
∆ΗΜΟΣ    ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ                                   Αριθµ. Α̟όφ. 240/2018 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
   
Α̟ό το ̟ρακτικό της 13ης  Συνεδρίασης του ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου  Εορδαίας. 
        Πτολεµαΐδα   σήµερα   27-8-2018    ηµέρα  ∆ευτέρα     και  
ώρα  7 µ.µ.  στο ∆ηµοτικό  Κατάστηµα  συνήλθε      το ∆ηµοτικό  
Συµβούλιο  µετά   την    υ̟. αριθµ.  17412/21-8-2018   ̟ρόσκληση 
του  Προέδρου  κ. Παντελή Πα̟αοικονόµου  η ο̟οία ε̟ιδόθηκε 
στον καθένα α̟ό τους συµβούλους χωριστά ε̟ίσης και στον κ. 
∆ήµαρχο, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 

3852/2010 στην ο̟οία ̟ρόσκληση ̟εριεχόταν τα ̟αρακάτω 
θέµατα: 
  …………………………………………………………………………………….. 
Υ̟οβολή ̟ρότασης στο ̟ρόγραµµα Horizon 2020, WET - Wise 
Energy Transition 
…………………………………………………………………………… 
      
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                             ΑΠΟΝΤΕΣ                                                                      
           

1 Ιορδανίδης  Φώτιο 1 Σίσσιος Μιχαήλ 
2 Καίδης Απόστολος 2 Καραφουλίδης Ανέστης 
3 Κατσίδης Ευστάθιος 3 Βύρλιος Μάρκος 
4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 4 Παπάς Ευθύµιος 
5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 5 Σπενδαµίδης Γεώργιος 
6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 6 Κοκκινίδης Γεώργιος 
7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 7 Βρυζίδου Παρασκευή 
8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 8  Σιδηρόπουλος Σοφοκλής     
9 Κάλφας Γεώργιος 9 Κρυσταλλίδου Θεοπίστη 
10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 10 Απαζίδου Σοφία 
11 Χαιτίδης Γεώργιος 11   Ανδρονικίδου Ιωάννα   

    12 Κύρκα Μαρία    
    13 Αριστερίδης Ιωάννης   

14 Παπαοικονόµου Παντελής 
15 Τσολακίδης Ισαάκ 
16 Ανδρεάδης Κων/νος 
17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 
18 Μπίγγας Στέφανος 
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19 Καραίσκος Γεώργιος       
20 Μίχος Κωνσταντίνος         
21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 
22 Χόλµπα Αντωνία 

                                          
O   Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. 
…………………………………………………………………………….. 
     0 ∆ήµαρχος κ. Σάββας Ζαµανίδης   ήταν  ̟αρών                           
…………………………………………………………………………….. 
  Οι Πρόεδροι του Το̟ικού Συµβουλίου Το̟ικών ∆ιαµερισµάτων,   
Βλάστης,  Ανατολικού , Πενταβρύσου, Ερµακιάς, Καριοχωρίου, , 
Κοµνηνών, Μεσόβουνου, Προάστιο, Πύργων, Φούφα , Αγίου 
Χριστοφόρου, Αναρράχης, Αρδασσας, Εµ̟ορίου Μηλοχωρίου, 
Ασβεστό̟ετρας, Γαλάτειας ∆ροσερού, Κοµάνου, Μαυρο̟ηγής, 
Ολυµ̟ιάδας, Περδίκκα, Πτελεώνα, Σ̟ηλιάς, καθώς και ο Πρόεδρος 
της ∆ηµοτικής Κοινότητας Πτολεµαΐδας , ̟ροσκλήθηκαν και 
̟αρίσταντο στη συνεδρίαση . 
………………………………………………………………………………………… 
 Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος το λόγο έδωσε στον  κ. Νικόλαο 
Κουρουµ̟λη υ̟. γραφείου ̟ρογραµµατισµού του ∆ήµου µας ο 
ο̟οίος εισηγούµενος το ̟αρα̟άνω θέµα ανέφερε : 
    Το Wise Energy Transition (WET) βασίζεται στην εκκίνηση και 
τη λειτουργία των ES-COOPs (ενώσεις ενεργειακών υ̟ηρεσιών), 
του ο̟οίου η βασική ιδέα είναι να εκ̟αιδεύσει και να 
ενδυναµώσει τις κοινότητες ̟ου σχετίζονται µε τον άνθρακα, µε 
ορισµένες τεχνικές δεξιότητες ή υ̟όβαθρο ̟ου σχετίζεται µε το 
συγκεκριµένο κλάδο, ό̟ως είναι οι νυν εργαζόµενοι, οι ̟ρώην 
εργαζόµενοι, , ευάλωτα άτοµα, οικογένειες ή α̟λοί ̟ολίτες) στη 
δηµιουργία και λειτουργία κοινωνικών ε̟ιχειρήσεων ̟ου 
δραστηριο̟οιούνται στον τοµέα των ανανεώσιµων ̟ηγών 
ενέργειας, της ενεργειακής α̟όδοσης και των συναφών ̟ράσινων 
τεχνολογιών.                                                                        
   Ταυτόχρονα, το έργο θα ̟ροτείνει τη συµµετοχή όλων των 
τοµέων της κοινωνίας (βιοµηχανίες, ε̟ιχειρήσεις, ΜΚΟ, ∆ήµους) 
̟ροκειµένου να υ̟οστηριχθούν τα νέα ̟ρογράµµατα ̟ροώθησης 
και διάθεσης στο εµ̟όριο των υ̟ηρεσιών τους (δράσεις 
ανανεώσιµων ̟ηγών ενέργειας και ενεργειακής α̟όδοσης) µαζί  
µε την εφαρµογή ενός µακρο̟ρόθεσµου σχεδίου ανανεώσιµων 
̟ηγών ενέργειας για την ̟εριοχή και τη δηµιουργία ̟ράσινων 
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θέσεων εργασίας σε όλους τους τοµείς ̟ου σχετίζονται µε την 
ανά̟τυξη των έργων, ό̟ως οι µηχανικοί, οι νοµικές υ̟ηρεσίες και 
οι υ̟ηρεσίες µάρκετινγκ. Η βασική ̟ροσέγγιση είναι να 
χρησιµο̟οιηθούν οι ενεργειακοί συνεταιρισµοί ως κύριο εργαλείο 
για τη δηµιουργία µαζικών θέσεων εργασίας και τη µετάβαση του 
το̟ικού κοινωνικοοικονοµικού µοντέλου της ̟εριοχής. Οι 
εκ̟αιδευόµενοι θα συµµετάσχουν σε ̟ρόγραµµα δηµόσιου-
ιδιωτικού ̟ρογράµµατος για την ε̟ανεκ̟αίδευση σε ̟ράσινες 
τεχνολογίες και τη διαχείριση ε̟ιχειρήσεων, ακολουθώντας ένα 
̟ρόγραµµα καθοδήγησης για την κοινωνική ε̟ιχειρηµατικότητα, 
ό̟ου οι τελικές ̟ρακτικές δραστηριότητες θα είναι η υλο̟οίηση 
̟ραγµατικών έργων, ό̟ως η αναβάθµιση της ενέργειας των 
δηµόσιων κτιρίων και των ̟άρκων. 
        Το έργο αυτό θα βασίζεται σε τρεις στενά συνδεδεµένους αλλά 
ξεχωριστούς ̟υλώνες             : 
      Ο ̟ρώτος βασίζεται στην ιδέα του Wise Transition, το ο̟οίο 
βασισµένο στη δηµιουργία ES-COOPS ̟ου έχει ως στόχο τη 
συµµετοχή όλων των το̟ικών φορέων και των διασυνοριακών 
συνεργασιών, τόσο µε τις βιώσιµες κοινότητες (ό̟ως οι ενεργειακοί 
συνεταιρισµοί σε άλλες ̟εριοχές) όσο και µε άλλες κοινότητες µε 
ορυχεία ̟ου στοχεύουν σε µια οµαλή µετάβαση . Ένα ε̟ι̟λέον 
στοιχείο αυτής της εργασίας θα είναι η συµµετοχή ενός σώµατος - 
οµάδας σχετικών ειδικών (ακαδηµαϊκοί / ανεξάρτητοι σύµβουλοι 
ε̟ιχειρήσεων) ̟ου θα βοηθήσουν να γίνει η ε̟ιλογή του 
καλύτερου τρό̟ου ανά̟τυξης της ε̟ιχείρησής τους. Αυτό θα 
συντελεστεί µε ένα ε̟ιχειρησιακό σχέδιο ̟ου θα ̟λαισιώνει ειδικές 
ανάγκες, ό̟ως η δηµιουργία νοµικής οντότητας, η διαχείριση 
ε̟ιχειρήσεων και η λειτουργία των κοινωνικών ε̟ιχειρήσεων και η 
ανά̟τυξη εναλλακτικών χρηµατοδοτικών ̟ρογραµµάτων.                                                    
 
ΕΤΑΙΡΟΙ 

• Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά̟τυξης – 

ΕΚΕΤΑ (Ελλάδα) 

• FINNOVA (Βέλγιο)   

• ENERGY CITIES (Γαλλία) 

• Rescoop (Βέλγιο) 

• Πανε̟ιστήµιο της Σόφιας (Βουλγαρία) 

• Πανε̟ιστήµιο της Βαλένθια (Ισ̟ανία) 

• ∆ήµος Ανδόρας (Ισ̟ανία) 
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• ∆ήµος Αµυνταίου 

• ∆ήµος Εορδαίας 

• City sustainable network (Ελλάδα) 

 
ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ∆ΗΜΟ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
Ενδεικτικό κόστος χρηµατοδότησης ∆ήµου Εορδαίας 104,500.00 €, 
για 19 ανθρω̟οµήνες. Ταξίδια – µεταφορές - ε̟ισκέψεις 5,000.00 €, 
για εξο̟λισµό 8,000.00 € και για διάφορα άλλα έξοδα 2,500.00 €. 
 

Εισηγούµαστε 
 

1. Την έγκριση υ̟οβολής ̟ρότασης στο Ευρω̟αϊκό 
̟ρόγραµµα Horizon 2020 - WET - Wise Energy Transition. 

Ενεργειακή µετάβαση (Ενεργο̟οίηση των κοινοτήτων ̟ου 
σχετίζονται µε τον άνθρακα στους ε̟ικεφαλείς της 
ενεργειακής µετάβασης) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά̟τυξης – ΕΚΕΤΑ.  
Μέσο χρηµατοδότησης: Μετάβαση στις εντατικές ̟εριοχές 

άνθρακα, ̟ρόγραµµα «Ορίζοντας 2020». 

Ενδεικτικό κόστος χρηµατοδότησης ∆ήµου Εορδαίας 
104,500.00 €, για 19 ανθρω̟οµήνες. Ταξίδια – µεταφορές - 
ε̟ισκέψεις 5,000.00 €, για εξο̟λισµό 8,000.00 € και για 
διάφορα άλλα έξοδα 2,500.00 €. 

 

2.        Την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου Εορδαίας για την     

      υ̟ογραφή όλων των ̟ροα̟αιτούµενων δικαιολογητικών    

       για  την υ̟οβολή ̟λήρων φακέλων έργων και δράσεων µε  

       όλα τα      ̟ροα̟αιτούµενα  δικαιολογητικά.  

Έ̟ειτα α̟ό τα ̟αρα̟άνω ο Πρόεδρος κάλεσε το συµβούλιο να 
α̟οφασίσει  
 
                                           Αριθµ. α̟όφ. 240/2018 
 
Το ∆Σ αφού έλαβε υ̟όψη του την ανωτέρω εισήγηση 
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                                         Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
 

 
1. Την έγκριση υ̟οβολής ̟ρότασης στο Ευρω̟αϊκό 

̟ρόγραµµα Horizon 2020 - WET - Wise Energy Transition. 

Ενεργειακή µετάβαση (Ενεργο̟οίηση των κοινοτήτων ̟ου 
σχετίζονται µε τον άνθρακα στους ε̟ικεφαλείς της 
ενεργειακής µετάβασης) σε συνεργασία µε το Εθνικό Κέντρο 
Έρευνας και Τεχνολογικής Ανά̟τυξης – ΕΚΕΤΑ.  
Μέσο χρηµατοδότησης: Μετάβαση στις εντατικές ̟εριοχές 

άνθρακα, ̟ρόγραµµα «Ορίζοντας 2020». 

Ενδεικτικό κόστος χρηµατοδότησης ∆ήµου Εορδαίας 
104,500.00 €, για 19 ανθρω̟οµήνες. Ταξίδια – µεταφορές - 
ε̟ισκέψεις 5,000.00 €, για εξο̟λισµό 8,000.00 € και για 
διάφορα άλλα έξοδα   2,500.00 €. 

 

2.     Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας για την   υ̟ογραφή  

        όλων των ̟ροα̟αιτούµενων δικαιολογητικών   για  την  

         υ̟οβολή ̟λήρων φακέλων έργων και δράσεων µε όλα τα       

          ̟ροα̟αιτούµενα  δικαιολογητικά.  

 
Με την ̟αρα̟άνω α̟όφαση µειοψήφησε η ∆Σ Αντωνία Χόλµ̟α 
 

             Η α̟όφαση αυτή ̟ήρε αυξ. Αριθµ. 240 /2018 
…………………………………………………………………………… 

Ε̟ ’αυτού συντάχθηκε το ̟ρακτικό αυτό και υ̟ογράφεται 
                          Ο ∆ήµαρχος                                   Τα Μέλη 
                    Σάββας Ζαµανίδης    
 

 1  Ιορδανίδης  Φώτιο 

 2  Καίδης Απόστολος 

 3  Κατσίδης Ευστάθιος 

 4 Θεοδοσιάδης Γεώργιος 

 5 Πολυχρονίδης Κωνσταντίνος 

 6 Τσοκτουρίδης Ιωάννης 

 7 Πολυχρονίδης ∆ηµήτρης 

 8 Σιδηρόπουλος Κοσµάς 

 9 Κάλφας Γεώργιος 
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     10 Σερσέµης  Κωνσταντίνος 

 11 Χαιτίδης Γεώργιος 

 12 Κύρκα Μαρία  

 13 Αριστερίδης Ιωάννης 

 14 Παπαοικονόµου Παντελής 

 15 Τσολακίδης Ισαάκ 

               Πτολεµαΐδα 16 Ανδρεάδης Κων/νος 

     Ο Πρόεδρος  ∆ηµοτικού         17 Ασπράγκαθος Ιωάννης 

              Συµβουλίου 18 Μπίγγας Στέφανος 

 19 Καραίσκος Γεώργιος       

 20 Μίχος Κωνσταντίνος         

 21 Ζαραφίδης ∆ηµήτρης 

  Παντελής Πα̟αοικονόµου           22. Χολµπα Αντωνία 
 
 
 

 
 
 

ΑΔΑ: Ω5Ν5ΩΡ6-ΨΚΑ


		2018-09-10T09:38:38+0300
	Athens




