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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΕΥΒΟΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΕΡΕΤΡΙΑΣ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ: 11/2017

Δήμος Ερέτριας
Τακτική Συνεδρίαση, πρακτικό με αριθμό 1 από
30 Ιανουαρίου 2017
Στην Ερέτρια σήμερα, την 30η του μηνός Ιανουαρίου του έτους 2017, ημέρα Δευτέρα και ώρα

18:00, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ερέτριας συνήλθε σε τακτική δημόσια
Συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ερέτριας,
ύστερα από την 739/25-01-2017 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα παρακάτω θέματα:

Διαπιστώθηκε πως υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 27 βρέθηκαν παρόντα
τα 17 μέλη, ονομαστικά οι:
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Φουσέκα Μαρία – Πρόεδρος
Μεταξάς Νικόλαος
Λάμπρου Ιωάννης
Μητακίδης Νικόλαος
Σταματούκος Σπυρίδων (αποχώρησε στο 1ο θέμα Η.Δ.)
Φουρμούζης Γεώργιος
Μίγγος Δημήτριος
Παρασκευάς Γεώργιος
Βελέντζας Βασίλειος
Σμπιλίρης Γεώργιος (αποχώρησε στο 10ο θέμα Η.Δ.)
Σκαρλάς Δημήτριος
Σταματάκος Τριαντάφυλλος
Παπαγγελή Μαρία
Φατούσης Νικόλαος
Διονυσόπουλος Χρήστος (αποχώρησε στο 10ο θέμα Η.Δ.)
Γουρνής Νικόλαος
Καραμπέτσου Ασημίνα
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Τσώκος Ιωάννης
Καραβάς Αργύριος
Γούναρης Βασίλειος
Αβδούλα Ανθίππη
Βίλας Προκόπιος
Παπανικολάου Ιωάννης
Γιακουβάκης Μιλτιάδης
Βράκας Ιωάννης
Κρόκος Σπυρίδων
Μητρολιός Ιωάννης

Παρούσης της Δημάρχου κας Αλημπατέ Αμφιτρίτης και της υπαλλήλου του Δήμου ΓεωργιάδηΚαλογιάννη Αικατερίνης για την τήρηση των πρακτικών.
Παρευρέθηκαν επίσης: ο Αντιπρόεδρος Δ.Κ. Ερέτριας Αρβανίτης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Άνω
Βάθειας Αργύρης Νικόλαος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Σέττας Κοκκάλας Γεώργιος.
Απόντες : Ο Πρόεδρος Δ.Κ. Αμαρύνθου Καραδήμος Δημήτριος, ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γυμνού Χαϊνάς
Γεώργιος, ο Πρόεδρος Τ.Κ. Καλλιθέας Μοίρος Παναγιώτης και ο Πρόεδρος Τ.Σ. Νέων Κρόκος
Νικόλαος.

10ο Θέμα (Η.Δ.): Απόφαση 11/2017: Εξουσιοδότηση Δήμαρχου ή Εκπρόσωπου
του Συμβουλίου για τις διαδικασίες υπογραφής εντύπων προσχώρησης στο
Σύμφωνο Δημάρχων. Εισηγητής: Η Δήμαρχος Ερέτριας, κ. Αλημπατέ Αμφιτρίτη
Η κα. Δήμαρχος παίρνοντας το λόγο από την κα. Πρόεδρο για την εισήγηση του
θέματος, έθεσε υπόψη του σώματος το από 25.1.2017 έγγραφο (γραφείο
Δημάρχου) όπως παρακάτω:
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Θέμα : Εισήγηση για την λήψη γνωμοδοτικής απόφασης προς το Δ.Σ. για την
λήψη απόφασης «Έγκριση ένταξης του Δήμου Ερέτριας στο Σύμφωνο Δημάρχων
για την έναρξη διαδικασιών προσχώρησης σε αυτό»
Λαμβάνοντας υπόψη τα εξής
Μετά την έγκριση, το 2008, της δέσμης μέτρων για το κλίμα και την ενέργεια της
Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε την πρωτοβουλία του
Συμφώνου των Δημάρχων, προκειμένου να προωθήσει και να υποστηρίξει τις
προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή
πολιτικών σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια. Οι τοπικές αυτοδιοικήσεις παίζουν
καθοριστικό ρόλο στο μετριασμό των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής,
ιδιαίτερα εάν ληφθεί υπόψη ότι το 80% της κατανάλωσης ενέργειας και των
εκπομπών CO2 συνδέονται με την αστική δραστηριότητα.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η κυριότερη ευρωπαϊκή κίνηση στην οποία
συμμετέχουν τοπικές και περιφερειακές αρχές, οι οποίες δεσμεύονται εθελοντικά
να αυξήσουν την Ενεργειακή Απόδοση και τη χρήση των Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) στις περιοχές τους. Με τη δέσμευσή τους, οι υπογράφοντες το
Σύμφωνο σκοπεύουν να επιτύχουν και να υπερβούν το στόχο της Ευρωπαϊκής
Ένωσης για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.
Το καλοκαίρι του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Γραφείο του Συμφώνου
των Δημάρχων ξεκίνησαν μια διαδικασία διαβούλευσης με την υποστήριξη της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών προκειμένου να συλλέξουν τις απόψεις
των ενδιαφερόμενων φορέων σχετικά με το μέλλον του Συμφώνου των Δημάρχων.
Η απάντηση ήταν ομόφωνη: το 97% ζήτησε να τεθεί ένας νέος στόχος που να
εκτείνεται χρονικά πέρα από το 2020 ενώ το 80% ζήτησε να τεθεί ένας πιο
μακροπρόθεσμος στόχος. Η πλειοψηφία επιδοκίμασε, επίσης, τους στόχους για το
2030 σχετικά με τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα/των αερίων
του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 40% και υποστήριξε την ενσωμάτωση του
μετριασμού της κλιματικής αλλαγής και της προσαρμογής σε αυτήν σε ένα ενιαίο
πλαίσιο.
Το νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια
παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 2015 κατά τη
διάρκεια μιας τελετής που έλαβε χώρα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στις
Βρυξέλλες.
Οι τρεις πυλώνες του ενισχυμένου Συμφώνου, δηλαδή μετριασμός, προσαρμογή
και ασφαλής, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια, εγκρίθηκαν με
συμβολικό τρόπο. Οι υπογράφοντες επιδοκιμάζουν ένα κοινό όραμα για το 2050:
την απεξάρτηση της επικράτειάς τους από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους στις αναπόφευκτες
επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες
να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων έχουν υπογράψει έως σήμερα 6.397 δήμοι από όλη
την Ευρώπη. Πιο συγκεκριμένα, μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την επίσημη
ιστοσελίδα του Συμφώνου των Δημάρχων, 136 δήμοι της χώρας έχουν
προσχωρήσει στο Σύμφωνο.
Οι πόλεις που υπέγραψαν το Σύμφωνο δεσμεύονται για τη λήψη δράσεων
προκειμένου να υλοποιηθεί ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου κατά 40% έως το 2030 και την υιοθέτηση μιας κοινής προσέγγισης
αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε
αυτήν.

ΑΔΑ: 7ΝΝΩΩΡ9-6Η2

Προκειμένου να μετουσιώσουν την πολιτική τους δέσμευση σε πρακτικά μέτρα
και έργα, οι υπογράφοντες του Συμφώνου πρέπει, κυρίως, να προετοιμάσουν μια
Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και μια Εκτίμηση των Κινδύνων και της
Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή. Δεσμεύονται να υποβάλλουν, εντός δύο
ετών από την ημερομηνία της απόφασης του τοπικού συμβουλίου, ένα Σχέδιο
Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) που θα περιγράφει συνοπτικά
τις βασικές δράσεις που προγραμματίζουν να αναλάβουν.
Η στρατηγική της προσαρμογής πρέπει να αποτελεί μέρος του Σχεδίου Δράσης
Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος ή/και να αναπτύσσεται και να ενσωματώνεται
σε ξεχωριστό(ά) έγγραφο(α) σχεδιασμού. Οι υπογράφοντες μπορούν να διαλέξουν
τη μορφή της επιλογής τους.
Η θαρραλέα αυτή πολιτική δέσμευση σηματοδοτεί την έναρξη μιας
μακροπρόθεσμης διαδικασίας όπου οι πόλεις δεσμεύονται να συντάσσουν
αναφορές κάθε δύο έτη για την πρόοδο της υλοποίησης.

Εκτός από τις μειώσεις των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου, τα αποτελέσματα
των μετεχόντων τοπικών αρχών ανά την Ευρώπη έχουν επιδείξει σημαντικά
παράλληλα αποτελέσματα όπως:
-Καθαρότερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής.
-Ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας και οικονομίας.
-Μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία.
Συνοπτικά, οι σημαντικότεροι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ενταχθεί ο Δήμος
Ερέτριας στο Σύμφωνο των Δημάρχων είναι:
− Αυξημένη διεθνής αναγνώριση και προβολή για τη δράση της τοπικής
αρχής για το κλίμα και την ενέργεια
− Δυνατότητα συμβολής στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα
και την ενέργεια
− Αξιόπιστες δεσμεύσεις μέσω του ελέγχου και της παρακολούθησης της
προόδου
− Καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης των τοπικών τους έργων για το κλίμα
και την ενέργεια
− Καινοτόμοι τρόποι δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και δημιουργίας
ικανοτήτων μέσω τακτικών εκδηλώσεων, αδελφοποιήσεων, διαδικτυακών
σεμιναρίων ή συζητήσεων
− Πρακτική υποστήριξη (γραφείο υποστήριξης), υλικό και εργαλεία
καθοδήγησης
− Γρήγορη πρόσβαση σε «τεχνογνωσία αριστείας» και ενθαρρυντικές
περιπτωσιολογικές μελέτες
− Διευκόλυνση της αυτό-αξιολόγησης και της ανταλλαγής μεταξύ ομότιμων
μέσω ενός κοινού προτύπου παρακολούθησης και σύνταξης αναφορών
− Ευέλικτο πλαίσιο αναφοράς δράσεων, προσαρμόσιμο στις τοπικές ανάγκες
− Ενισχυμένη συνεργασία και υποστήριξη από εθνικές και υποεθνικές αρχές
Προκειμένου να συμμετάσχουν σε αυτή τη διαρκώς διευρυνόμενη κίνηση, οι
τοπικές αρχές θα πρέπει να ακολουθήσουν την εξής διαδικασία:
Να παρουσιάσουν την πρωτοβουλία αναφορικά με το Σύμφωνο των Δημάρχων
για το Κλίμα και την Ενέργεια στο δημοτικό συμβούλιο.
 Μετά τη λήψη επίσημης απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο, να
εξουσιοδοτήσουν τη δήμαρχο - ή έναν αντίστοιχο εκπρόσωπο του
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συμβουλίου - προκειμένου να υπογράψει το έντυπο προσχώρησης στο
Σύμφωνο.
 Μετά την υπογραφή, να συμπληρώσουν ηλεκτρονικά τα στοιχεία τους
και να μεταφορτώσουν το δεόντως υπογεγραμμένο έντυπο προσχώρησής
τους.
 Να υποβάλλουν ένα ΣΔΑΕ, το οποίο θα εγκριθεί από το δημοτικό
συμβούλιο, μέσα στο οποίο θα αποτυπώνονται τα μέτρα και οι πολιτικές
για την επίτευξη των τοπικών ενεργειακών στόχων.
Κατόπιν αυτών εισηγούμαι
1) Τη λήψη απόφασης από το Δ.Σ για την ένταξη του Δήμου Ερέτριας στο δίκτυο
και την υπογραφή του «Σύμφωνου των Δημάρχων».
2) Να εξουσιοδοτηθεί η Δήμαρχος για την υπογραφή του εντύπου προσχώρησης
στο Σύμφωνο των Δημάρχων (συνημμένο) και τις περαιτέρω ενέργειες.
Ακολούθως η Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά
…………………………………………………………………………………………..
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του τα παραπάνω και μετά από
ανταλλαγή απόψεων των μελών του,

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κατά π λ ε ι ο ψ η φ ί α
(κατά ψήφισε η κα. Καραμπέτσου Ασημίνα)
1) Εγκρίνει την ένταξη του Δήμου Ερέτριας στο δίκτυο «Σύμφωνου των
Δημάρχων».
2) Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο Δήμου Ερέτριας κα. Αλημπατέ Αμφιτρίτη για
την υπογραφή του εντύπου προσχώρησης στο Σύμφωνο των Δημάρχων και τις
περαιτέρω ενέργειες.
Η απόφαση αυτή πήρε α.α. 11/2017.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το παρόν πρακτικό υπογράφεται όπως ορίζει ο Νόμος.
Ακριβές Απόσπασμα
Ερέτρια, 31/1/2017
Η Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου

Φουσέκα Μαρία

