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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                      Αρ. Πρωτ.: 19064/21-08-2014
ΝΟΜΟΣ ΧΑΝΙΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑ

      
Απόσπασμα από τo Πρακτικό της  18/2014 Τακτικής Συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου Πλατανιά
Αριθμ.  Απόφασης: 213/2014

Θέμα  2o:  Έγκριση   του  Σχεδίου  Δράσης  Αειφόρου  Ενέργειας  (Σ.Δ.Α.Ε.)  Δήμου
Πλατανιά στα πλαίσια υπογραφής του «Συμφώνου των Δημάρχων» 

Στο Γεράνι και στο Δημοτικό Κατάστημα, σήμερα 8 του μηνός Αυγούστου 2014, ημέρα
Παρασκευή  και  ώρα  19.00,  συνήλθε  σε  Tακτική  Δημόσια  Συνεδρίαση  το  Δημοτικό
Συμβούλιο  Πλατανιά  ύστερα  από  τη  με  αριθμό  πρωτ.:  17954/4-08-2014  έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου 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’ 87). 
Διαπιστώθηκε  ότι  υπάρχει  απαρτία,  δεδομένου  ότι  σε  σύνολο  είκοσι  επτά  (27)  μελών
βρέθηκαν παρόντα δεκαεννέα (19) μέλη και ονομαστικά οι:
Σύνθεση Δημοτικού Συμβουλίου Απόντες

1. Σολιδάκης Εμμανουήλ 1. Σολιδάκης Εμμανουήλ
2. Καλαϊτζάκης Γεώργιος 2. Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη  
3. Μαλακωνάκης Ιωάννης 3. Κολοκυθά Αικατερίνη
4. Καπνισάκης Αντώνιος 4. Παρασκάκης Κων/νος    
5. Δασκαλάκης Νικόλαος 5. Κουκουνάκης Μιχαήλ  
6. Αρχοντάκης Χρήστος 6. Μαυρεδάκης Σταύρος
7. Χηνόπουλος Αθανάσιος                             7. Κλουβιδάκης Ιωάννης  
8. Μπομπολάκης Χαρίτων            8. Αλυγιζάκης Ιωάννης 
9. Βλαζάκης Χαρίλαος             
10.Σταματάκης Ιωάννης            
11.Μαραγκουδάκη Χρυσάνθη           
12.Κολομβάκης Κωνσταντίνος
13.Σημαντηράκης Πολυχρόνης   
14.Χαλακατεβάκης Ηλίας
15.Κολοκυθά Αικατερίνη
16.Μαυρογένης Παναγιώτης
17.Κασσελάκης Ιωάννης 
18.Παρασκάκης Κων/νος 
19.Δασκαλάκη Ελένη (Ελίνα)  
20.Κουκουνάκης Μιχαήλ 
21.Μαυρεδάκης Σταύρος 
22.Κλουβιδάκης Ιωάννης 
23.Ντουντουλάκης Εμμανουήλ 
24.Πενταράκης Αλκιβιάδης 
25.Βολάνης Μανούσος 
26.Νταγκουνάκης Εμμανουήλ
27.Αλυγιζάκης Ιωάννης 
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Παρευρίσκονταν επίσης ο Δήμαρχος Πλατανιά, κ. Ιωάννης Μαλανδράκης, η δημοτική
υπάλληλος Bουρδουμπά Ιωάννα για την τήρηση των πρακτικών της συνεδρίασης καθώς
και ο νομικός Σύμβουλος του Δήμου κ. Μιχάλης Καρατζάκης – Καρατζάς.  

Αφού το Δημοτικό Συμβούλιο βρέθηκε σε νόμιμη απαρτία, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διατάξεις,  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Αθανάσιος  Χηνόπουλος  είπε  ότι
σύμφωνα με το άρθρο 93, παρ. 6 του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων (ΚΔΚ, κυρωτ. Ν.
3463/2006) και το  άρθρο 65, παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτης) έναν
(1)  μήνα  πριν  από  τη  διενέργεια  των  εκλογών  και  μέχρι  την  εγκατάσταση  των  νέων
δημοτικών αρχών, το δημοτικό συμβούλιο αποφασίζει μόνο για θέματα που αναφέρονται
σε έκτακτες περιπτώσεις εξαιρετικά επείγουσας και απρόβλεπτης ανάγκης. Με την παρ. 2
του άρθρου 1 του Ν. 4257/2014 προστέθηκε και η περίπτωση των θεμάτων που αφορούν
στην υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων. Κατόπιν των ανωτέρω διατάξεων και με
δεδομένο ότι τα θέματα τα οποία περιλαμβάνονται στην ημερήσια διάταξη, αναφέρονται σε
έκτακτες περιπτώσεις επείγουσας ανάγκης, προτείνεται η συζήτησή τους για την λήψη των
σχετικών αποφάσεων, είπε ο κ. Χηνόπουλος καταλήγοντας.
 «Υπέρ»  της  συζήτησης  των  ημερησίας  διάταξης  θεμάτων,  κατά  παρέκκλιση  των
οριζόμενων  στο  άρθρο  65  του  Ν.  3852/2010,  λόγω του  επείγοντος,  ψήφισαν  όλα  τα
παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. 
Στο  σημείο  αυτό  ο  Πρόεδρος  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  κ.  Αθανάσιος  Χηνόπουλος
πρότεινε στα μέλη να συζητηθούν εκτός ημερήσιας διάταξης, σύμφωνα με τις διατάξεις
του άρθρ. 67 παρ. 7 του Ν. 3852/2010, τα παρακάτω θέματα:
Οικονομική συμμετοχή Δήμου Πλατανιά στην εκδήλωση της Ελληνικής Επιτροπής για τη

Διεθνή Ύφεση και Ειρήνη και της Επιτροπής Ειρήνης Χανίων στις 2/09/2014 
Παραχώρηση του δικαιώματος χρήσης των δημοτικών αθλητικών εγκαταστάσεων στις

ποδοσφαιρικές ομάδες του Δήμου Πλατανιά
 Αναμόρφωση Πρ/σμού και ετήσιου Προγράμματος Δράσης για την επισκευή αντλητικών

συγκροτημάτων Βουβών & Βενίου 
 Έγκριση σύμβασης διατραπεζικών πληρωμών ΔΙΑΣ

«Υπέρ»  της  συζήτησης  των  ανωτέρω  εκτός  ημερησίας  διάταξης  θεμάτων  με  τον
χαρακτήρα του κατεπείγοντος ψήφισαν όλα τα παρόντα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου.
Στην  συνέχεια,  αφού  το  Δημοτικό  Συμβούλιο  βρέθηκε  σε  απαρτία  σύμφωνα  με  τις
ισχύουσες διατάξεις του Ν. 3852/20110, ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης
και ζήτησε από τους εισηγητές των θεμάτων να αναφερθούν σε αυτά.

Θέμα  2o:  Έγκριση  του  Σχεδίου  Δράσης  Αειφόρου  Ενέργειας  (Σ.Δ.Α.Ε.)  Δήμου
Πλατανιά στα πλαίσια υπογραφής του «Συμφώνου των Δημάρχων» 

Ο  Δήμαρχος  Πλατανιά  κ.  Ιωάννης  Μαλανδράκης  εισηγούμενος  το  2ο  θέμα  της
ημερήσιας διάταξης είπε ότι επειδή το Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.) έχει
ήδη  ολοκληρωθεί  από  την  αρμόδια  ομάδα  εργασίας  που  ορίσθηκε  σε  προηγούμενο
Δημοτικό Συμβούλιο και η καταληκτική ημερομηνία για την ψηφιακή του υποβολή στην
πλατφόρμα του Συμφώνου των Δημάρχων είναι η 23 Σεπτεμβρίου 2014, εντούτοις κρίθηκε
σκόπιμο το θέμα να εισαχθεί προς συζήτηση στην παρούσα συνεδρίαση του Δημοτικού
Συμβουλίου, ως επείγον.  
Το επείγον της έγκρισης από το Δημοτικό Συμβούλιο Πλατανιά έγκειται στο γεγονός ότι η
ψηφιακή  μετάπτωση  των  δεδομένων  της  μελέτης  στην  ψηφιακή  πλατφόρμα  του
Συμφώνου των Δημάρχων αποτελεί χρονοβόρα διαδικασία και ως εκ τούτου προτείνεται η
λήψη της εγκριτικής απόφασης (τυπικού χαρακτήρα) από το νυν Δημοτικό Συμβούλιο. 
Ι. ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
Στις 9 Μαρτίου 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη δέσμη μέτρων «Ενέργεια για ένα
μεταβαλλόμενο κόσμο» και δεσμεύτηκε να μειώσει τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα
(CO2)  κατά  20%  έως  το  2020,  μειώνοντας  κατά  20%  την κατανάλωση  πρωτογενούς
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ενέργειας και αυξάνοντας σε 20% τη συμμετοχή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στη
συνολική κατανάλωση ενέργειας.
Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  αναγνωρίζοντας  την  ανάγκη  σύνταξης  των  τοπικών  και
περιφερειακών  δυνάμεων  στον  αγώνα  κατά  της  κλιματικής  αλλαγής  υιοθέτησε  την
πρωτοβουλία  «Σύμφωνο των Δημάρχων» (Covenant of Mayors). Μέχρι σήμερα έχουν
προσχωρήσει στο «Σύμφωνο των Δημάρχων» 4.341 Δήμοι από ολόκληρη την Ευρώπη,
εκ των οποίων 1.039 από την Ελλάδα και ειδικότερα 6 από την Περιφέρεια Κρήτης.
O Δήμος Πλατανιά με  την 351η Απόφαση, Πρακτικό 18/2013 του Δημοτικού Συμβουλίου
Πλατανιά, υπέγραψε το «Σύμφωνο των Δημάρχων» και σύστησε ομάδα εργασίας για τη
σύνταξη και τη μετέπειτα υποστήριξη και παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου
Ανάπτυξης του Δήμου Πλατανιά, η οποία απαρτίζεται από τα παρακάτω στελέχη:

1. Μπερτσουλάκη  Όλγα,  ΠΕ  Μηχανικός  Παραγωγής  και  Διοίκησης,  Υπάλληλος
Τμήματος Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Πλατανιά

2. Μπιράκη  Γεώργιο,  ΠΕ  Οικονομολόγος,  Προϊστάμενος  Τμήματος
Προγραμματισμού, Οργάνωσης και Πληροφορικής Δήμου Πλατανιά

3. Κουκουλά  Ειρήνη,  ΠΕ  Γεωπόνος,  Προϊσταμένη  Τμήματος  Περιβάλλοντος  και
Πολεοδομίας, Δήμου Πλατανιά

Μετά  την  ημερομηνία  υπογραφής,  ο  Δήμος  Πλατανιά  δεσμεύτηκε  να  προχωρήσει  σε
απογραφή των ενεργειακών καταναλώσεων του Δήμου και βάσει αυτών να εκπονήσει και
να υποβάλλει  το συνημμένο  «Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας Δήμου Πλατανιά
(ΣΔΑΕ)», εντός ενός (1) έτους από την προσχώρηση του στο «Σύμφωνο των Δημάρχων»,
ήτοι μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου 2014.
Ο  Δήμος  Πλατανιά,  με  την  προσχώρησή  του  στο  «Σύμφωνο  των  Δημάρχων»  και
προχωρώντας στη μείωση των εκπομπών CO2 στην επικράτεια του, όχι μόνο συμβάλλει
στην  αντιμετώπιση  της  κλιματικής  αλλαγής,  αλλά  παράλληλα  μειώνει  σημαντικά  τα
λειτουργικά του έξοδα και βελτιώνει την ποιότητα ζωής των δημοτών του.
Επιπλέον  ,  όλα  τα  έργα  που  περιέχονται  στη  ΣΔΑΕ,  προετοιμάζονται  και
«ωριμάζουν» και ως εκ τούτου μπορούν να προταθούν για συγχρηματοδότηση στη
νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω το Δημοτικό Συμβούλιο καλείται:

1. Να εγκρίνει το «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
2. Να  εξουσιοδοτήσει  το  Δήμαρχο  να  υπογράψει  το  «ΣΧΕΔΙΟ  ΔΡΑΣΗΣ  ΑΕΙΦΟΡΟΥ

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ»
Στο  σημείο  αυτό  το  λόγο  έλαβε  ο  επικεφαλής  της  μείζονος  μειοψηφίας  κ.  Ιωάννης

Κασσελάκης ο οποίος αφού δήλωσε υπέρμαχος της αειφόρου ανάπτυξης, ζήτησε να λάβει
γνώση των ωφελημάτων που θα αποκομίσει ο Δήμος Πλατανιά με την υποβολή του ΣΔΑΕ
ενώ ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ. Ντουντουλάκης Εμμανουήλ πρότεινε την
αναβολή του θέματος και την λήψη Απόφασης από τη νέα Δημοτική Αρχή καθώς όπως
ανέφερε δεν τίθεται θέμα πίεσης χρόνου αφενός και αφετέρου λόγω της σπουδαιότητάς
του το θέμα χρήζει περαιτέρω μελέτης για την ρύθμιση σειράς ζητημάτων που τίθενται στο
σχετικό Σχέδιο.

Στην συνέχεια  το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας κ.  Μανούσος
Βολάνης ο οποίος είπε ότι το υποβληθέν ΣΔΑΕ περιέχει μόνο διαπιστώσεις. Συνεχίζοντας
είπε  ότι  το  θέμα  θα  έπρεπε  να  τεθεί  προς  συζήτηση  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  με
συγκεκριμένες προτάσεις από ειδική επιτροπή για τον προγραμματισμό και την υλοποίηση
δράσεων  με  στόχο  τη  μείωση  της  παραγωγής  του  διοξειδίου  του  άνθρακα,  τις
αναδασώσεις, την εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας & νερού κλπ. ενώ καταλήγοντας ο
κ.  Βολάνης  ζήτησε  την  αναβολή  του  θέματος  και  την  συζήτησή  του  σε  επόμενη
συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την λήψη της σχετικής Απόφασης, κατόπιν της
υποβολής συγκεκριμένων προτάσεων.  Ομοίως  ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.  Πενταράκης
Αλκιβιάδης ζήτησε την αναβολή του θέματος και την λήψη Απόφασης από τη νέα Δημοτική
Αρχή.
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 Στο σημείο αυτό το λόγο έλαβε ο Δημοτικός Σύμβουλος της μειοψηφίας και επικεφαλής
της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Πλατανιά» κ. Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ο
οποίος  είπε  ότι  μοναδικός  στόχος  της  συγκεκριμένης  πρωτοβουλίας  είναι  η  διάθεση
πόρων για την τοποθέτηση αιολικών πάρκων σε βάρος του φυσικού περιβάλλοντος και  με
στόχο την αρπαγή της ιδιωτικής περιουσίας ενώ καταλήγοντας χαρακτήρισε προσβλητικό
για το Δημοτικό Συμβούλιο το περιεχόμενο της παρ. 5.10.3 με τίτλο “Προοπτικές των ΑΠΕ
στο Δήμο Πλατανιά”   η οποία προωθεί  και διαφημίζει  τα αιολικά πάρκα καθώς μεταξύ
άλλων  αναφέρει  ότι  “..  Ο  Δήμος,  προκειμένου  να  μπορεί  να  εντάξει  στο  ΣΔΑΕ  αυτή  την
παραγόμενη  ενέργεια,  οφείλει  να  κινηθεί  στην  κατεύθυνση  της  διευκόλυνσης  των  διαδικασιών
εγκατάστασης τέτοιων σταθμών παραγωγής, όσο είναι εφικτό από τη μεριά του κάτι τέτοιο. Κυρίως,
θα πρέπει να μην θέτει ανόητα εμπόδια όσον αφορά το χωροταξικό σχεδιασμό των έργων....”  

Την αντίθεσή του με την χωροθέτηση και  εγκατάσταση Βιομηχανικών Ανανεώσιμων
Πηγών  Ενέργειας  (ΒΑΠΕ)  δήλωσαν  επίσης  και  οι  κ.κ.  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  της
πλειοψηφίας   Μπομπολάκης  Χαρίτων,  Σημαντηράκης  Πολυχρόνης  και  Χαλακατεβάκης
Ηλίας.

Τέλος το λόγο έλαβε ο Δήμαρχος Πλατανιά κ. Ιωάννης Μαλανδράκης ο οποίος είπε ότι
το ΣΔΑΕ, το οποίο είναι αναρτημένο στην ιστοσελίδα του Δήμου παρέχοντας σε όλα τα
μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου την δυνατότητα να το μελετήσουν και να υποβάλλουν τις
προτάσεις  τους,  δεν  προγραμματίζει  ούτε  ορίζει  αλλά  αποτελεί  ένα  σχέδιο  που  το
Δημοτικό  Συμβούλιο  καλείται  να  επικαιροποιήσει  σε  συνέχεια  της  με  αριθμ.  351/2013
Απόφασής του ενώ συνεχίζοντας πρόσθεσε ότι  όποιος Δημοτικός Σύμβουλος επιθυμεί,
μπορεί να υποβάλλει συγκεκριμένες προτάσεις στο αρμόδιο Τμήμα Προγραμματισμού και
εάν καταστεί  αναγκαίο, το θέμα να επανέλθει προς συζήτηση στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Στην συνέχεια ο Δήμαρχος τόνισε ότι δεν αντιτίθεται στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων ΑΠΕ,
κατόπιν  της  σύμφωνης  γνώμης  και  την  αποδοχή  της  τοπικής  κοινωνίας  και  υπό  την
προϋπόθεση της εξασφάλισης των ωφελημάτων που θα αποκομίσει ο Δήμος Πλατανιά,
τον σεβασμό του περιβάλλοντος και την τήρηση όλων των νόμιμων διαδικασιών. Τέλος, ο
Δήμαρχος  είπε  ότι  η  ατυχής  φράση  “ανόητα  εμπόδια”  θα  διορθωθεί  με  την  φράση
“αναιτιολόγητα προσκόμματα” ενώ καταλήγοντας δήλωσε και αυτός με την σειρά του την
αντίθεσή  του  στην  χωροθέτηση  και  εγκατάσταση  Βιομηχανικών  Ανανεώσιμων  Πηγών
Ενέργειας (ΒΑΠΕ) υπέρ των μονοπωλίων και των πολυεθνικών εταιρειών.
   Ακολούθως ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Αθανάσιος Χηνόπουλος έδωσε το
λόγο και σε άλλους Δημοτικούς Συμβούλους οι οποίοι τοποθετήθηκαν σχετικά με το θέμα
και οι  απόψεις τους κατεγράφησαν αναλυτικά στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ενώ
στην συνέχεια ακολούθησε η διαδικασία της ψηφοφορίας.
 “Υπέρ” της εισήγησης του Δημάρχου ψήφισαν οι κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Καλαϊτζάκης
Γεώργιος,  Μαλακωνάκης  Ιωάννης,  Καπνισάκης  Αντώνιος,  Δασκαλάκης  Νικόλαος,
Αρχοντάκης Χρήστος, Χηνόπουλος Αθανάσιος, Βλαζάκης Χαρίλαος, Σταματάκης Ιωάννης,
Κολομβάκης Κωνσταντίνος και Μαυρογένης Παναγιώτης. “Υπέρ” επίσης ψήφισαν οι κ.κ.
Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Σημαντηράκης  Πολυχρόνης,  Χαλακατεβάκης  Ηλίας  και
Μπομπολάκης Χαρίτων οι οποίοι όμως δήλωσαν κάθετα αντίθετοι με την χωροθέτηση και
εγκατάσταση Βιομηχανικών Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΒΑΠΕ).   
  “Κατά” της εισήγησης του Δημάρχου για τους λόγους που προαναφέρονται ψήφισαν οι
κ.κ. Δημοτικοί Σύμβουλοι Ντουντουλάκης Εμμανουήλ και Νταγκουνάκης Εμμανουήλ ενώ
“παρών”  λόγω ελλιπούς  εισήγησης  ψήφισαν  οι  κ.κ.  Δημοτικοί  Σύμβουλοι  Κασσελάκης
Ιωάννης,  Πενταράκης  Αλκιβιάδης  και  Βολάνης  Μανούσος.  “Παρούσα”  για  τους  ίδιους
λόγους ψήφισε και η Δημοτική Σύμβουλος της μείζονος μειοψηφίας κ. Δασκαλάκη Ελένη
(Ελίνα).
Στην συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο κλήθηκε να αποφασίσει σχετικά. 
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          ΑΡΙΘΜΟΣ  ΑΠΟΦΑΣΗΣ 213/2014

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Δημάρχου Πλατανιά κ. Ιωάννη
Μαλανδράκη και έλαβε υπόψη τα ανωτέρω, κατόπιν διαλογικής συζήτησης

                                         ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Εγκρίνει  το «ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΠΛΑΤΑΝΙΑ», το οποίο
αποτελεί  αναπόσπαστο  τμήμα της  παρούσας Απόφασης και  εξουσιοδοτεί  το  Δήμαρχο
Πλατανιά κ. Ιωάννη Μαλανδράκη για την υπογραφή του.

 Αφού συντάχθηκε  το πρακτικό αυτό υπογράφεται όπως πιο κάτω.-

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου  Τα Μέλη

Αθανάσιος Περ. Χηνόπουλος
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