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Από το αριθ.2/16-2-2016 πρακτικό τακτικής συνεδρίασης του δημοτικού Συμβουλίου Ξάνθης,
Αριθ. Απόφασης 36

Περίληψη
Τροποποίηση της αριθμ.245/2015 προγενέστερης απόφασης
του ΔΣ η οποία αφορά «Έγκριση συμμετοχής του Δήμου
Ξάνθης στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» και εξουσιοδότηση
Δημάρχου Ξάνθης»

Στη Ξάνθη και στο Δημαρχιακό κατάστημα, σήμερα 16 Φεβρουαρίου 2016 ημέρα Τρίτη και ώρα 18:30,
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ξάνθης, στην αίθουσα των συνεδριάσεων του,
ύστερα από την αριθ.πρωτ.5012/12-2-2016 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου
που επιδόθηκε σύμφωνα με το Νόμο στο καθένα από τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου, και
κοινοποιήθηκε στο Δήμαρχο Ξάνθης και με την προεδρία του Προέδρου Δρεμσίζη Ιωάννη για να συζητήσει
και να πάρει αποφάσεις στα παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, γιατί σε σύνολο 41 δημοτικών Συμβούλων, βρέθηκαν παρόντες 34
δημοτικοί σύμβουλοι, δηλαδή:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Δρεμσίζης Ιωάννης (Πρόεδρος)
19) Μούρκας Χρήστος
2) Ανταμπούφης Νικόλαος
20) Μπαντάκ Σιαμπάν
3) Βασιλούδης Ηλίας
21) Μπένης Δημήτριος
4) Γιαννώτα Θεοδώρα
22) Μποζ Ραμαδάν
5) Γκιρτζίκη Αλεξία
23) Μυλωνάς Γεώργιος
6) Δημούδη Χρυσούλα
24) Ξυνίδης Αθανάσιος
7) Ηλιάδης Θωμάς
25) Παπαδόπουλος Κυριάκος
8) Θεοδωρίδης Αναστάσιος
26) Σδρέβανος Μαρίνος
9) Ιγιαννίδης Στέφανος
27) Ταρενίδης Παναγιώτης
10) Καμαρίδης Ιπποκράτης
28) Τριανταφυλλίδης Κων/νος
11) Καρά Αχμέτ
29) Τσιακίρογλου Σωτήριος
12) Καρά Οσμάν Χασάν Λεβέντ
30) Τόπ Ισμέτ
13) Κιρατζή Ερκάν
31) Τσεγγελίδης Ιωάννης
14) Κολλάρος Γεώργιος
32) Φανουράκης Εμμανουήλ
15) Κυριακίδης Αλέξανδρος
33) Χασάν Ογλού Ορχάν
16) Λομβαρδέας Μιχαήλ
34) Χασάν Ογλού Φερτούν
17) Λύρατζης Πασχάλης
18) Μιχαλοπούλου Αλίκη
ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Αγκόρτσας Απόστολος
5) Παπασταματίου Γεώργιος
2) Γουναρίδης Στυλιανός
6) Τσέπελης Εμμανουήλ
3) Μπογιάρ Αχμέτ Σελαϊντήν
7) Χατζηευφραιμίδης Ιορδάνης
4) Παρτσαλίδου Δέσποινα
(οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα)
Στη συνεδρίαση παραβρίσκεται και ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος Δημαρχόπουλος
Γίνεται μνεία ότι οι δημοτικοί σύμβουλοι Κυριακίδης Αλέξανδρος,ου Τοπ Ισμέτ και Τσεγγελίδης Ιωάννης
αποχώρησαν οριστικά από τη συνεδρίαση πριν τη συζήτησηουτου 7 θέματος και ο δημοτικός σύμβουλος
Ανταμπούφης Νικόλαος αποχώρησε κατά τη συζήτηση του 10 θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Ο Πρόεδρος Δρεμσίζης Ιωάννης
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου και έθεσε
υπόψη του συμβουλίου στο 10ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, την αριθ.πρωτ.4709/10-2-2016 εισήγηση της
Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης & Πληροφορικής, η οποία έχει ως εξής:
«Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων πρωτοστατώντας στις δράσεις ενάντια στην
Κλιματική Αλλαγή ενσωμάτωσε μετά από διαβούλευση, στις 15 Οκτωβρίου 2015, τους νέους στόχους της
Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2030 για την μετάβαση σε μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα. Τα νέα μέλη της κοινότητας του Συμφώνου των Δημάρχων θα δεσμεύονται πλέον εθελοντικά για
την μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% έως το 2030, ενώ τα παλαιότερα μέλη
ενθαρρύνονται για την επικαιροποίηση της εθελοντικής τους δέσμευσης και την τροποποίηση του Σχεδίου
Δράσης Αειφορικής Ενέργειας με χρονικό ορίζοντα το 2030, από το 2020 που ίσχυε έως τότε. Ο Δήμος
Ξάνθης, με την υπ. αριθμ. 245/2015 απόφαση δημοτικού συμβουλίου εξουσιοδότησε τον Δήμαρχο, τον
Αύγουστο του 2015, για την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και την συμμετοχή του Δήμου στην
κυριότερη Ευρωπαϊκή Κίνηση για την ενέργεια και την προστασία ενάντια στην Κλιματική Αλλαγή. Ωστόσο,
καθώς ο Δήμος βρίσκεται στο στάδιο υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και θέλοντας
να αποκτήσει συγκριτικό πλεονέκτημα, προτείνουμε την τροποποίηση της υπ. αριθμ.245/2015 απόφασης του
δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης και την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Ξάνθης κ. Χαράλαμπου
Δημαρχόπουλου για την υπογραφή του νέου κειμένου του Συμφώνου των Δημάρχων, το οποίο ενσωματώνει
του νέους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 40%
μέχρι το 2030.

ΑΔΑ: ΩΥΑΚΩΚ8-Τ79

Η υπογραφή του νέου κειμένου αναδεικνύει την δέσμευση του Δήμου για την λήψη μέτρων και
δράσεων μέσω στρατηγικού σχεδιασμού με όραμα την εξασφάλιση ασφαλούς, βιώσιμης και προσιτής
ενέργειας για τους δημότες της Ξάνθης. Ταυτόχρονα, η εθελοντική δέσμευση για την μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα κατά 40% μέχρι το 2030 θέτει τον Δήμο Ξάνθης σε πλεονεκτική θέση καθώς
αποτελεί τον πρώτο Δήμο της Ελλάδας και έναν από τους πρώτους Δήμους της Ευρώπης που λαμβάνουν
απόφαση για την υλοποίηση Σχεδίου Δράσης Αειφορικής Ενέργειας και Κλίματος (Sustainable Energy and
Climate Action Plan – SECAP) με χρονικό ορίζοντα δεκαπέντε ετών. Συνεπώς, η ανάδειξη του Δήμου σε
πρωτοπόρο σε θέματα ενέργειας, δίνει συγκριτικό πλεονέκτημα στα ανταγωνιστικά Εθνικά και Ευρωπαϊκά
χρηματοδοτικά εργαλεία, δίνοντας έτσι την δυνατότητα υλοποίησης σημαντικών έργων εξοικονόμησης
ενέργειας, προστασίας του περιβάλλοντος και προώθησης των τεχνολογιών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας,
όπως αυτά θα προκύψουν από τον στρατηγικό σχεδιασμό για την επίτευξη των στόχων που αποτυπώνονται
στο νέο κείμενο του Συμφώνου των Δημάρχων.
Παρακαλούμε όπως εισηγηθείτε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη λήψη απόφασης σχετικά με:
1. Tην τροποποίηση της υπ. αριθμ.245/2015 απόφασης του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης σχετικά με την
συμμετοχή του Δήμου Ξάνθης στην κυριότερη Ευρωπαϊκή Κίνηση για την ενέργεια, μέσω της
υπογραφής του νέου κειμένου του «Συμφώνου των Δημάρχων» για την χρονική του επέκταση από το
2020 στο 2030.
2. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και στην υπογραφή
τόσο του νέου κειμένου του Συμφώνου όσο και όλων των απαιτούμενων εγγράφων.
3. Κατά τα λοιπά, η υπ. αριθμ.245/2015 απόφαση του δημοτικού συμβουλίου Ξάνθης ισχύει ως έχει».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στο δημοτικό σύμβουλο Αθανάσιο Ξυνίδη ο οποίος ρώτησε
μεταξύ των άλλων αν αυτή η χρονική επέκταση του «Συμφώνου των Δημάρχων» προϋποθέτει και επιπλέον
κόστος για το Δήμο Ξάνθης.
Στην ερώτηση του δημοτικού συμβούλου απάντησε ο Δήμαρχος Ξάνθης κ. Χαράλαμπος
Δημαρχόπουλος ο οποίος τόνισε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση βάζοντας νέους στόχους εκτίμησε ότι το χρονικό
διάστημα μέχρι το 2020 είναι μικρό για τους Δήμους που θέλουν να ενταχθούν και επιμήκυνε το χρονικό
διάστημα μέχρι 2030 χωρίς επιπλέον κόστος για το Δήμο Ξάνθης κατά το στάδιο της υποβολής της πρότασης
του σχεδίου Δράσης για την έγκριση συμμετοχής του Δήμου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος έδωσε το λόγο στον δημοτικό σύμβουλο Γεώργιο Κολλάρο ο οποίος είχε
μειοψηφήσει και στην 245/2015 προγενέστερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου δήλωσε ότι θα
μειοψηφήσει και στην τροποποίησή της διότι όπως είπε είναι ένα πολιτικό ζήτημα στο οποίο δεν συμφωνεί
και θα πρέπει να διορθωθεί ο τόνος και το ύφος.
Τέλος ο Πρόεδρος κάλεσε το Σώμα ν’ αποφασίσει σχετικά.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ύστερα από διαλογική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων, έχοντας υπόψη του την εν λόγω εισήγηση
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Α) Τροποποιεί τη με αριθμό 245/2015 προγενέστερη απόφασή του σχετικά με την «Συμμετοχή του Δήμου
Ξάνθης στην κυριότερη Ευρωπαϊκή Κίνηση για την ενέργεια, μέσω της υπογραφής του νέου κειμένου
του «Συμφώνου των Δημάρχων» και συγκεκριμένα ως προς το μέρος που αφορά τη χρονική επέκταση
του «Συμφώνου των Δημάρχων» από το 2020 στο 2030.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Ξάνθης κ. Χαράλαμπο Δημαρχόπουλο και σε περίπτωση απουσίας ή
κωλύματος το νόμιμο αναπληρωτή του προκειμένου να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες και
στην υπογραφή τόσο του νέου κειμένου του Συμφώνου όσο και όλων των απαιτούμενων εγγράφων.
Γ) Κατά τα λοιπά, η αριθμ.245/2015 προγενέστερη απόφασή του ισχύει ως έχει.
Γίνεται μνεία ότι από την τροποποίηση της εν λόγω απόφασης δεν προκύπτει επιπλέον κόστος για το
Δήμο Ξάνθης κατά το στάδιο της υποβολής της πρότασης του σχεδίου Δράσης για την έγκριση συμμετοχής
του Δήμου στο «Σύμφωνο των Δημάρχων».
Μειοψήφησαν οι δημοτικοί σύμβουλοι Καμαρίδης Ιπποκράτης, και Δημούδη Χρυσούλα διότι όπως
δήλωσαν δεν συμφωνούν με την εν λόγω τροποποίηση και ο δημοτικός σύμβουλος Γεώργιος Κολλάρος για
τους λόγους που αναφέρονται στο ιστορικό μέρος της παρούσης απόφασης.
.................................................................................................................................................................
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφτηκε όπως ακολουθεί.
ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Ο Πρόεδρος
Τα μέλη
Δρεμσίζης Ιωάννης
(Ακολουθούν υπογραφές)
(Υπογραφή)
Ακριβές απόσπασμα
Ξάνθη 3-03-2016
Με εντολή Δημάρχου
Η Ειδική Γραμματέας του Δημ.Σ/λίου
Μαρία – Άννα Ανδρέου

