ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΗΛΙΟΥΠΟΛΗΣ

Απόσπασμα
από το πρακτικό της 11ης συνεδρίασης
του Δημοτικού Συμβουλίου Ηλιούπολης

Σήμερα 28 Aπριλίου 2011, ημέρα Πέμπτη και ώρα 19:00 στο Δημοτικό Κατάστημα
συνεδρίασε το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από την 1282/20.4.2011 πρόσκληση της κ. Προέδρου, που
δόθηκε σε κάθε Σύμβουλο, σύμφωνα με τα άρθρα 65 και 67 του Ν. 3852/2010.
Μετά τη διαπίστωση ότι το Συμβούλιο βρίσκεται σε απαρτία αφού σε σύνολο μελών
σαράντα ενός είναι παρόντα τριάντα έξι, δηλ. οι κ.κ. 1. Ζαννιά Ευφημία, Πρόεδρος, 2. Ανδρουλάκη
– Λιάπη Μαρίκα, Γραμματέας, 3. Σεφτελής Κων/νος, 4.Γάσπαρη – Λούβαρη Πηνελόπη, 5.
Παπαδόπουλος Κων/νος, 6. Αντωνίου Ευαγγελία, 7.Νικήφόρος Ιωάννης,

8.Μαρκουλάκη

Αικατερίνη, 9. Κωνσταντινόπουλος Οδυσσέας, 10. Φραγκιουδάκης Αριστείδης, 11. Χατζηδάκης
Γεώργιος, 12. Δημητρόπουλος Άγγελος, 13. Γιαννάκης Χρήστος, 14. Καλλαρύτης Χρήστος, 15.
Γιαννόπουλος Γεώργιος, 16. Αντζινάς Ιωάννης, 17. Κυριακουλέας Παύλος, 18. Κοντονίκας
Αλέξανδρος, 19. Βασιλακόπουλος Βασίλειος, 20. Βασιλείου Ανδρέας, 21. Καλούδης Κων/νος, 22.
Σερέτη Χριστίνα, 23. Καπίρη Ελένη, 24. Αναγνώστου Ιωάννης, 25. Ευσταθίου Αναστάσιος, 26.
Γιαννόπουλος Παρασκευάς, 27. Κωνσταντέας Αναστάσιος, 28. Αραμπατζής Γαβριήλ, 29.
Τσατσούλη

Αναστασία,

30.

Μαργαρώνης

Παναγιώτης,

31.Λαγκαδινός

Θεοφάνης,

32.

Πανταζόπουλος Δημήτριος, 33. Μπενάς Γεώργιος, 34.Πίκουλα Αργυρώ, 35. Κοκοτίνης Χρήστος και
36. Σόφης Γεώργιος, ότι οι

κ.κ. 1. Κολιοφώτης Χαράλαμπος Αντιπρόεδρος, 2. Γεωργάκης

Ευάγγελος, 3. Βιδάλης Παναγιώτης, 4. Πατσαβός Παναγιώτης και 5. Αρβανίτης Νικόλαος, δεν
προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα, ότι ο Δήμαρχος, κ. Βασίλειος Βαλασόπουλος, είναι
παρών, η κ. Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρεί ο μόνιμος υπάλληλος του Δήμου, Λεωνίδας Γκούμας.
ΑΡ. ΑΠΟΦ.: 108/2011
ΠΕΡΙΛΗΨΗ: Έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο έργο “Energy for Mayors” που υποστηρίζει την
πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων»
Ο Δήμαρχος κ. Βαλασσόπουλος, που εισηγήθηκε το 1ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε
υπόψη των Συμβούλων, το υπ’ αριθμ. 11779/2011 έγγραφό του στο οποίο αναφέρονται τα εξής : Σας
στέλνουμε το 142/11.3.2011 έγγραφο της ΤΕΔΚΝΑ που αφορά τις «Άμεσες ενέργειες μετά την
ενημερωτική συνάντηση για το «Σύμφωνο των Δημάρχων». Σας ενημερώνουμε ότι :
1. Ο Δήμος με την 337/2009 (11.6.2009) Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, εξέφρασε την
σύμφωνη γνώμη του, ως προς τη συμμετοχή του Δήμου
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στην πρωτοβουλία το «Σύμφωνο

Δημάρχων». Μια φιλόδοξη πρωτοβουλία κατά της κλιματικής αλλαγής που εμπλέκει τα ευρωπαϊκά
αστικά κέντρα και πόλεις στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής.
2. Η ΤΕΔΚΝΑ με το 142/11.3.2011 έγγραφό της ζήτησε από τους Δήμου που έχουν δηλώσει
συμμετοχή, κατ’ αρχάς ενημέρωση με απλή επιστολή Δημάρχου και εν συνεχεία με σχετική
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το αν ενδιαφέρονται να συμμετάσχουν στο έργο “Energy
for Mayors”. Το έργο αυτό υποστηρίζει την αποτελεσματικότερη υλοποίηση των δράσεων που
προβλέπονται στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».
3. Το έργο “Energy for Mayors” υποστηρίζει την επίτευξη των κλιματικών και ενεργειακών στόχων
της Ε.Ε. , εμπλέκοντας Ευρωπαϊκά αστικά κέντρα και πόλεις στον ενεργειακά βιώσιμο σχεδιασμό,
μειώνοντας την ενεργειακή κατανάλωση και αυξάνοντας το μερίδιο των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας.
Ειδικότερα :


Ενισχύει τις Δομές Υποστήριξης (ΚΑΠΕ, Περιφέρειες) ώστε να παρέχουν σημαντική
βοήθεια στους Δήμους για το σύμφωνο των Δημάρχων, καθώς και να ενισχύει το ρόλο των
τοπικών αυτοδιοικήσεων ως πολιτικά και διοικητικά σώματα.



Παρέχει βοήθεια στην ανάπτυξη και εφαρμογή Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
(ΣΔΑΕ) σε επιλεγμένους Δήμους.



Παρακολουθεί την εφαρμογή των ΣΔΑΕ και των αποτελεσμάτων τους, καθώς και τη
βελτίωση της αποδοτικότητας της ενεργειακής διαχείρισης σε επιλεγμένους Δήμους.

4. Ο Δήμος με την 75/24.3.2011 επιστολή του ενημερώνει την ΤΕΔΚΝΑ ότι ενδιαφέρεται να
συμμετάσχει στο έργο “Energy for Mayors”
Μετά τα ανωτέρω σας παρακαλούμε να εισηγηθείτε στο συμβούλιό σας :
Α. Την έγκριση του Δήμου στο έργο “Energy for Mayors” το οποίο υποστηρίζει την πρωτοβουλία
του «Συμφώνου των Δημάρχων».
Β. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή του σχετικού εντύπου προσχώρησης στο
«Σύμφωνο των Δημάρχων», η οποία δεν είχε προβλεφθεί κατά την απόφαση 337/2009 του
Δημοτικού Συμβουλίου.
Γ. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή των σχετικών εγγράφων που απαιτούνται
για την υλοποίηση του έργου “Energy for Mayors”
To Δημοτικό Συμβούλιο
αφού είδε τις διατάξεις των άρθρων 65, 67, 69 του Ν. 3852/2010, το Ν. 3463/2006
Αποφασίζει κατά πλειοψηφία
(μειοψηφούντων των κ.κ.Τσατσούλη, Μαργαρώνη, Λαγκαδινού, ενώ οι κ.κ. Πίκουλα, Κοκοτίνης
και Σόφης ψηφίζουν λευκό)
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1. Εγκρίνει την συμμετοχή του Δήμου στο έργο “Energy for Mayors” το οποίο υποστηρίζει την
πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων».
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο κ. Βασίλειο Βαλασσόπουλο, για την υπογραφή του σχετικού εντύπου
προσχώρησης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων», η οποία δεν είχε προβλεφθεί κατά την απόφαση
337/2009 του Δημοτικού Συμβουλίου.
3 Εξουσιοδοτεί

τον Δήμαρχο κ. Βασίλειο Βαλασσόπουλο για την υπογραφή των σχετικών

εγγράφων που απαιτούνται για την υλοποίηση του έργου “Energy for Mayors”
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 108/2011 και είναι αναρτητέα στο διαδίκτυο.
Μετά τη σύνταξή του το πρακτικό υπογράφεται ως εξής:
Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ

Μ.ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ-ΛΙΑΠΗ

ΠΙΣΤΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ
ΗΛΙΟΥΠΟΛΗ 9.5.2011
H ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΖΑΝΝΙΑ ΕΥΦΗΜΙΑ
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ΤΑ ΜΕΛΗ

