσα προβλέπονται από την εισήγηση της
Διεύθυνσης
Τεχνικών Υπηρεσιών, Πολεοδομίας, Περιβάλλοντος, όπως αυτή
αναπτύσσεται και καταγράφεται στο εισηγητικό κομμάτι της παρούσας.
Β. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να υπογράψει το σχετικό έντυπο προσχώρησης στο
«Σύμφωνο των Δημάρχων».
Μειοψήφισαν: ο κ. Μαρούδας Ρίζος που καταψήφισε την εισήγηση και οι κ.κ.
Τριανταφύλλου Αθανάσιος και Καψάλης Βασίλειος που ψήφισαν «Λευκό».
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 34/2012.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Απόσπασμα
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

