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 Αριθμ. Πρωτ. Δήμου Ιλίου: 27901/11-06-2012 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 12ης Τακτικής Συνεδρίασης 
του Δημοτικού Συμβουλίου Ιλίου 

Αριθ.  Απόφασης 152/2012                                                          ΘΕΜΑ 
Λήψη απόφασης για την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για 
την Αειφόρο Ενέργεια και την υποβολή του στην Αρμόδια 
Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων 
 

Σήμερα στις 7 Ιουνίου 2012 ημέρα Πέμπτη και ώρα 20.30  μ.μ.  το Δημοτικό Συμβούλιο 
του Δήμου ΙΛΙΟΥ συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση στο Δημαρχιακό Μέγαρο, ύστερα από την 
υπ’ αριθμ. 26536/01-06-2012 πρόσκληση του Προέδρου κ. Κουκουβίνου Δημητρίου που 
δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο του Δήμου και επιδόθηκε με αποδεικτικό στον κ. Δήμαρχο και σε 
όλους τους Δημοτικούς Συμβούλους την  01-06-2012      

Το Δημοτικό Συμβούλιο απαρτίζεται από σαράντα ένα (41) Μέλη. 
                                                                Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΖΕΝΕΤΟΣ ΝΙΚΟΣ 
ΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ: ΚΑΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ 
ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ: ΑΛΕΒΙΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΒΟΜΠΙΡΑΚΗ ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΛΙΟΣΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ: ΑΥΓΟΥΛΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
ΜΕΛΗ Δ.Σ.: ΦΕΡΕΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΦΕΓΓΕΡΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ, ΔΕΥΤΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ, 
ΚΑΛΟΓΕΡΑΚΗ ΕΛΕΝΗ, ΘΕΟΔΩΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟΣ ΦΩΤΙΟΣ, 
ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΚΙΩΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΠΑΤΕΡΕΛΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, 
ΜΠΑΡΜΠΑΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ, ΜΗΛΙΩΝΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ, ΠΑΤΣΟΥΡΗΣ ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ, 
ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ, ΚΟΥΜΑΡΑΔΙΟΣ 
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΒΕΡΓΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  ΖΟΡΜΠΑ 
ΚΑΛΟΜΟΙΡΑ, ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ, 
ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ, ΚΟΧΥΛΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ, ΒΛΑΧΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ, 
ΚΑΝΕΛΛΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΔΑΛΑΜΑΓΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ, ΓΡΕΤΣΙΣΤΑ ΕΛΕΝΗ, 
ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ ΜΑΡΙΑ, ΚΟΥΤΣΙΑΝΑΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ,  ΧΡΟΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, ΑΪΒΑΛΙΩΤΗΣ 
ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

               
  Α Π Ο Ν Τ Ε Σ   

ΜΠΑΤΣΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ Δ.Σ., ΤΣΙΤΣΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ Δ.Σ., ΒΕΡΝΑΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ Δ.Σ.  
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Αφού διαπιστώθηκε ότι υφίσταται  νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κ. Κουκουβίνος Δημήτριος  
κήρυξε την έναρξη της Συνεδρίασης, και το Δημοτικό Συμβούλιο εισέρχεται αμέσως στην εξέταση 
των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. 

******************* 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κουκουβίνος Δημήτριος εισάγει στο 

Συμβούλιο για συζήτηση το 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης που αφορά την λήψη απόφασης για 
την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υποβολή του στην Αρμόδια 
Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων. 

 Αφού θέτει υπόψιν του Συμβουλίου την υπ’ αριθμ. 068/2012 Α.Ε.Π.Ζ. (με ΑΔΑ: 
Β4ΛΗΩΕΒ- ΛΒΘ) και το   υπ’ αριθμ. 24580/23-05-2012 έγγραφο της Τεχνικής Υπηρεσίας του 
Δήμου, στο οποίο αναφέρεται ότι: 

 «Σας ενημερώνουμε ότι : 
(1) Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2008 ενέκρινε τη δέσμη μέτρων για την ενέργεια και το κλίμα, 

θέτοντας ως βασικό στόχο τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% 
έως το 2020 και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% της 
συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης της ΕΕ έως το 2020. Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, η ΕΕ 
ανέπτυξε την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων» προκειμένου να ενθαρρύνει και 
υποστηρίξει τις προσπάθειες της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην υλοποίηση αειφόρων 
ενεργειακών πολιτικών. Οι Τοπικές Αρχές θεωρείται ότι μπορούν να διαδραματίσουν ένα 
κρίσιμο ρόλο στην μείωση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής δεδομένου ότι το 80% 
της ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών CO2 στην Ευρώπη σχετίζονται με αστικές 
δραστηριότητες. Επιπλέον, τον Μάρτιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε ένα 
Νέο Σχέδιο για την Ενεργειακή Απόδοση καθώς εκτιμάται ότι ο στόχος της Ε.Ε.  για 
εξοικονόμηση ενέργειας κατά 20% έως το 2020 δεν θα επιτευχθεί. Έτσι, εκφράζεται η 
ανάγκη να γίνουν εντατικότερες οι προσπάθειες για εξοικονόμηση, ενώ επιβεβαιώνεται ο 
σημαντικός ρόλος του δημόσιου τομέα ως «παράδειγμα εξοικονόμησης» για τους πολίτες και 
τους επαγγελματίες. Σε αυτό το Σχέδιο αναφέρεται ρητά η σημασία που έχει αποκτήσει για 
την εφαρμογή των πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας το Σύμφωνο των Δημάρχων και 
προαναγγέλλεται η επέκταση των πρωτοβουλιών της Ε.Ε., σε επίπεδο Τοπικής 
Αυτοδιοίκησης, ώστε να επιτευχθούν πρακτικά αποτελέσματα στην εξοικονόμηση ενέργειας 
αλλά και πέρα από αυτήν (ειδικά στην δημιουργία τοπικών και εξειδικευμένων θέσεων 
απασχόλησης). 

(2) Ο Δήμος Ιλίου  ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να υπερβούν 
τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020, 
υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων στις 11 Φεβρουαρίου 2010. Στο Σύμφωνο, μέχρι 
στιγμής (Δεκέμβριος 2011) συμμετέχουν πάνω από 3400 Δήμοι από την Ευρώπη, μεταξύ 
των οποίων 83 Δήμοι από όλη την Ελλάδα. Οι ουσιαστικές δεσμεύσεις ενός Δήμου που 
συμμετέχει στο Σύμφωνο είναι η : 

· Προετοιμασία μια Βασικής Απογραφής Εκπομπών CO2 με καταγραφή των ενεργειακών 
καταναλώσεων τόσο των δημοτικών όσο και των ιδιωτικών κτιρίων 

· Προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια 
· Υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την μείωση των εκπομπών CO2, ειδικά στους 

τομείς ευθύνης του Δήμου (δημοτικά κτίρια, φωτισμός, οχήματα, δημοτικές προμήθειες, 
κτλ) 

· Ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών στο 
Δήμο 

· Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου 
Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια για αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση των 
αποτελεσμάτων. 

(3) Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του Δήμου μας, συντάχθηκε το Σχέδιο Δράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ)  με τη συμμετοχή των κατοίκων και φορέων της πόλης καθώς και 

ΑΔΑ: Β4ΛΥΩΕΒ-Ν1Π



 3 

τη συνεργασία των κύριων παρόχων ενέργειας, το οποίο τέθηκε σε διαβούλευση από 
15/03/2012 έως και 30/03/2012. Εντός του Δήμου Ιλίου, οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα 
υπολογίζονται σε 364.773 τόνους CO2 ετησίως, με έτος αναφοράς το 2008, από τους 
οποίους περίπου 3%  από τα δημοτικά κτίρια,  οχήματα και τον οδοφωτισμό,  53%  από τον 
οικιακό τομέα, 9% από τον τριτογενή τομέα και 35% από τα ιδιωτικά οχήματα. Οι επιμέρους 
στόχοι του Δήμου προβλέπουν την μείωση των εκπομπών CO2 των δημοτικών κτιρίων κατά 
24%, των δημοτικών οχημάτων κατά 33%, του οδοφωτισμού κατά 45%, των κτιρίων του 
οικιακού και τριτογενή τομέα κατά 17% και των ιδιωτικών μεταφορών κατά 22%. Η 
επίτευξη του στόχου της μείωσης των συνολικών εκπομπών κατά 20% (73.622 τόνοι CO2 
ετησίως) μέχρι το έτος 2020, αναμένεται να προσφέρει άμεσα οικονομικά οφέλη, μέσω της 
εξοικονόμησης ενεργειακών πόρων από τον Δήμο και τους πολίτες, αλλά και περιβαλλοντικά 
οφέλη, από την επίτευξη στόχων αειφόρου ανάπτυξης της πόλης. 
Αναλυτικότερα, 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 χρηστών των δημοσίων κτιρίων 
· Δημοτικός φωτισμός: Χρήση λαμπτήρων χαμηλής κατανάλωσης για κάλυψη των αναγκών 

σε δημοτικό φωτισμό, υλοποίηση πιλοτικού προγράμματος τηλεδιαχείρισης του δημοτικού 
φωτισμού 

· Οικιακός & τριτογενής τομέας: Ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση του κοινού, Δράσεις 
διανομής λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας, Ενημέρωση για τα προγράμματα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» και «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

· Οχήματα & μεταφορές: Μελέτη αστικής κινητικότητας, Προώθηση Eco-driving, Βελτίωση 
απόδοσης δημοτικού στόλου οχημάτων 

· Άλλα μέτρα: Προώθηση των ΑΠΕ, Εφαρμογή ενεργειακών κριτηρίων στις διαδικασίες 
σύναψης δημοσίων συμβάσεων. 

Αφού λάβετε υπόψη: 

(1) Όλα τα προαναφερθέντα 
(2) Το Σύμφωνο των Δημάρχων και την υπογραφή αυτού από τον Δήμο Ιλίου στις 11/02/2010. 
(3) Το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (ΣΔΑΕ) 
(4) Το άρθρο 73 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87Α) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης» 
Παρακαλούμε, όπως αποφασίσετε : 

          Την έγκριση του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υποβολή του στην 
Αρμόδια Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων.» 

προτείνει την λήψη σχετικής απόφασης 
                                             ΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 

 Έχοντας υπόψιν τα ανωτέρω,  
                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Εγκρίνει το Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και την υποβολή του στην Αρμόδια 
Επιτροπή του Συμφώνου των Δημάρχων, ως αναλυτικά ανωτέρω αναφέρεται. 

Οι Δ.Σ. κ.κ. Ζορμπά Κ., Σταματόπουλος Γ., Τριανταφύλλου Ν., Βλάχου Β., 
Παπαδογιαννάκη Α., Κόχυλα Κ., Κουτσιανάς Π., Αϊβαλιώτης Ν. & Χρόνης Γ. έδωσαν αρνητική 
ψήφο. 
Στη συνέχεια  υπογράφεται από τα παρόντα στη συνεδρίαση Μέλη. 
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ  Δ.Σ.                                                           ΤΑ ΜΕΛΗ 
      
 
    ΚΟΥΚΟΥΒΙΝΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 
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