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Πρακτικό της με αριθμό 18ης/16.11.2020,  τακτικής μέσω τηλεδιάσκεψης 
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Καισαριανής, την 16η του 
μηνός ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ του έτους 2020.    
 
Στην Καισαριανή σήμερα, 16/11/2020 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 18:00μ.μ ,το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Καισαριανής  συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση 
Δημοτικού Συμβουλίου, μέσω τηλεδιάσκεψης  ύστερα από την με αριθμό 
πρωτ.11249/12.11.2020 πρόσκληση του Προέδρου του, που επιδόθηκε και 
δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και 75 
παρ.6  του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), όπως τροποποιήθηκαν με τις 
αντίστοιχες του άρθρου 184, παρ.1, του ν.4635/2019 . 
 
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι 
επτά (27) μελών παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση τα είκοσι επτά (27) μέλη και 
ονομαστικά οι: 
 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                         ΑΠΟΝΤΕΣ 
Δημοτικοί Σύμβουλοι                                        Δημοτικοί Σύμβουλοι 
                                                                                                                

    Αντωνόπουλος Δημήτριος Πρόεδρος Δ.Σ.    
  1. Βούρλου Μαρία  
  2. Φασκιώτης Γεώργιος   
  3. Τσιροζίδης Ιωάννης  
  4. Καλαλής Εμμανουήλ  
  5. Μαζαράκης Ευγένιος  
  6. Γαβρίλη Αγγελική  
  7. Κιτσέλης Εμμανουήλ  
  8. Σταμέλος Ηλίας  
  9. Γεωργοπούλου Κανέλλα  
10. Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος  
11. Κατσαρέλης Νικόδημος  
12. Σαρρηπαναγιώτου /Λήλου Στέλλα    
13. Αραχωβίτη Μαρία  
14. Πλυτάς Ευάγγελος  
15. Κατημερτζής Γεώργιος  
16. Γραφίδου Γεσθημανή  
17. Ζαρκαδούλας Νικόλαος  
18. Καρατζάς Ανδρέας  
19. Αναγνωστάκης Κωνσταντίνος  
20. Παρασκευά Δέσποινα  



21. Παραγυιού Άννα  
22. Κουφού Σταυρούλα  
23. Αλεξόπουλος Σπυρίδων  
24. Μιλτσακάκης Μιχάλης  
25. Χατζησάββας Μηνάς  
26. Καγιαμπάκη Ειρήνη  
 
Στη συνεδρίαση ήταν παρών ο Δήμαρχος κ. Χρήστος Βοσκόπουλος που 
κλήθηκε νόμιμα με την ανωτέρω πρόσκληση του Προέδρου. Παρούσα ήταν 
δημοτική υπάλληλος  Φιλοπούλου Στέλλα για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 
ΘΕΜΑ: Περί εγκρίσεως υπογραφής συμφώνου των Δημάρχων για το κλίμα 
και την ενέργεια. 

 

Ο κ. Πρόεδρος ο οποίος εισηγείται το πιο πάνω θέμα της  ημερήσιας διάταξης 
θέτει υπόψη των μελών του Δημοτικού Συμβουλίου την  εισήγηση με 
αριθμ.πρωτ.: 11325/13-11-20 Δημάρχου Βοσκόπουλου Χρήστου όπου  έχει 
ως εξής:    
 
Το Σύμφωνο των Δημάρχων, το οποίο παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή 
στις 15 Οκτωβρίου 2015, αποτυπώνει την ανάγκη για την πιο δυναμική αντιμετώπιση 
της κλιματικής αλλαγής και την απεξάρτηση από τις πηγές εκπομπών διοξειδίου του 
άνθρακα, θέτοντας τον πήχη σε υψηλότερα επίπεδα. 
Το «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» αποτελεί έως σήμερα 
τη μεγαλύτερη πανευρωπαϊκή εθελοντική πρωτοβουλία σε επίπεδο ΟΤΑ και εστιάζει 
στην προσαρμογή και τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής αλλά και στην ασφαλή, 
βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. 
Οι πόλεις/δήμοι που υπέγραψαν το Σύμφωνο δεσμεύονται για τη λήψη δράσεων 
προκειμένου να: 

 Υλοποιηθεί ο στόχος της ΕΕ για τη μείωση των εκπομπών CO2 κατά 40% έως 
το 2030 

 Υιοθετηθεί μια κοινή προσέγγιση στο πλαίσιο του εθνικού σχεδίου για την 
ενέργεια και το κλίμα  αναφορικά με τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής 
και την προσαρμογή και ανθεκτικότητα σε αυτήν. 

 
Μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της μεγαλύτερης χρήσης 
ανανεώσιμων πόρων στις περιοχές της αρμοδιότητάς τους, οι συμμετέχοντες 
προτίθενται να συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της διάσκεψης του Παρισιού 
που είναι η διατήρηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη κάτω των 2ᵒC (σε 
σχέση με τη προ-βιομηχανική περίοδο). 
Πλεονεκτήματα συμμετοχής 
Οι υπογράφοντες το «Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια» έχουν 
πολλούς λόγους να συμμετάσχουν στην κίνηση, οι κυριότεροι των οποίων είναι: 

 Η αυξημένη διεθνής αναγνώριση και προβολή για τη δράση της τοπικής 
αρχής για το κλίμα και την ενέργεια 

 Οι καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης των τοπικών τους έργων, λόγω της 
ωρίμανσης και εξοικείωσης του Δήμου με τις ευρωπαϊκές διαδικασίες 

 Η δυνατότητα συμβολής στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα 



και την ενέργεια 
 Η πρακτική υποστήριξη (γραφείο υποστήριξης), υλικό και εργαλεία  

καθοδήγησης 
 Το ευέλικτο πλαίσιο αναφοράς δράσεων, προσαρμόσιμο στις τοπικές ανάγκες 

και 
 Η ενισχυμένη συνεργασία και υποστήριξη από υπερεθνικές, εθνικές και 

υποεθνικές αρχές 
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα 
Το Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) αποτελεί ένα 
Στρατηγικό Σχέδιο για τα θέματα του Κλίματος και της Ενέργειας και 
παρουσιάζεται σε αυτό ένας αναλυτικός οδικός χάρτης για την επίτευξη 
συγκριμένων Ενεργειακών και Κλιματικών Στόχων έως το έτος 2030. Το 
ΕΣΕΚ παρουσιάζει και αναλύει Προτεραιότητες και Μέτρα Πολιτικής σε ένα 
ευρύ φάσμα αναπτυξιακών και οικονομικών δραστηριοτήτων προς όφελος της 
Ελληνικής κοινωνίας, καθιστώντας το κείμενο αναφοράς για την επόμενη 
δεκαετία.  

 Στρατηγική επιδίωξη είναι, οι ενεργειακοί και κλιματικοί στόχοι που τίθενται 
στο πλαίσιο του ΕΣΕΚ μέχρι το έτος 2030, να συμβάλλουν καθοριστικά στην 
απαραίτητη ενεργειακή μετάβαση με τον πιο οικονομικά ανταγωνιστικό 
τρόπο για την εθνική οικονομία, να επιτύχουν τη δραστική μείωση των 
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και να αναδείξουν τελικά τη χώρα μας ως 
ένα από τα Κράτη Μέλη που θα έχει υιοθετήσει φιλόδοξους κλιματικούς και 
ενεργειακούς στόχους, μέσα από ένα ολοκληρωμένο και συνεκτικό 
πρόγραμμα μέτρων και πολιτικών, τοποθετώντας μας στο επίκεντρο των 
εξελίξεων της Ενεργειακής Ένωσης τόσο για το 2030 όσο και 
μακροπρόθεσμα για το έτος 2050.  

Ειδικότερα, το ΕΣΕΚ θέτει για το έτος 2030:  
 α) αρχικά για τα θέματα της Κλιματικής Αλλαγής και των εκπομπών 

σημαντικά υψηλότερο κεντρικό στόχο μείωσης των εκπομπών αερίων του 
θερμοκηπίου, με μείωση που ανέρχεται σε πάνω από 42% σε σχέση με τις 
εκπομπές του έτους 1990 και σε πάνω από 55% σε σχέση με τις εκπομπές του 
έτους 2005, επιτυγχάνοντας να ξεπεράσει ακόμη και τους κεντρικούς 
ευρωπαϊκούς στόχους, ενώ αξίζει να επισημανθεί ότι στο αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ 
οι στόχοι αυτοί ήταν σημαντικά χαμηλότεροι και κατέληγαν σε μείωση κατά 
32% και 48% αντίστοιχα. Οι νέοι αυτοί στόχοι μείωσης των εκπομπών αερίων 
του θερμοκηπίου είναι επίσης απαραίτητοι για να γίνει δυνατή η μετάβαση σε 
μια οικονομία κλιματικής ουδετερότητας έως το έτος 2050, καθώς η Ελλάδα 
έχει ως στόχο να συμμετέχει αναλογικά στη δέσμευση για μια κλιματικά 
ουδέτερη οικονομία σε επίπεδο ΕΕ. Παράλληλα για τα θέματα Κλιματικής 
Αλλαγής και πολιτικών προσαρμογής, στο ΕΣΕΚ παρουσιάζονται οι 
πρωτοβουλίες που θα αναληφθούν στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής 
Προσαρμογής στην Κλιματική Αλλαγή (ΕΣΠΚΑ) και η οποία καθορίζει τους 
γενικούς στόχους, τις κατευθυντήριες αρχές και τα εργαλεία εφαρμογής 
αναγκαίων μέτρων κλιματικής προσαρμογής σε εθνικό, περιφερειακό και 
τοπικό επίπεδο. Αντίστοιχα, ο τομέας της διαχείρισης αποβλήτων αποτελεί 
αναπόσπαστο κομμάτι του εθνικού σχεδιασμού για την ενέργεια και το κλίμα 
και ως εκ τούτου παρουσιάζονται οι σχετικές πρωτοβουλίες για την 
αναθεώρηση των Εθνικών και Περιφερειακών Σχεδίων Διαχείρισης 
Αποβλήτων (ΕΣΔΑ και ΠΕΣΔΑ), όπου στόχος είναι να υπάρξει μια 
εντατικοποίηση μιας σειράς μέτρων για την ολοκληρωμένη διαχείριση των 



αποβλήτων ακολουθώντας πάντα τις επιταγές της κυκλικής οικονομίας. Η 
Κυκλική Οικονομία εξάλλου αποτελεί κομβικό στοιχείο της Αναπτυξιακής 
Στρατηγικής της χώρας και η υλοποίησή της περιλαμβάνει μεταξύ άλλων 
τετραετή στρατηγικό σχεδιασμό που διαπερνά όλο το φάσμα της αλυσίδας 
αξίας και στο πλαίσιο αυτό παρουσιάζονται στο ΕΣΕΚ οι άξονες αυτής της 
πολιτικής.  

 β) για τις ΑΠΕ, σημαντικά υψηλότερο στόχο σε σχέση με το μερίδιο 
συμμετοχής στην ακαθάριστη τελική κατανάλωση ενέργειας, αφού τίθεται 
πλέον στόχος για μερίδιο συμμετοχής κατ’ ελάχιστον στο 35%, αντί του 31% 
που είχε τεθεί στο αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ, και επίσης σημαντικά υψηλότερο και 
από τον κεντρικό Ευρωπαϊκό στόχο για τις ΑΠΕ που είναι στο 32%. Αξίζει να 
επισημανθεί ο ενεργειακός μετασχηματισμός που θα επιτευχθεί στον τομέα 
της ηλεκτροπαραγωγής καθώς προβλέπεται το μερίδιο συμμετοχής των ΑΠΕ 
στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας να υπερβεί το 60% και στο πλαίσιο 
αυτό ήδη προωθούνται και υλοποιούνται συγκεκριμένες πρωτοβουλίες της 
Κυβέρνησης όπως ενδεικτικά για την απλοποίηση και επιτάχυνση του 
αδειοδοτικού πλαισίου, τη βέλτιστη ένταξη των ΑΠΕ στα ηλεκτρικά δίκτυα, 
τη λειτουργία συστημάτων αποθήκευσης, καθώς και την προώθηση της 
ηλεκτροκίνησης.  

 γ) για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης, επίσης σημαντικά πιο 
φιλόδοξο στόχο σε σύγκριση με το αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ και υψηλότερο 
επίσης και από τον αντίστοιχο Ευρωπαϊκό στόχο.  

 Ειδικότερα, τίθεται ως ποσοτικός στόχος η τελική κατανάλωση ενέργειας το 
έτος 2030 να είναι χαμηλότερη από αυτή που είχε καταγραφεί κατά το έτος 
2017, εκπληρώνοντας απόλυτα τον σχετικό Ευρωπαϊκό δείκτη για το μέτρο 
της φιλοδοξίας του ΕΣΕΚ. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται ποιοτικά μια βελτίωση 
της ενεργειακής απόδοσης κατά 38%, σύμφωνα με συγκεκριμένη ευρωπαϊκή 
μεθοδολογία, όπου ο αντίστοιχος κεντρικός ευρωπαϊκός στόχος ανέρχεται στο 
32,5% και στο αρχικό σχέδιο ΕΣΕΚ είχε τεθεί στόχος στο 32%. Η επίτευξη 
αυτού του φιλόδοξου στόχου θα ενισχύσει την ανταγωνιστικότητα της 
ελληνικής οικονομίας και την προστασία των καταναλωτών. Το ΕΣΕΚ 
περιγράφει ένα σύνολο μέτρων για τη βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης 
με πιο εμφατικά αυτά στον κτιριακό τομέα και στον τομέα των μεταφορών. 
  

Ύστερα από τα ανωτέρω Ο Δήμος Καισαριανής προτίθεται να προσχωρήσει 
στο Σύμφωνο των Δημάρχων συντάσσοντας το Σχέδιο Δράσης για την 
αειφόρο ενέργεια και το κλίμα & παρακαλούμε για την λήψη απόφασης 
έγκρισης 
 

   
 
 Αφού άκουσε τον  Πρόεδρο , αφού  έλαβε υπόψη την εισήγηση του 
Δημάρχου την σχετική νομοθεσία, μετά από διαλογική συζήτηση  

Μειοψηφούντων των δημοτικών συμβούλων κ.κ.  Σταμέλου Ηλία, 
Γεωργοπούλου Κανέλλας  ,Πολυχρονάκη Συμεών-Χρήστου ,Κατσαρέλλη 
Νικόδημου ,Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανής , Αραχωβίτη Μαρίας, Πλυτά 
Ευάγγελου ,Κατημερτζή Γεώργιου και Μιλτσακάκη Μιχάλη οι οποίοι ψηφίζουν 
ΚΑΤΑ. 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 
 

Εγκρίνει την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων και την σύνταξη του  
Σχεδίου Δράσης για την αειφόρο ενέργεια και το κλίμα . 

 

 
 
 

Για αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό και υπογράφεται από εκείνους που 
έλαβαν μέρος στην συνεδρίαση κ.κ. Πρόεδρος του Δ.Σ. και τους Δημοτικούς 
Συμβούλους:   2) Βούρλου Μαρία 3) Φασκιώτης Γεώργιος 4) Τσιροζίδης 
Ιωάννης 5) Καλαλής Εμμανουήλ   6) Μαζαράκης Ευγένιος 7) Γαβρίλη 
Αγγελική   8) Κιτσέλης Εμμανουήλ  9) Σταμέλος Ηλίας 10) Γεωργοπούλου 
Κανέλλα  , 11) Πολυχρονάκης Συμεών-Χρήστος 12) Κατσαρέλλης Νικόδημος 
13) Σαρρηπαναγιώτου –Λήλου Στυλιανή 14) Αραχωβίτη Μαρία 15) Πλυτάς 
Ευάγγελος  16) Κατημερτζής Γεώργιος 17) Γραφίδου Γεσθημανή  18) 
Ζαρκαδούλας Νικόλαος  19) Καρατζάς Ανδρέας , 20)Αναγνωστάκης 
Κωνσταντίνος  21) Παρασκευά Δέσποινα  22) Παραγυιού Άννα 23) Κουφού 
Σταυρούλα 24) Αλεξόπουλος Σπυρίδων  25) Μιλτσακάκης Μιχάλης 26) 
Χατζησάββας Μηνάς 27) Καγιαμπάκη Ειρήνη 
 
 

ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ  16/11/2020 
Ακριβές αντίγραφο για χρήση της Υπηρεσίας 

 
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 
 
 

ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 


