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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α      Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
Το Δημοτικό Συμβούλιο Χανίων συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα Χανίων σήμερα την 13η Απριλίου
2016 ημέρα Τετάρτη και ώρα 15:30, ύστερα από την υπ’αριθμ. 18655/8-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του
Προέδρου του Σώματος, απόντος του Δημάρχου Χανίων κ. ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ ΒΑΜΒΟΥΚΑ, ο οποίος είχε
προσκληθεί νόμιμα.

ΣΥΝΘΕΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Αγγελάκη Ναυσικά, Αδοντάκης Μανώλης, Αλεξανδράκης Νεκτάριος, Αλιφιεράκη-Ανδρουλάκη Ελευθερία, Ανδρεάδης Εμμανουήλ,
Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία,  Αρχοντάκης Γεώργιος,  Βαρδάκης Αντώνιος-Ιωάννης,  Βλαζάκης Νικόλαος,  Βλαχάκης Μιχαήλ,
Βουλγαρίδης Μηνάς, Βουτετάκη Αικατερίνη, Γούλας Λάμπρος, Καραγιαννάκης Εμμανουήλ, Καραμπινάκης Νικόλαος, Κεμεσίδης
Εμμανουήλ,  Κοκκινάκη  Μαρία,  Κονταξάκης  Ευτύχιος,  Κοτζαμιχάλης  Μιχαήλ,  Κουκλάκης  Γεώργιος,  Κουρούσης  Χαράλαμπος,
Κουτράκης  Ιωάννης,  Λεβεντάκης  Δημήτριος,  Λειψάκης  Δημήτριος,  Μαράκης  Ιωάννης,  Μαυρεδάκης  Εμμανουήλ,  Μυλωνάκη
Θεοχαρούλα, Ξανθουδάκης Γεώργιος, Παινεσάκης Νικόλαος, Παπαδάκης Δημήτριος, Παπαδογιάννης Αριστείδης, Παπαντωνάκης
Νικόλαος, Περάκης Ιωάννης, Περράκη Βαρβάρα, Πουλιδάκης Γεώργιος, Ρίζος Σεραφείμ, Σαρρής Ιωάννης, Σκουλάκης Εμμανουήλ,
Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος, Φιωτάκης
Σταύρος, Φοβάκης Μανούσος, Φραγγεδάκης Γεώργιος, Φραγκάκης Εμμανουήλ, Χατζηδάκη -Μιχαηλάκη Χρυσή, Ψυχογιού Ελένη. 
Απουσίαζαν ενώ κλήθηκαν νόμιμα οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι  Αγγελάκη Ναυσικά, Αποστολάκη-Σαρικάκη Γεωργία, Αρχοντάκης
Γεώργιος,  Βαρδάκης  Αντώνιος-Ιωάννης,  Καραγιαννάκης  Εμμανουήλ,  Κοκκινάκη  Μαρία,  Κονταξάκης  Ευτύχιος,  Ξανθουδάκης
Γεώργιος, Σκουλάκης Εμμανουήλ, Τζήκας Θεόδωρος, Τζινευράκης Μιχαήλ, Τσαπάκος Γεώργιος, Φανδριδάκης Κωνσταντίνος και
Χατζηδάκη - Μιχαηλάκη Χρυσή.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την γραμματέα - πρακτικογράφο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Γεωργία Δρακακάκη. 
Από τους Προέδρους των Δημοτικών Κοινοτήτων,  οι οποίοι είχαν όλοι κληθεί,  ήταν παρόντες οι κ.κ. Αγίας Μαρίνας Κατάκης
Ιωάννης,  Περιβολίων  Μιχαηλίδης  Πέτρος,  Σούδας  Φωκάς  Κωνσταντίνος  και  Χανίων  Αθανασάκη  Ειρήνη.  Επίσης  από  τους
Προέδρους  –  Εκπροσώπους  των  Τοπικών  Κοινοτήτων,  οι  οποίοι  είχαν  όλοι  κληθεί,  ήταν  παρόντες  οι  κ.κ.  Απτέρων
Μιχελιουδάκης Ιωάννης και Θερίσου Φυτουράκης Αθανάσιος. 
Μετά  τη  λήψη  της  233/2016 απόφασης  αποχώρησε  ο  κ.  Κεμεσίδης  Εμμανουήλ.  Κατά  τη  συζήτηση  της 235/2016  απόφασης
αποχώρησε ο κ.Ρίζος Σεραφείμ  σε ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή δεν αναβλήθηκε το σχετικό θέμα και επανήλθε στη συνέχεια.
Κατά τη συζήτηση της 235/2016 απόφασης προσήλθαν οι κ.κ. Σχοινοπλοκάκης Γεώργιος, Πουλιδάκης Γεώργιος και αποχώρησε
η κ. Ψυχογιού Ελένη και μετά τη λήψη της 235/2016 αποχώρησαν οι κ.κ. Μυλωνάκη Θεοχαρούλα,  Γούλας Λάμπρος.  Κατά τη
συζήτηση των 237/2016 έως και 240/2016 αποφάσεων αποχώρησε ο κ. Παπαντωνάκης Νικόλαος σε ένδειξη διαμαρτυρίας επειδή
θεωρεί ότι ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου δεν μπορεί να εισηγείται θέματα στο Δημοτικό Συμβούλιο και επανήλθε στη συνέχεια.
Μετά την 255/2016 απόφαση αποχώρησε ο κ. Παπαδογιάννης Αριστείδης.
Η υπ' αριθμ. 222/2016 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου συζητήθηκε ομόφωνα εκτός ημερήσιας διάταξης.
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Στη συνέχεια εισάγεται και ανακοινώνεται προς το Σώμα το ακόλουθο υπ’ αριθμ. 18807/11-4-2016
έγγραφο  του  Τμήματος  Προγραμματισμού,  Ποιότητας  &  Οργάνωσης  που  αφορά   Έγκριση
προσχώρησης του Δήμου Χανίων στο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα και
την Ενέργεια και έχει ως εξής:

Η κλιματική αλλαγή βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη και συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις
της εποχής μας, που απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών, περιφερειακών και εθνικών
αρχών όλης της υφηλίου.   Ο μετριασμός της κλιματικής αλλαγής και η προσαρμογή σε αυτή μπορούν να
προσφέρουν πολλαπλά οφέλη για το περιβάλλον, την κοινωνία και την οικονομία. 
 Στα πλαίσια αυτά η  Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολόγησε το 2008  το  «Σύμφωνο των Δημάρχων»
(Covenant of Mayors) και, ως μια από τις βασικές δράσεις της Στρατηγικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για
την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή και το 2014  την πρωτοβουλία «Δήμαρχοι για την προσαρμογή»
(Mayors Adapt) , για να ωθήσει και στηρίξει τις τοπικές αρχές να λάβουν μέτρα για τον μετριασμό της
κλιματικής αλλαγής και την προσαρμογή σε αυτήν· 
Στο τέλος του 2015, οι δύο αυτές πρωτοβουλίες  συγχωνεύθηκαν στο νέο ολοκληρωμένο Σύμφωνο των
Δημάρχων  για  το  Κλίμα  και  την  Ενέργεια  (Covenant  of  Mayors  for  Climate  &  Energy),  Το  νέο
ολοκληρωμένο  Σύμφωνο  των  Δημάρχων  για  το  Κλίμα  και  την  Ενέργεια  παρουσιάστηκε  από  την
Ευρωπαϊκή  Επιτροπή στις  15  Οκτωβρίου  2015 κατά  τη  διάρκεια  μιας  τελετής  που έλαβε  χώρα  στο
Ευρωπαϊκό  Κοινοβούλιο  στις  Βρυξέλλες.  Οι  τρεις  πυλώνες  του  ενισχυμένου  Συμφώνου,  δηλαδή
μετριασμός,  προσαρμογή  και  ασφαλής,  βιώσιμη  και  οικονομικά  προσιτή  ενέργεια,  εγκρίθηκαν  με
συμβολικό τρόπο.
 Δεδομένου ότι οι τοπικές αρχές αποτελούν τις βασικές κινητήριες δυνάμεις της ενεργειακής μετάβασης και
της καταπολέμησης της κλιματικής αλλαγής στο πλησιέστερα στους πολίτες επίπεδο διακυβέρνησης οι
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υπογράφοντες   το   νέο   ολοκληρωμένο  Σύμφωνο  των  Δημάρχων  για  το  Κλίμα  και  την  Ενέργεια
δεσμεύονται 
Α) να μειώσουν τις εκπομπές CO2 (και ενδεχομένως άλλων αερίων που συμβάλλουν στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου) στην έκταση των δήμων τους κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, συγκεκριμένα μέσω της
βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ευρύτερης χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας· 
Β) να αυξήσουν την ανθεκτικότητα μέσω της προσαρμογής στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής· 
Γ) να συμμερίζονται  το όραμα, τα αποτελέσματα, την πείρα και την τεχνογνωσία μας με άλλες τοπικές και
περιφερειακές αρχές εντός και εκτός της ΕΕ, μέσω άμεσης συνεργασίας και ανταλλαγών μεταξύ ομοτίμων,
ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου Συμφώνου των Δημάρχων. 

Για τη μετουσίωση των δεσμεύσεων αυτών, αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ακολουθούν βήμα προς βήμα
τον  σχετικό  χάρτη  πορείας,  συμπεριλαμβανομένης  της  κατάρτισης  Σχεδίου  Δράσης  για  την  Αειφόρο
Ενέργεια και το Κλίμα, και να παρακολουθούν τακτικά την πρόοδο του.
Πιο συγκεκριμένα αναλαμβάνουν  να εκπονήσουν μια Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και Εκτίμησης των
Κινδύνων και της Τρωτότητας από την Κλιματική Αλλαγή. Δεσμεύονται να υποβάλλουν, εντός δύο (2) ετών
μετά την ημερομηνία λήψης της  απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου,  ένα  Σχέδιο Δράσης Αειφόρου
Ενέργειας και Κλίματος (ΣΔΑΕΚ) που θα περιγράφει συνοπτικά τις βασικές δράσεις που προγραμματίζουν
να αναλάβουν. 
Είναι σαφές ότι η προσχώρηση ενός Δήμου στο Σύμφωνο Δημάρχων:  
εξυπηρετεί την δημόσια έκφραση και πρόθεση συμμετοχής του Δήμου στην προσπάθεια επίτευξης των
ευρωπαϊκών δεσμεύσεων για μείωση των εκπομπών Co2  
συμβάλει στην ένταξή του σε μια ευρύτερη ευρωπαϊκή οικογένεια τοπικών αρχών, με σημαντική εμπειρία
στην υιοθέτηση τοπικών πολιτικών εξοικονόμησης ενέργειας.  
Συμβάλει  στην  οικοδόμηση  ευρωπαϊκού  προφίλ  στη  δράση  του  ενώ  παράλληλα  επιτυγχάνεται  η
«επιλεξιμότητα»  του  Δήμου  σε  μια  σειρά  ευρωπαϊκών  χρηματοδοτικών  πρωτοβουλιών  με  στόχο  την
χρηματοδότηση  δράσεων  και  των  αναγκαίων  εκείνων  έργων  για  να  επιτευχθούν  οι  δεσμεύσεις  που
απορρέουν από την υπογραφή του Συμφώνου.
Το επίσημο  κείμενο του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια το οποίο οφείλουν να
υπογράψουν οι Δήμοι οι οποίοι αποδέχονται την προσχώρηση τους  σε αυτό έχει ως εξής: 
«Εγώ,  ο/η  [Ονοματεπώνυμο του Δημάρχου (ή  άλλου ισοδύναμου εκπροσώπου)],  [Δήμαρχος (ή τίτλος
θέσης)] του/της  [Ονομασία  της  τοπικής  αρχής] εξουσιοδοτήθηκα  από  το   [Δημοτικό  Συμβούλιο  (ή
ισοδύναμος φορέας λήψης αποφάσεων)] στις [ημερομηνία] να υπογράψω το Σύμφωνο των Δημάρχων για
το Κλίμα και την Ενέργεια, έχοντας πλήρη γνώση όλων των δεσμεύσεων που καθορίζονται στην επίσημη
Δήλωση δέσμευσης και συνοψίζονται κατωτέρω. 
Συνεπώς, η τοπική αρχή κυρίως δεσμεύεται:
- να μειώσει τις εκπομπές CO2 (και ενδεχομένως άλλων αερίων του θερμοκηπίου) στο έδαφός της κατά
τουλάχιστον 40% έως το 2030, κυρίως με τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και  τη μεγαλύτερη
χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας·
- να αυξήσει την ανθεκτικότητά της με την προσαρμογή στις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.
Για τη μετουσίωση αυτών των δεσμεύσεων σε δράση, η τοπική αρχή δεσμεύεται  να ακολουθήσει την
ακόλουθη σταδιακή προσέγγιση:

- να εκπονήσει Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και Εκτίμηση των Κινδύνων και της Τρωτότητας από την
Κλιματική Αλλαγή·
-  να υποβάλει  Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και  Κλίματος εντός δύο ετών μετά την ημερομηνία
λήψης της ανωτέρω απόφασης από το δημοτικό συμβούλιο·
- να υποβάλλει Έκθεση προόδου, τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου
Ενέργειας και Κλίματος, για σκοπούς αξιολόγησης, παρακολούθησης και επαλήθευσης.
Αποδέχομαι  την αναστολή της  συμμετοχής  της τοπικής αρχής στην πρωτοβουλία ―κατόπιν γραπτής
ειδοποίησης από το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων— σε περίπτωση που δεν υποβληθούν τα
προαναφερόμενα έγγραφα (δηλαδή το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος και οι εκθέσεις
προόδου) εντός των καθορισμένων προθεσμιών.
[Ονομασία και πλήρης διεύθυνση της τοπικής αρχής]
[Ονοματεπώνυμο, διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και τηλέφωνο του αρμόδιου επικοινωνίας]
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Κατόπιν αυτών εισηγούμαστε:  
1. Τη λήψη απόφασης για την προσχώρηση του Δήμου Χανίων στο Σύμφωνο των Δημάρχων για
το Κλίμα και την Ενέργεια
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος για την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα
και  την Ενέργεια και τις περαιτέρω ενέργειες.

Επακολουθεί μικρή συζήτηση και τέλος αφού δεν υπήρξε αντίρρηση

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
Αφού άκουσε τα παραπάνω έχοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Απεχόντων από τη ψηφοφορία των κ.κ. Δημοτικών Συμβούλων Βουτετάκη Αικατερίνης και
Ρίζου Σεραφείμ.

1. Εγκρίνει την προσχώρηση του Δήμου Χανίων στο Σύμφωνο των Δημάρχων για το Κλίμα
και την Ενέργεια.
2. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Χανίων για την υπογραφή του Συμφώνου των Δημάρχων για το
Κλίμα και την Ενέργεια και τις περαιτέρω ενέργειες.

Αναθέτει στον κ. Δήμαρχο τις παραπέρα ενέργειες σύμφωνα με το νόμο.
     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ         Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΠΕΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΥΤΕΤΑΚΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ

           ΤΑ ΜΕΛΗ

1. ΑΓΓΕΛΑΚΗ ΝΑΥΣΙΚΑ 17. ΚΟΝΤΑΞΑΚΗΣ ΕΥΤΥΧΙΟΣ 33. ΠΟΥΛΙΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
2. ΑΔΟΝΤΑΚΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ 18. ΚΟΤΖΑΜΙΧΑΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 34. ΡΙΖΟΣ ΣΕΡΑΦΕΙΜ
3. ΑΛΕΞΑΝΔΡΑΚΗΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ 19. ΚΟΥΚΛΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 35. ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
4. ΑΛΙΦΙΕΡΑΚΗ-ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ 20. ΚΟΥΡΟΥΣΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ 36. ΣΚΟΥΛΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
5. ΑΝΔΡΕΑΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 21. ΚΟΥΤΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 37. ΣΧΟΙΝΟΠΛΟΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
6. ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗ-ΣΑΡΙΚΑΚΗ ΓΕΩΡΓΙΑ 22. ΛΕΒΕΝΤΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 38. ΤΖΗΚΑΣ ΘΕΟΔΩΡΟΣ
7. ΑΡΧΟΝΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 23. ΛΕΙΨΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 39. ΤΖΙΝΕΥΡΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
8. ΒΑΡΔΑΚΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-ΙΩΑΝΝΗΣ 24. ΜΑΡΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 40. ΤΣΑΠΑΚΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
9. ΒΛΑΖΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 25. ΜΑΥΡΕΔΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 41. ΦΑΝΔΡΙΔΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
10. ΒΛΑΧΑΚΗΣ ΜΙΧΑΗΛ 26. ΜΥΛΩΝΑΚΗ ΘΕΟΧΑΡΟΥΛΑ 42. ΦΙΩΤΑΚΗΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
11. ΒΟΥΛΓΑΡΙΔΗΣ ΜΗΝΑΣ 27. ΞΑΝΘΟΥΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 43. ΦΟΒΑΚΗΣ ΜΑΝΟΥΣΟΣ
12. ΓΟΥΛΑΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 28. ΠΑΙΝΕΣΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 44. ΦΡΑΓΓΕΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
13. ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 29. ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 45. ΦΡΑΓΚΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ
14. ΚΑΡΑΜΠΙΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 30. ΠΑΠΑΔΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ 46. ΧΑΤΖΗΔΑΚΗ-ΜΙΧΑΗΛΑΚΗ ΧΡΥΣΗ
15. ΚΕΜΕΣΙΔΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ 31. ΠΑΠΑΝΤΩΝΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 47. ΨΥΧΟΓΙΟΥ ΕΛΕΝΗ
16. ΚΟΚΚΙΝΑΚΗ ΜΑΡΙΑ 32. ΠΕΡΡΑΚΗ ΒΑΡΒΑΡΑ

Ακριβές αντίγραφο
Η  Γραμματέας

Γεωργία Δρακακάκη

ΑΔΑ: ΩΩ3ΛΩΗ5-ΞΣΡ
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