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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                   Αναρτητέα στο διαδίκτυο   
ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ                   
ΔΗΜΟΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ   A  Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
 

Από τα πρακτικά της με αριθμ.19/2019 Δημόσιας συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 
 

Αρ. Απόφασης: 208/2019 
Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η 

« Λήψη απόφασης για την έγκριση προσχώρησης του Δήμου Πεντέλης στο 

Ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια.» 

 

Στα Μελίσσια και στο Δημοτικό κατάστημα, σήμερα 25 του μηνός Νοεμβρίου  έτους 2019  
ημέρα της εβδομάδας Δευτέρα και ώρα 19.00,μ.μ συνήλθε σε Δημόσια συνεδρίαση το Δημοτικό 
Συμβούλιο Πεντέλης ύστερα από την με αριθμό πρωτοκόλλου 23827/21.11.2019 έγγραφη 
πρόσκληση που επιδόθηκε σε όλα τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου και στον Δήμαρχο, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 8 όπως το άρθρο αυτό 
αντικαταστάθηκε με το άρθρο 74 του ν. 4555/2018  και τον Κανονισμό λειτουργίας του Δημοτικού 
Συμβουλίου.  
Διαπιστώθηκε απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο τριάντα τριών (33) μελών βρέθηκαν παρόντα    
τριάντα   (30) μέλη και ονομαστικά: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ        ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ 
2. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ       ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ 
3. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ     ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 
4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
5. ΣΙΩΜΟΣ ΒΛΑΣΗΣ       ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
6. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
7. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ     ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
8. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ-ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ    ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ 
9. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ            ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
10.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ       « 
11.ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ       « 
12.ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ   « 
13.ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ    « 
14. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ       « 
15. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ      «                    
16.ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ        « 
17.ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
18.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ       « 
19. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ     « 
20. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ       « 
21. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ      « 
22.ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΟΣ       « 
23.ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΗΣ     « 
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24. ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ   ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ 
25.ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ      « 
26. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ                 « 
27. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ        « 
28. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ             « 
29. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ     « 
30. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ      « 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Αν και νόμιμα προσκλήθηκαν 

1. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ                                               ΔΗΜΟΤ.ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ      (προσήλθε) 
2. ΜΠΟΥΡΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ      « 
3. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ      «                  

    ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
1. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ: ΔΡΟΣΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

    ΑΠΟΝΤΕΣ ΠΡΟΕΔΡΟΙ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ  
1. Ν.ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΜΙΧΕΛΑΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 
2. ΠΕΝΤΕΛΗΣ: ΣΟΥΤΑΔΗ-ΚΑΠΡΑΛΟΥ ΧΡΥΣΟΥΛΑ 
ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΕΙΣ: 
Η Δημοτική Σύμβουλος κα Πολίτη Ελένη προσήλθε στο πλαίσιο ενημερώσεων  
ΑΠΟΧΩΡΗΣΕΙΣ: 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Σιώμος Βλάσιος αποχώρησε μετά την επικύρωση των πρακτικών 
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Καλλιανιώτης Κωνσταντίνος αποχώρησε μετά την ψήφιση του 1ου θέματος 
της ημερήσιας διάταξης 
Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Κολιός Μιχαήλ, και  ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. 
Φρεμεντίτης Σπυρίδων  αποχώρησαν μετά την ψήφιση του 8ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 
Η Αντιδήμαρχος κα Μπούσουλα – Χάνου Αρχοντία αποχώρησε μετά την ψήφιση του 10ου, 11ου και 
14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, τα οποία προτάθηκαν πριν την συζήτηση του 9ου θέματος της 
ημερήσιας διάταξης. 
ΕΚΤΟΣ ΑΙΘΟΥΣΗΣ: 
Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Λαϊκη Συσπείρωση Πεντέλης» κ. Κωνσταντάς Σπυρίδων απουσίαζε 
από την αίθουσα κατά την συζήτηση – ψήφιση του 4ου , 5ου και 6ου θέματος της ημερήσιας διάταξης 

• Παρούσα ήταν η  Δήμαρχος κα  Κεχαγιά Δήμητρα. 

• Παρούσα ήταν και η δημοτική υπάλληλος κα Μπουσίου Ζωή  για την τήρηση των πρακτικών της 
συνεδρίασης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3o θέμα της Ημερήσιας Διάταξης, έδωσε τον λόγο στην Δήμαρχο κα 

Κεχαγιά Δήμητρα η οποία έθεσε υπόψη των  μελών του Συμβουλίου την από 13-11-2019 εισήγηση 

της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών η οποία έχει ως εξής:  

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για την έγκριση  προσχώρησης του Δήμου Πεντέλης στο 

Ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια. 

Μετά την έγκριση, το 2008, της δέσμης μέτρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το κλίμα και την ενέργεια, 
η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέπτυξε την πρωτοβουλία του «Συμφώνου των Δημάρχων», προκειμένου να 
προωθήσει προσπάθειες που καταβάλλονταν από τις τοπικές αρχές για την εφαρμογή πολιτικών 
σχετικά με τη βιώσιμη ενέργεια. Το καλοκαίρι του 2015 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το γραφείο του 
Συμφώνου των ∆ημάρχων ξεκίνησαν διαδικασία διαβούλευσης με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής 
Επιτροπής των Περιφερειών προκειμένου να συλλέξουν τις απόψεις των ενδιαφερομένων φορέων 
σχετικά με το μέλλον του Συμφώνου των ∆ημάρχων. Το νέο ολοκληρωμένο «Σύμφωνο των ∆ημάρχων 
για το Κλίμα και την Ενέργεια»  παρουσιάστηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 15 Οκτωβρίου 
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2015. Οι υπογράφοντες το νέο σύμφωνο επιδοκιμάζουν ένα κοινό όραμα για το 2050: την απεξάρτηση 
της επικράτειας τους από τις πηγές εκπομπών CO2, την ενίσχυση της ικανότητας προσαρμογής τους 
στις αναπόφευκτες επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και την παροχή της δυνατότητας στους πολίτες 
να έχουν πρόσβαση σε ασφαλή, βιώσιμη και οικονομικά προσιτή ενέργεια. Η δέσμευση των 
υπογραφόντων το νέο σύμφωνο είναι να μειώσουν τις εκπομπές του CO2 στην έκταση των δήμων τους 
κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.  
Με τη συμμετοχή του στο σύμφωνο των Δημάρχων, ο Δήμος, πέραν του βασικού οφέλους της μείωσης 
των εκπομπών του CO2 και της προσαρμογής στην κλιματική αλλαγή, δύναται επίσης να αποκτήσει:  
1. Καλύτερες ευκαιρίες χρηματοδότησης των τοπικών έργων για το κλίμα και την ενέργεια. 
2. Αυξημένη διεθνή αναγνώριση και προβολή για τη δράση της τοπικής αρχής για το κλίμα και την 
ενέργεια.  
3. Δυνατότητα συμβολής στη διαμόρφωση της πολιτικής της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια.  
4. Αξιόπιστες δεσμεύσεις μέσω του ελέγχου και της παρακολούθησης της προόδου.  
5. Καινοτόμους τρόπους δικτύωσης, ανταλλαγής εμπειριών και δημιουργίας ικανοτήτων μέσω 
τακτικών εκδηλώσεων, αδελφοποιήσεων, διαδικτυακών σεμιναρίων ή συζητήσεων.  
6. Πρακτική υποστήριξη (γραφείο υποστήριξης), υλικό και εργαλεία καθοδήγησης.  
7. Γρήγορη πρόσβαση σε «τεχνογνωσία αριστείας» και ενθαρρυντικές περιπτωσιολογικές μελέτες.  
8. Διευκόλυνση της αυτό-αξιολόγησης και της ανταλλαγής μεταξύ ομότιμων μέσω ενός κοινού 
πρότυπου παρακολούθησης και σύνταξης αναφορών.  
9. Ευέλικτο πλαίσιο αναφοράς δράσεων, προσαρμόσιμο στις τοπικές ανάγκες.  
10. Ενισχυμένη συνεργασία και υποστήριξη από εθνικές και υποεθνικές αρχές.  
Για να μετατρέψουν την πολιτική τους δέσμευση σε πρακτικά μέτρα και έργα, οι υπογράφοντες του 
Συμφώνου δεσμεύονται να υποβάλουν, εντός δύο ετών από την ημερομηνία της απόφασης του 
τοπικού συμβουλίου, ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΒΕΚ), 
επισημαίνοντας τις κύριες δράσεις που σκοπεύουν να αναλάβουν. Το σχέδιο θα περιλαμβάνει μια 
Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς για την παρακολούθηση των δράσεων μετριασμού και μια Εκτίμηση 
των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή.  
Με την επίσημη ένταξή τους στο Σύμφωνο των Δημάρχων, οι υπογράφοντες δεσμεύονται να 
αναπτύξουν ένα Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα εντός δύο ετών.  
Με την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων, ο Δήμος δεσμεύεται να υποβάλει εντός δύο ετών το 
Σχέδιο Δράσης του για την Βιώσιμη Ενέργεια και το Κλίμα (το οποίο θα εγκριθεί από το Δημοτικό 
Συμβούλιο), στο οποίο θα αιτιολογούνται οι στόχοι του Συμφώνου και τα μέτρα για την επίτευξη τους. 
Με βάση το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος (Σ∆ΑΕΚ), ο Δήμος θα έχει τη 
δυνατότητα να ωριμάσει έργα και να αναζητήσει χρηματοδότηση από ανάλογα εργαλεία. 
Προκειμένου ο Δήμος να συμμετάσχει στην πρωτοβουλία αυτή θα πρέπει το Δημοτικό Συμβούλιο να 
λάβει σχετική απόφαση και να εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο προκειμένου να υπογράψει το έντυπο 
προσχώρησης στο Σύμφωνο (συνημμένο έγγραφο) καθώς και κάθε άλλου απαραίτητου εγγράφου.  
 
Έχοντας υπόψη τα παραπάνω, εισηγούμεθα για τη λήψη απόφασης σχετικά με: 
α) Την έγκριση προσχώρησης του Δήμου Πεντέλης στο νέο Σύμφωνο των Δημάρχων.  
β) Την εξουσιοδότηση της Δημάρχου να υπογράψει το έντυπο προσχώρησης στο Σύμφωνο 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
Αφού άκουσε την εισήγηση της Δημάρχου.  

      Έλαβε υπόψη του: 

• Τις διατάξεις του Ν.3463/2006. 

• Τις διατάξεις του Ν.3852/2010. 
Μετά από διαλογική συζήτηση και τις τοποθετήσεις των μελών που περιέχονται αναλυτικά στα 

επίσημα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά  
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Διαφώνησε και ψήφισε ΚΑΤΑ Ο Επικεφαλής του Συνδυασμού «Λαϊκή Συσπείρωση Πεντέλης» κ. 

Κωνσταντάς Σπυρίδων.   

Το Δημοτικό Συμβούλιο 
ΑΠΟΦΑΣΙΣΕ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

Με ψήφους είκοσι οκτώ   (28) ΥΠΕΡ – μία (1) ΚΑΤΑ 
Μειοψηφούντος  του  Δημοτικού Συμβούλου κ. Κωνσταντά Σπυρίδων 
 

Εγκρίνει : 
Α. Την προσχώρηση του Δήμου Πεντέλης στο νέο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και την 
Ενέργεια 
Β.  Εξουσιοδοτεί την Δήμαρχο κα Κεχαγιά Δήμητρα για να υπογράψει το έντυπο προσχώρησης 
στο Σύμφωνο Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια 
 
Αυτή η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 208/2019 
Γι’ αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.  

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ    ΤΑ ΜΕΛΗ     
1. ΚΟΛΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 
2. ΚΡΑΝΙΩΤΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

      3. ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΥ-ΡΟΥΣΣΟΠΟΥΛΟΥ ΓΕΩΡΓΙΑ 
      4. ΚΟΣΜΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 
      5. ΠΑΛΑΙΟΔΗΜΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ  
ΜΑΚΡΗΣ ΛΟΥΚΑΣ   6. ΜΠΟΥΣΟΥΛΑ -ΧΑΝΟΥ ΑΡΧΟΝΤΙΑ 
      7. ΠΟΛΙΤΗ ΕΛΕΝΗ  
      8. ΜΑΡΚΑΝΤΩΝΗ ΦΩΤΕΙΝΗ  
      9. ΑΡΓΥΡΗ ΑΡΤΕΜΙΣ  
      10. ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  
      11. ΛΑΖΗ -ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ  
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ   12. ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ  
Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ    13. ΒΙΛΙΩΤΗΣ ΗΛΙΑΣ  
      14. ΒΟΡΕΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
      15. ΤΟΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 
      16. ΜΟΥΑΜΕΛΕΤΖΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  

17.ΤΖΕΒΕΛΕΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ  
      18. ΜΩΡΑΪΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  
      19. ΖΩΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  
ΚΕΧΑΓΙΑ ΔΗΜΗΤΡΑ               20. ΜΟΥΣΤΡΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  

21. ΦΡΕΜΕΝΤΙΤΗΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ 
      22. ΦΕΙΔΟΠΙΑΣΤΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ 
      23. ΚΟΝΤΟΥΛΑΚΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
      24. ΓΚΡΕΤΣΑ ΕΛΕΝΗ 
      25. ΜΑΝΤΕΛΗ ΘΕΚΛΑ 
      26. ΚΩΝΣΤΑΝΤΑΣ ΣΠΥΡΙΔΩΝ   
      27. ΚΑΤΣΙΚΟΓΙΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 
      28. ΤΣΟΥΧΝΙΚΑΣ ΗΛΙΑΣ 
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