
               
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Αναρτητέα στο διαδίκτυο
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ Αριθμός απόφασης
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 3/2013

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
από το πρακτικό της 3ης/ 31-1-2013

τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου

Θέμα 1ο : Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αγιάς.

Στην Αγιά, σήμερα 31 Ιανουαρίου 2013, ημέρα Πέμπτη και ώρα 18:00μμ., στην 
αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», συνήλθε σε δημόσια τακτική συνεδρίαση το 
Δημοτικό  Συμβούλιο  του Δήμου Αγιάς,  ύστερα από την  με  αριθμό πρωτοκόλλου 
895/27-1-2013 έγγραφη πρόσκληση  του  Προέδρου  κου  Ιωάννη  Αργυρούλη,  που 
δημοσιεύθηκε στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με την παρ. 3 του άρθρου 6 του 
Ν.4071/2012  και  στον  ειδικό  χώρο  ανακοινώσεων  της  έδρας  του  Δήμου  και 
επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους Προέδρους – Εκπροσώπους των 
Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, κατά περίπτωση, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/2010. 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι  υπάρχει νόμιμη 
απαρτία, αφού σε σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 

Παρόντες
1. Αργυρούλης Ιωάννης, Πρόεδρος
2. Αργύρης Νικόλαος 3. Βαλάρης Γεώργιος
4. Βατζιάς Αντίγονος 5. Γιάνναρος Γεώργιος
6. Γιαννουλέα Χριστίνα 7. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καψάλης Βασίλειος 9. Λέτσιος Βασίλειος
10. Μαυρογιάννης Αντώνιος 11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος 13. Πατσάς Κυριάκος
14. Σιμούλης Θωμάς 15. Σμυρλής Βασίλειος
16. Σουλιώτης Θεόδωρος  17. Στάθης Νικόλαος
18. Συρακούλης Γεώργιος 19. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
20. Τσιτσές Δημήτριος

Απόντες
21. Βόγιας Δημήτριος 22. Καλαγιάς Γρηγόριος
23. Κουτσαντάς Βασίλειος 24. Μαρούδας Ρίζος
25. Ξαφάρας Χρήστος 26. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
27. Τσαγκάλης Αντώνιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.

Επίσης  διαπίστωσε  ότι  από  το  σύνολο  των  είκοσι  δύο  (22)  Πρόεδρων  και 
Εκπροσώπων  των  Δημοτικών  και  Τοπικών  Κοινοτήτων,  που  κλήθηκαν  νόμιμα, 
παρόντες  ήταν  οι:  Αλβίζος  Δημήτριος  (Αμυγδαλής),  Αγγελακόπουλος  Ρίζος 
(Στομίου), Κούκας  Γεώργιος  (Αγιάς),  Λάμπρου  Ευάγγελος  (Μεγαλοβρύσου), 
Μπαράκος  Γεώργιος  (Γερακαρίου),  Πλατής  Βασίλειος  (Δήμητρας)  και  Ράντζος 
Νικόλαος (Μαρμαρίνης).
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Στη  συνεδρίαση  προσκλήθηκαν  και  παραβρέθηκαν:  ο  Δήμαρχος  Αγιάς  κ. 
Γκουντάρας  Αντώνης  και  οι  υπηρεσιακοί  παράγοντες:  Σπανός  Ιωάννης,  Ντελής 
Αλέξανδρος, Γώγος Γρηγόριος και Κούκα Ελένη.

Μετά από τα παραπάνω το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των 
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης.

Θέμα 1ο : Έγκριση Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αγιάς.

Το  ανωτέρω  θέμα  της  ημερήσιας  διάταξης  εισηγήθηκε  ο  Δήμαρχος  κ.  Αντώνης 
Γκουντάρας που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα εξής:

«Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν τον στόχο  
μείωσης  των  εκπομπών διοξειδίου  του  άνθρακα  (CO2)  κατά  20% έως  το  2020,  ο 
Δήμος Αγιάς υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων στις  22 Φεβρουαρίου 2012 και  
ξεκίνησε να προσαρμόζεται και να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που απορρέουν από αυτό.

Στο πλαίσιο των δεσμεύσεων αυτών, ο Δήμος προχώρησε στα παρακάτω βήματα: 
- Εκπόνηση Βασικής απογραφής εκπομπών  CO2, που οφείλονται τόσο σε δημόσιες  

όσο και ιδιωτικές δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου, 
- Σύνταξη Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, στο οποίο περιγράφονται οι  

στόχοι που θέτει ο Δήμος μέχρι το έτος 2020,
- Δημόσια  Διαβούλευση  του  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Αειφόρο  Ενέργεια  με  τους  

φορείς και τους πολίτες του Δήμου

Με βάση τα στοιχεία ενεργειακών καταναλώσεων που συλλέχθηκαν και μελετήθηκαν 
για τα δημόσια κτίρια, το δημοτικό φωτισμό, τις δημόσιες και ιδιωτικές μεταφορές,  
καθώς  και  τον  οικιακό και  τριτογενή  τομέα  υπολογίστηκε  ότι  για  το  έτος  2011 οι  
εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα εντός των ορίων του Δήμου ανέρχονται σε  58.675 
τόνους. 

Το  Σχέδιο  Δράσης  που  καταρτίστηκε  προβλέπει  ενδεικτικά  μέτρα  μείωσης  της  
κατανάλωσης ενέργειας από τους παρακάτω τομείς:
Δημόσια κτίρια:  Ενεργειακή αναβάθμιση και πιστοποίηση των κτιρίων του Δήμου,  
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών / χρηστών των δημοσίων κτιρίων
Δημοτικός  φωτισμός:  Χρήση  λαμπτήρων  χαμηλής  κατανάλωσης  για  κάλυψη  των 
αναγκών σε  δημοτικό φωτισμό και  εκπόνηση μελέτης  φωτισμού  για  το σύνολο του  
Δήμου
Οικιακός  &  τριτογενής  τομέας  :   Ενημέρωση/  ευαισθητοποίηση  του  κοινού,  
Ενημέρωση για τα προγράμματα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ 
ΤΟ  ΜΕΛΛΟΝ»,  Μελέτη  των  δυνατοτήτων  δημοτικής  επιβράβευσης  των  ιδιωτικών  
πρωτοβουλιών στα πλαίσια του παρόντος εθνικού θεσμικού πλαισίου
Οχήματα & μεταφορές:  Ολοκληρωμένο σχέδιο αστικής κινητικότητας, Προώθηση  
Eco-driving σε δημοτικούς υπαλλήλους και κατοίκους, Βελτίωση απόδοσης δημοτικού  
στόλου οχημάτων, Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών του Δήμου για την μειωμένη  
χρήση των ΙΧΕ, Προώθηση της χρήσης βιοκαυσίμων στους πολίτες
Άλλα μέτρα: Προώθηση των ΑΠΕ στον δημόσιο αλλά και ιδιωτικό τομέα, Προώθηση  
των «Πράσινων Δημοσίων Συμβάσεων» στην λειτουργία του Δήμου

Σύμφωνα με τα παραπάνω εισηγούμαστε: την έγκριση του Σχέδιο Δράσης Αειφόρου  
Ενέργειας του Δήμου Αγιάς, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσης, και  
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την προσυπογραφή του στόχου μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2)  
από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά τουλάχιστον 20% (11.735 
τόνοι CO2) από τα επίπεδα του 2011 έως το 2020».

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- την υπ’ αριθμ.34/2012 (ΑΔΑ: Β440Ω6Ι-ΠΧΟ) με θέμα: Συμμετοχή του Δήμου 

Αγιάς στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία «Σύμφωνο των δημάρχων»,
- το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Αγιάς και 
- την  αρνητική  ψήφο  των  δημοτικών  συμβούλων, της  παράταξης  μείζονος 

μειοψηφίας «Ανεξάρτητη  Δημιουργική  Πορεία», κ.κ.  Καψάλη  Βασίλειου  και 
Τριανταφύλλου Αθανάσιου που ψήφισαν «Λευκό»

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

Εγκρίνει  το  Σχέδιο  Δράσης  Αειφόρου  Ενέργειας του  Δήμου  Αγιάς,  το  οποίο 
αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας απόφασης, και την προσυπογραφή του 
στόχου  μείωσης  των  εκπομπών διοξειδίου  του  άνθρακα  (CO2)  από  τις 
δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά τουλάχιστον 20% (11.735 τόνοι 
CO2) από τα επίπεδα του 2011 έως το 2020.

Μειοψήφισαν  οι  κ.κ.  Καψάλης  Βασίλειος  και  Τριανταφύλλου  Αθανάσιος  που 
ψήφισαν «Λευκό».

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 3/2013.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Ο Πρόεδρος     Τα παρόντα μέλη

Ακριβές απόσπασμα
Ο Πρόεδρος

του Δημοτικού Συμβουλίου

Αργυρούλης Ιωάννης
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