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Πρακτικό Συνεδριάσεως του ∆ηµοτικού Συµβουλίου Ρεθύµνης. 
 

Θέµα: «Έγκριση ένταξης του ∆ήµου Ρεθύµνης στο δίκτυο των ∆ήµων για την 
εφαρµογή βιώσιµων τοπικών ενεργειακών πολιτικών»  

   

   Η συνεδρίαση  έγινε  στις 11.05.2011 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00, στην αίθουσα του 
∆ηµαρχείου υπό την Προεδρία του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Λίτινα 

Εµµανουήλ,  αφού επεδόθη η µε αρ. 8 /06.05.11 πρόσκληση προς όλα τα µέλη του ∆.Σ.   
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ                              ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ  

1. ΑΛΕΦΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΝΩΣ                                              
2. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ                                       1. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΝΙΚΟΣ 
3. ΓΑΛΕΡΑΚΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ                                             2. ∆ΡΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
4. ΓΑΛΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΗΣ 
5. ΓΕΩΡΓΑΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
6. ΗΛΙΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
7. ΚΟΥΝ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 
8. ΛΑΧΝΙ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
9. ΛΕΛΕ∆ΑΚΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΗΣ 
10. ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΞΕΝΟΦΩΝ 
11. ΜΑΛΑΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 
12. ΜΠΙΡΛΙΡΑΚΗ – ΜΑΜΑΛΑΚΗ ΘΕΟΠΙΣΤΗ 
13. ΠΑΠΑ∆ΑΚΗΣ – ΠΙΑΤΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
14. ΠΑΠΑ∆ΟΥΡΑΚΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
15. ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
16. ΣΑΡΙ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ 
17. ΣΙΤΑΡΕΝΙΟΥ -  ΜΠΡΙΛΛΑΚΗ ΖΩΗ 
18. ΣΚΟΡ∆ΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
19. ΣΥΡΙΑΝΟΓΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 
20. ΤΣΙΜΠΙΣΚΑΚΗΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ 
21. ΤΣΙΟΜΠΙΚΑΣ ΓΡΗΓΟΡΗΣ 
22. ΧΑΡΚΙΑΝΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
23. ΝΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ  
24. ΜΑΡΙΝΑΚΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 
25. ΣΠΑΝΟΥ∆ΑΚΗΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ 
26. ΧΑΜΟΓΕΩΡΓΑΚΗΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ 
27. ΜΑΘΙΟΥ∆ΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
28. ΒΛΑΣΤΟΣ ΓΙΩΡΓΟΣ 
29. ΑΝ∆ΡΟΥΛΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 
30. ΜΑΝΟΥΣΟΓΙΑΝΝΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ 
 

  Παρόντες Τοπικοί Σύµβουλοι: Χριστουλάκης Οθωνας – ∆.Κ Ρεθύµνης, Παπαλεξάκης 
Αλέξανδρος – ∆.Κ. Ατσιποπούλου, Γαβαλάς Ιωσήφ – Τ.Κ Αγίου Κων/νου,  Βαρούχας Αντώνιος-
Τ.Κ Αδελε,      Παρασύρης Κων/νος- Τ.Κ Αρχαίας Ελεύθερνας, Κλαψινός Ανδρέας – Τ.Κ Γερανίου, 
Νικολουδάκης Εµµανουήλ, Τ.Κ Ελεύθερνας,  Πατεράκης Εµµανουήλ – Τ.Κ Ερφων, Παπασηφάκης 
Αντώνιος – Τ.Κ. Κούφης,   Μανωλακάκης Ιωάννης , Τ.Κ Κυριάννας,  Βασιλακάκης Ελευθέριος –
Τ.Κ Μαρουλά,  Βουγιουκαλάκης Ελευθέριος – Τ.Κ Μούντρους,  Περάκης Κωνσταντίνος – Τ.Κ. 
Πρασσών,  Βαβούρης Μάρκος – Τ.Κ Πρινέ,  Φουντουλάκης Σπυρίδων - Τ.Κ Ρουστίκων, Γαγάνης 
Βασίλειος – Τ.Κ Φρατζεσκιανών Μετοχίων.             
   Ο κ. ∆ήµαρχος προσήλθε στη συνεδρίαση κατά τη διάρκεια συζήτησης του 3

ου
 θέµατος της 

ηµερήσιας διάταξης, αφού είχε ολοκληρωθεί η συζήτηση των θεµάτων που τέθηκαν εκτός 
ηµερήσιας διάταξης και των δύο πρώτων θεµάτων της Ηµερήσιας ∆ιάταξης. 
   Παρούσης της ∆ηµοτικής Υπαλλήλου κας Γαργερού Ελευθερίας, ειδικής Γραµµατέως του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου,  της ∆/ντριας των ∆ιοικητικών και Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κας 
Πελαντάκη Χρυσούλας, της  ∆/ντριας των Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου κας Κελέκη Γεωργίας 
και της Πρ/νης της Οικονοµικής Υπηρεσίας του ∆ήµου . 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    Ο κ.Πρόεδρος αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία και υπενθύµισε ότι,(σύµφωνα µε 
την 50α/91 απόφαση του ∆.Σ), τα πρακτικά θα τηρούνται συνοπτικά µε τρόπο σαφή και ακριβή και 
παράλληλα  θα τηρούνται  οι µαγνητοταινίες των συζητήσεων που θα είναι προσιτές σε κάθε 
ενδιαφερόµενο, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, προς συζήτηση του 17ου θέµατος της 
ηµερήσιας διάταξης. 
Σκεπτ: 234  
 
 



 
    Ο κ. Πρόεδρος ανακοίνωσε το θέµα: «Έγκριση ένταξης του ∆ήµου Ρεθύµνης 
στο δίκτυο των ∆ήµων για την εφαρµογή βιώσιµων τοπικών ενεργειακών 
πολιτικών» και έθεσε υπόψη του Συµβουλίου εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας η 
οποία έχει ως εξής: 
    «Μετά την έγκριση, το 2008, του Νοµοθετικού Πακέτου της ΕΕ για το Κλίµα και την 
Ενέργεια, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δροµολόγησε το «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων», ως 
µια πρωτοβουλία ώστε να υιοθετήσει και να υποστηρίξει τις προσπάθειες των 
τοπικών αρχών στην εφαρµογή βιώσιµων τοπικών ενεργειακών πολιτικών. Οι 
τοπικές αυτοδιοικήσεις διαδραµατίζουν καθοριστικό ρόλο στην άµβλυνση των 
επιπτώσεων της κλιµατικής αλλαγής, πολύ περισσότερο αν ληφθεί υπόψη ότι το 80% 
της κατανάλωσης ενέργειας και εκποµπών CO2 συνδέονται µε την αστική 
δραστηριότητα. 
    Με σκοπό να µεταφράσουν την πολιτική τους δέσµευση σε πραγµατοποιήσιµα 
µέσα και δράσεις, οι υπογράφοντες ΟΤΑ. αναλαµβάνουν να προετοιµάσουν µια 
«Βάση ∆εδοµένων Εκποµπών Αερίων Θερµοκηπίου» για την περιοχή τους και σε 
διάστηµα ενός έτους από την υπογραφή του Συµφώνου, να υποβάλλουν το Σχέδιο 
∆ράσης Βιώσιµης Ενέργειας, στο οποίο θα θέτουν τους στόχους µείωσης των 
εκποµπών CO2 και τα µέσα που θα το επιτύχουν. 
   Εκτός από τις µειώσεις των εκποµπών αερίων, τα αποτελέσµατα των µετεχόντων 
τυπικών αρχών ανά την Ευρώπη, έχουν επιδείξει σηµαντικά παράλληλα 
αποτελέσµατα, όπως: 

• ∆ηµιουργία τοπικά εξειδικευµένων και σταθερών θέσεων εργασίας, 
• Καθαρότερο περιβάλλον και ποιότητα ζωής, 
• Ενίσχυση της τοπικής ανταγωνιστικότητας, 
• Μεγαλύτερη ενεργειακή ανεξαρτησία. 

Ήδη το Σύµφωνο έχουν προσυπογράψει, πάνω από 2.422 φορείς, καλύπτοντας 
πληθυσµιακά πάνω από 125 εκατοµµύρια  κατοίκους 
Συνοπτικά, οι 10 σηµαντικότεροι λόγοι για τους οποίους πρέπει να ενταχθεί ο ∆ήµος 
είναι: 

• Η δηµόσια έκφραση της βούληση σε τοπικό επίπεδο νια δέσµευση µείωσης 
των εκποµπών CO2 

• Η δηµιουργία δυναµικής και ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας για 
συµβολή στην αντιµετώπισης της κλιµατικής αλλαγής, 

• Η    µεταφορά    τεχνογνωσία    και    βέλτιστων    πρακτικών,    από   
επιτυχηµένα παραδείγµατα ευρωπαϊκών τοπικών αρχών, 

• Η ανταλλαγή της τοπικής παραγόµενης τεχνογνωσίας µε άλλες περιοχές του 
δικτύου, 

• Η ανάδειξη της περιοχής του ∆ήµου  σε «βέλτιστη πρακτική» σε περιφερειακό 
ή/ και ευρωπαϊκό επίπεδο, 

• Η δηµοσιοποίηση των αποτελεσµάτων και των δράσεων του ΟΤΑ στην 
επίσηµη ιστοσελίδα του Συµφώνου (www.eumayors.eu) 

    Οι υπογράφοντες το Σύµφωνο, στοχεύουν στη µείωση των δικών τους εκποµπών 
CΟ2 σε ποσοστό µεγαλύτερο του 20% σε σχέση µε το έτος βάσης που θα ορίσουν και 
δεσµεύονται να το επιτύχουν µέσα από τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας 
στα δηµοτικά κτήρια και µέσω της χρήσης ΑΠΕ για την κάλυψη των τοπικών 
αναγκών του ΟΤΑ ως οργανισµού. Για να επιτευχθεί ο προαναφερόµενος στόχος, οι 
τοπικές αρχές, δεσµεύονται: 

• Να προετοιµάσουν τη «Βασική Απογραφή Εκποµπών CO2», 
• Να υποβάλλουν ένα Σχέδιο ∆ράσης Βιώσιµης Ενέργειας (Σ∆ΒΕ), το οποίο θα 

εγκριθεί από το δηµοτικό συµβούλιο, ένα χρόνο µετά την απόφαση 
προσχώρησης στην πρωτοβουλία «ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ∆ΗΜΑΡΧΩΝ» και µέσα 
στο οποίο θα αποτυπώνονται τα µέτρα και οι πολιτικές για την επίτευξη των 
τοπικών ενεργειακών στόχων, 

• ∆ηµοσιοποίηση κάθε 2 χρόνια, εκθέσεων αξιολόγησης της πορείας υλοποίησης 
των περιβαλλοντικών δεσµεύσεων που έχουν αναληφθεί, 

• Να προωθούν τη δραστηριότητα τους και να εµπλέκουν τους κατοίκους των 
περιοχών τους, αλλά και τους τοπικά δρώντες φορείς ή συλλόγους, µέσα από 
δράσεις όπως είναι τα Local Energy Days. 

Να διασπείρουν το µήνυµα του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, που δεν είναι από άλλο 
από την πρόθεση και δέσµευση των τοπικών κοινωνιών για τη µείωση των 



εκποµπών αερίων του Θερµοκηπίου και την ανάγκη υιοθέτησης βιώσιµης 
ενεργειακής κουλτούρας στην κατανάλωση και χρήση των ΑΠΕ. 
     Η προσχώρηση του ∆ήµου µέσα από την υπογραφή του, στο Σύµφωνο των 
∆ηµάρχων, εξυπηρετεί δύο κυρίως λόγους: πρώτον, την δηµόσια έκφραση και 
πρόθεση συµµετοχής του ∆ήµου στην προσπάθεια επίτευξης των ευρωπαϊκών 
δεσµεύσεων για µείωση των εκποµπών CO2. και δεύτερον, την ένταξη του σε µια 
ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια τοπικών αρχών, µε σηµαντική εµπειρία στην 
υιοθέτηση τοπικών πολιτικών εξοικονόµησης ενέργειας. Η δικτύωση του ∆ήµου, 
µέσω του Convenant of Mayors, αναµένεται να συµβάλει σηµαντικό στην 
εξωστρέφεια του και στην υιοθέτηση ενός ευρωπαϊκού προφίλ στη δράση του, ενώ 
παράλληλα επιτυγχάνεται η «επιλεξιµότητα» του ∆ήµου σε µία σειρά ευρωπαϊκών 
χρηµατοδοτικών πρωτοβουλιών, µε στόχο την χρηµατοδότηση των δράσεων και των 
αναγκαίων εκείνων έργων για αν επιτευχθούν οι δεσµεύσεις που απορρέουν από την 
υπογραφή του Συµφώνου. 

Καλείται λοιπόν το ∆.Σ. να αποφασίσει 
-Ότι επιθυµεί ο ∆ήµος να ενταχθεί στο δίκτυο και να υπογράψει το  «Σύµφωνο των 
∆ηµάρχων». 
-Εξουσιοδοτείται ο ∆ήµαρχος για την  υπογραφή του Συµφώνου».  
   Ο κ. Τσιµπισκάκης είπε ότι πρόκειται για µια προσπάθεια στην οποία ο κάθε 
∆ήµαρχος και η κάθε πόλη εκφράζουν τη διάθεσή τους, τη βούλησή τους και την 
αποφασιστικότητά τους προς την κατεύθυνση της µείωσης των εκποµπών αερίου και 
της εξοικονόµησης ενέργειας. Οι δεσµεύσεις του ∆ήµου σε αυτή την προσπάθεια 
είναι να υπάρχει ένα σχέδιο δράσης βιώσιµης ενέργειας, το οποίο µπορεί να το 
εκπονήσει και η ίδια η Υπηρεσία. Θα πρέπει να υπάρχει ένας απολογισµός, κάποιες 
εκθέσεις και κάποια απογραφή των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα στην 
ατµόσφαιρα. Τα οφέλη του ∆ήµου απ’ αυτό το πρόγραµµα είναι πολύ σηµαντικά . 
Καταρχήν, ενισχύεται η εξωστρέφεια του ∆ήµου προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, 
δηµιουργούνται πολιτικές δράσεις, έργα και προγράµµατα, νέες θέσεις εργασίας. Με 
τον τρόπο αυτό συµβάλλει και ο ∆ήµος στην αναβάθµιση του περιβάλλοντος, θα 
υπάρχει ανταλλαγή εµπειρίας και τεχνογνωσίας µε άλλες ευρωπαϊκές χώρες, θα 
υπάρχει ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας, ενώ το σηµαντικότερο είναι ότι 
ανοίγουν πόρτες για να συµµετέχει ο ∆ήµος σε πολλά προγράµµατα.  
     Το Συµβούλιο µετά τα παραπάνω και αφού είδε τις διατάξεις του άρθρου 65 του 
Ν.3852/10,  εξέδωσε οµόφωνα  την 234/11 απόφαση του ως εξής:  
 
Αριθµός  Απόφασης 234 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει  την ένταξη του ∆ήµου Ρεθύµνης στο δίκτυο  των ∆ήµων για την 

εφαρµογή  βιώσιµων τοπικών ενεργειακών πολιτικών και την υπογραφή του 
«Συµφώνου των ∆ηµάρχων». 

2. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Ρεθύµνης  για την  υπογραφή του Συµφώνου των 
∆ηµάρχων. 

 
 

 
 

       Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ                      Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            ΤΑ ΜΕΛΗ 

 

 

ΛΙΤΙΝΑΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ       ΓΑΡΓΕΡΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ        ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ ΥΠΟΓΡΑΦΕΣ 

 
 
 

 


