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ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ
ΝΟΜΟ ΛΑΚΩΝΙΑ

ΓΗΜΟ ΜΟΝΔΜΒΑΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ

Από ην πξαθηηθό ηεο 7/2013 ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ.
Αξηζ. Απόθαζεο 81/2013
«Πεξί εγθξίζεωο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην ύκθωλν Γεκάξρωλ Τπέξ ηεο Σνπηθήο
Βηώζηκεο Δλέξγεηαο θαη απνδνρήο ηωλ όξωλ ηνπ, ζην πιαίζην ηνπ πξνγξάκκαηνο
«Δπθπήο Δλέξγεηα – Δπξώπε (ΙΔΔ)»».
ηνπο Μνιάνπο ζήκεξα ζηηο έληεθα (11) ηνπ κελόο Απξηιίνπ 2013, εκέξα ηεο εβδνκάδνο
Πέκπηε θαη ώξα 18,00, ζπλήιζε ην Γεκνηηθό πκβνύιην ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο ζε ηαθηηθή
δεκόζηα ζπλεδξίαζε ζηελ αίζνπζα ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ ηνπ Γήκνπ
Μνλεκβαζηάο, ύζηεξα από ηελ κε αξηζκό 7/05-04-2013 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ, ε
νπνία επηδόζεθε θαη δεκνζηεύζεθε λόκηκα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 ηνπ
Ν.3852/2010 (ΦΔΚ Α' 87).
Αθνύ δηαπηζηώζεθε όηη ππάξρεη λόκηκε απαξηία, αθνύ ζε ζύλνιν είθνζη επηά (27) κειώλ
βξέζεθαλ παξόληα ηα είθνζη (20) δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ
ΑΠΟΝΣΔ
1.
Αβδνύινο πύξνο
Πξόεδξνο Γ.. 1.
Μηραιόπνπινο Μηραήι Αληηπξόεδξνο Γ..
2.
Υξηζηάθνο ηαύξνο
Γξακκαηέαο Γ.. 2.
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
3.
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο
Αληηδήκαξρνο
3.
Σζαθαηίλνπ Καηεξίλα
4.
Καινγεξίλεο Ηιίαο
Αληηδήκαξρνο
4.
Μαζηνξόπνπινο Νεθηάξηνο
5.
Κνπηζνληθνιήο Υαξάι.
Αληηδήκαξρνο 5.
Υαξακήο Αληώληνο
6.
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο
Αληηδήκαξρνο 6.
Σζάθνο Κσλζηαληίλνο
7.
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Π. Αληηδήκαξρνο 7.
Κξππσηόο Παλαγηώηεο
8.
νπξιάο Ισάλλεο
Αληηδήκαξρνο
9.
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
10. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο
11. Κνιιηάθνο Ισάλλεο
12. Λύξαο Υαξάιακπνο
13. Πεηξάθεο Υξήζηνο
14. ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
15. ηαζάθεο Παλαγηώηεο
16. Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
17. Παπαδάθεο Γεώξγηνο
18. Σζάθνο Πέηξνο
19. Μέληεο Γεώξγηνο
20. Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο
Η πλεδξίαζε έγηλε παξόληνο ηνπ Γεκάξρνπ θ. Ηξαθιή Σξηρείιε.
Από ηνπο Πξνέδξνπο ησλ Γεκνηηθώλ Κνηλνηήησλ, ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ θαη ησλ
εθπξνζώπσλ ησλ Σνπηθώλ Κνηλνηήησλ, παξαβξέζεθαλ νη: Κνληνζηαζάθνο Δπζύκηνο ηεο Γ.Κ.
Μνιάσλ, Μπηιιίλεο Παλαγηώηεο Γ.Κ. Νεάπνιεο, Μάξθνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Αγίνπ Γεσξγίνπ,
Μπίιηαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Αγίνπ Νηθνιάνπ Μνλ/ζίαο, Σδάθαο Γεώξγηνο Σ.Κ. Διαίαο, Σδεξεθόο
Αλάξγπξνο Σ.Κ. Κάησ Καζηαληάο, Ρακάθεο Κσλ/λνο Σ.Κ. Κνπιεληίσλ, Μαπξνκηράιε Θενλία Σ.Κ.
Κππαξηζζίνπ, θαξκνύηζνο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Μεηακόξθσζεο, Υνπζάθνο Γεκήηξηνο Σ.Κ.
Μνλεκβαζίαο, Υξηζηνθνξάθεο Παλαγηώηεο Σ.Κ. Ννκίσλ, Καξνύλεο Μηραήι Σ.Κ. Παθίσλ.
Μεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έθηνπ (6νπ) Θέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Ιαηξόπνπινο Γεκήηξηνο θαη
κεηά ηε ζπδήηεζε ηνπ έλαηνπ (9νπ) Θέκαηνο απνρώξεζε ν θ. Μέληεο Γεώξγηνο.
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ηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε ε θ. Παπαδάθε Δπγελία, ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ γηα ηελ
ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Ο Πξόεδξνο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ εηζεγνύκελνο ην 9ν ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο
έδσζε ην ιόγν ζηελ αληηδήκαξρν θα Π. Πξηθηάθε, ε νπνία είπε ηα εμήο:
Ο Γήκνο Μνλεκβαζηάο έρεη ηε δπλαηόηεηα λα ζπκκεηέρεη ζην ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ
Τπέξ ηεο Σνπηθήο Βηώζηκεο Δλέξγεηαο πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην Πξόγξακκα Δπθπήο Δλέξγεηα –
Δπξώπε (ΙΔΔ).
Η Δ.Δ. ην 2008 ελέθξηλε ηε δέζκε κέηξσλ γηα ηελ ελέξγεηα θαη ην θιίκα, ζέηνληαο σο
βαζηθό ζηόρν ηε κείσζε ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% έσο ην 2020 θαη
ηελ αύμεζε ηνπ κεξηδίνπ ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζην 20% ηεο ζπλνιηθήο
ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηεο ΔΔ έσο ην 2020.
ην επξύηεξν απηό πιαίζην, ε Δ.Δ. αλέπηπμε ηελ πξσηνβνπιία ηνπ «πκθώλνπ ησλ
Γεκάξρσλ» πξνθεηκέλνπ λα ελζαξξύλεη θαη ππνζηεξίμεη ηηο πξνζπάζεηεο ηεο Σνπηθήο
Απηνδηνίθεζεο ζηελ πινπνίεζε αεηθόξσλ ελεξγεηαθώλ πνιηηηθώλ.
Σν ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ είλαη ε θπξηόηεξε επξσπατθή θίλεζε, ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ
ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο, νη νπνίεο δεζκεύνληαη εζεινληηθά λα απμήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή
απόδνζε θαη ηε ρξήζε ησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζηηο πεξηνρέο ηνπο.
Με ηε δέζκεπζή ηνπο, νη ππνγξάθνληεο ην ύκθσλν ζθνπεύνπλ λα επηηύρνπλ θαη λα
ππεξβνύλ ην ζηόρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο γηα κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 θαηά 20% έσο ην
2020.
Οη νπζηαζηηθέο δεζκεύζεηο ελόο Γήκνπ πνπ ζπκκεηέρεη ζην ύκθσλν είλαη:

Πξνεηνηκαζία κηα Βαζηθήο Απνγξαθήο Δθπνκπώλ CO2 κε θαηαγξαθή ησλ
ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ ηόζν ησλ δεκνηηθώλ όζν θαη ησλ ηδησηηθώλ θηηξίσλ

Πξνεηνηκαζία ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Αεηθόξν Δλέξγεηα, ην νπνίν πξέπεη λα
ππνβιεζεί εληόο ελόο έηνπο από ηελ επίζεκε ππνγξαθή ηνπ πκθώλνπ ησλ Γεκάξρσλ.

Τινπνίεζε ησλ πξνηεηλόκελσλ κέηξσλ γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2, εηδηθά
ζηνπο ηνκείο επζύλεο ηνπ Γήκνπ (δεκνηηθά θηίξηα, θσηηζκόο, νρήκαηα, δεκνηηθέο πξνκήζεηεο,
θηι).

Αλάιεςε ησλ απαξαίηεησλ δξάζεσλ γηα ηελ θηλεηνπνίεζε ηεο θνηλσλίαο ησλ
πνιηηώλ ζην Γήκν.

Τπνβνιή έθζεζεο αμηνιόγεζεο ηνπιάρηζηνλ αλά δηεηία κεηά ηελ ππνβνιή ηνπ
ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηε Αεηθόξν Δλέξγεηα γηα αμηνιόγεζε, παξαθνινύζεζε θαη εμαθξίβσζε ησλ
απνηειεζκάησλ.
Σα νθέιε ελόο Γήκνπ από ηελ ζπκκεηνρή ηνπ ζην ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, κέζσ ηνπ
ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα, είλαη πεξηβαιινληνινγηθά, θνηλσληθά θαη νηθνλνκηθά.
Δλδεηθηηθά είλαη:

Αλαβάζκηζε πεξηβαιινληηθνύ πξνθίι ηνπ Γήκνπ

Αλαβάζκηζε ηεο πνηόηεηαο δσήο, δεκηνπξγώληαο έλα θηιηθόηεξν θαη πην θαζαξό
πεξηβάιινλ γηα ηνπο Γεκόηεο

Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο κέζσ ηνλ δξάζεσλ θαη κείσζε εθπνκπώλ CO2

Δμνηθνλόκεζε ιεηηνπξγηθνύ θόζηνπο κέζσ ελεξγεηαθώλ παξεκβάζεσλ θαη άκεζα
έζνδα από ηελ ρξήζε ΑΠΔ

Πξνβνιή Γήκνπ κέζσ ηνπ έξγνπ θαη ζπλεηζθνξά κέζσ ησλ δξάζεσλ ζηελ
ηνπξηζηηθή αλάπηπμε

Γπλαηόηεηα ρξήζεο εζληθώλ θαη επξσπατθώλ ρξεκαηνδνηήζεσλ θαη πξνγξακκάησλ
ζηήξημεο

Μειινληηθή ελεξγόο ζπκκεηνρή ζε άιια επξσπατθά πξνγξάκκαηα θαη
ρξεκαηνδνηήζεηο πνπ αθνξνύλ ζηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο
Ο Γήκνο γηα λα ζπκκεηάζρεη ζην πξόγξακκα πξέπεη λα εηνηκάζεη θάθειν ν νπνίνο ζα
πεξηιακβάλεη ηα παξαθάησ ζηνηρεία:
1.
Έθζεζε ηνπ ελεξγεηαθνύ απνηππώκαηνο ηνπ Γήκνπ Μνλεκβαζηάο.
2.
Πξνεηνηκαζία κηαο Βαζηθήο Απνγξαθήο Δθπνκπώλ CO2 ζην έηνο αλαθνξάο, κε
θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηαθώλ θαηαλαιώζεσλ
 ε δεκνηηθά θηίξηα , νρήκαηα, θσηηζκό θαη ινηπέο εγθαηαζηάζεηο.
 ε βηνκεραλία, νηθηαθό θαη ηξηηνγελή ηνκέα.
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 ε νδηθέο κεηαθνξέο.
3.
Πξνεηνηκαζία ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο γηα ηελ Αεηθόξν Δλέξγεηα, ην νπνίν πξέπεη λα
ππνβιεζεί εληόο ελόο έηνπο από ηελ επίζεκε ππνγξαθή ηνπ πκθώλνπ ησλ Γεκάξρσλ θαη ζα
πεξηιακβάλεη:
 Γξάζεηο γηα ηελ κείσζε ησλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) θαηά ηνπιάρηζηνλ 20% έσο
ην 2020, εηδηθά ζηνπο ηνκείο επζύλεο ηνπ Γήκνπ (δεκνηηθά θηίξηα, θσηηζκόο, νρήκαηα,
δεκνηηθέο πξνκήζεηεο, θηι).
 Υξήζε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ελέξγεηαο γηα ηελ αύμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απόδνζεο θαηά 20% θαη
πξνζδηνξηζκνύ ηνπ κεξηδίνπ ησλ ΑΠΔ ζην ελεξγεηαθό κείγκα.
 Γξάζεηο γηα ηελ θηλεηνπνίεζε/ επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηώλ ζην Γήκν.
ηε ζεκεξηλή ζπλεδξίαζε ν Γήκνο Μνλεκβαζηάο ζα πξέπεη λα ιάβεη απόθαζε ζπκκεηνρήο
ηνπ Γήκνπ ζην παξαπάλσ ζύκθσλν θαη απνδνρήο ησλ όξσλ/ δεζκεύζεσλ ηνπ πκθώλνπ,
θαζώο επίζεο θαη λα νξίζεη έλαλ ππεύζπλν επηθνηλσλίαο.
Σν Γεκνηηθό πκβνύιην αθνύ άθνπζε ηελ εηζήγεζε ηεο θαο Αληηδεκάξρνπ, έιαβε ππόςε
ην πεξηερόκελν ηνπ ζρεηηθνύ θαθέινπ, ηηο δηαηάμεηο ησλ άξζξσλ 65 θαη 225 ηνπ Ν. 3852/2010
θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε:

Απνθαζίδεη ΚΑΣΑ ΠΛΔΙΟΨΗΦΙΑ

1. Απνδέρνληαη ηνπο όξνπο ηνπ ζπκθώλνπ θαη εγθξίλνπλ ηε ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ ζην
ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ Τπέξ ηεο Σνπηθήο Βηώζηκεο Δλέξγεηαο πνπ ππνζηεξίδεηαη από ην
Πξόγξακκα Δπθπήο Δλέξγεηα – Δπξώπε (ΙΔΔ).
2. Οξίδνπλ Τπεύζπλν επηθνηλσλίαο ηνλ ππάιιειν ηνπ Γήκνπ Άγγειν Καξθαιέηζε ηνπ
θιάδνπ ΠΔ5 Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ, κε αλαπιεξσηή ηνλ Άγγειν Παλάγν ηνπ θιάδνπ ΣΔ
Μεραλνιόγσλ Μεραληθώλ.
3. Δμνπζηνδνηνύλ ην Γήκαξρν Μνλεκβαζηάο θν Ηξαθιή Σξηρείιε, γηα ηελ ππνγξαθή ηνπ
εληύπνπ πξνζρώξεζεο ζην ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ Τπέξ ηεο Σνπηθήο Βηώζηκεο Δλέξγεηαο θαη
νπνηνπδήπνηε εγγξάθνπ απαηηεζεί γηα ηελ ππνβνιή ηνπ ζρεδίνπ.
Μεηνςεθνύληνο ηνπ θ. Γεκεηξόπνπινπ.
Η Απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 81/2013.
Ο Πξόεδξνο
Αβδνύινο πύξνο

Αθξηβέο Απόζπαζκα
Η Δηδηθή Γξακκαηέαο

Ο Γξακκαηέαο
Υξηζηάθνο ηαύξνο

Σα Μέιε
Βνπλειάθεο Γεώξγηνο Αληηδήκαξρνο
Καινγεξίλεο Ηιίαο Αληηδήκαξρνο
Κνπηζνληθνιήο Υαξάιακπνο Αληηδήκαξρνο
Μαπξνκηράιεο Κσλ/λνο Αληηδήκαξρνο
Πξηθηάθε-Υ’’γξεγνξίνπ Παλ. Αληηδήκαξρνο
νπξιάο Ισάλλεο Αληηδήκαξρνο
Αιεηθέξε Παλαγηώηα
Κνιιηάθνο Ισάλλεο
Λύξαο Υαξάιακπνο
Μαξνύζεο Υαξάιακπνο
Πεηξάθεο Υξήζηνο
ππξηδάθνο Βαζίιεηνο
ηαζάθεο Παλαγηώηεο
Νηθνιηλάθνο Παλαγηώηεο
Παπαδάθεο Γεώξγηνο
Σζάθνο Πέηξνο
Μέληεο Γεώξγηνο
Γεκεηξόπνπινο Γεκνζζέλεο

Παπαδάθε Δπγελία
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