
 ΔΗΜΟΣ  ΕΟΡΔΑΙΑΣ    Αριθμ. Απόφ.  110 /2020 
---------------------------------- 
 
 

Α  Π  Ο  Σ  Π  Α  Σ  Μ  Α 
 

Από το πρακτικό της 15ης  Συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου  Εορδαίας. 
Στην  Πτολεμαΐδα   σήμερα  27-08-2020   ημέρα  Πέμπτη    και  ώρα  18:00   το 
Δημοτικό Συμβούλιο   συνήλθε, μετά  την  υπ. αριθμ.  16885/20-8-2020 
πρόσκληση του Προέδρου κ. Ιωάννη Χαρακτσή, μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67   του Ν. 3852/2010  και 
της ΚΥΑ 3061 και 32009/23-5-20 και σύμφωνα με το άρθρο 184 του Ν. 4635/19 
με τα παρακάτω θέματα: 
………………………………………………………………………………………… 
Έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας σε ερευνητικό έργο , με 

προσανατολισμό στην υποστήριξη των Δημόσιων Τοπικών Αρχών σχετικά με 

την Ενεργειακή Μετάβαση, στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Horizon2020 με τον τίτλο : ‘’ Supporting Local Authorities in Driving the 

Transition to Sustainable Energy ’’, ( Υποστήριξη Δημόσιων Τοπικών Αρχών 

στην Ενεργειακή Βιώσιμη Μετάβαση).  
…………………………………………………………………………………………. 
                    ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                           ΑΠΟΝΤΕΣ    
 

1. Χαρακτσής Ιωάννης 
2. Ορφανίδης Δημήτρης 
3. Καϊδου Άννα 
4. Καρακασίδης Δημήτρης 
5. Λόφτσαλης Αναστάσιος 
6. Κεσκερίδης Χρήστος 
7. Αντωνιάδου Μαρία 
8. Τσεχελίδης Δημήτρης 
9. Κάλφας Παναγιώτης 
10. Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
11. Αντωνιάδης Κυριάκος 
12. Πράπα Αναστασία 
13. Φουρκιώτης Νικόλαος 
14. Τερζοπούλου Αθηνά  
15. Μίχος Κωνσταντίνος 
16. Σίσσιος Μιχάλης 
17. Ταϊρίδης Χρύσανθος 
18. Δίκας Ιωάννης 
19. Τσάγια Ειρήνη 
20. Μπίγγας Στέφανος 
21. Κωτσίδης Στέφανος 

 
1. Παπαχρήστου Αναστ 
2. Ανδρονικίδου Ιωάννα 
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22. Τραχανάς Δημήτρης 
23. Κοκκινίδης Ευστάθιος  
24. Μαυρίδου Μάρθα 
25. Σολαχίδου Βασιλική 
26. Τουρτούρης Αθανάσιος 
27. Μωυσιάδης Στυλιανός 
28. Καραβασίλης Ιωάννης 
29. Σπόντης Δημήτριος 
30. Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
31. Χόλμπα Αντωνία 

 
 
O   Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………… 
  Ο Δήμαρχος κ. Παναγιώτης Πλακεντάς  ήταν παρών  
……………………………………………………………………………………………… 
Ο Πρόεδρος της Κοινότητας Πτολεμαΐδας  προσκλήθηκε και  απάντησε με σχετικό email  σε 
θέματα που άπτονται της αρμοδιότητας του. 
…………………………………………………………………………………………. 
Στη συνέχεια ο κ. πρόεδρος έστειλε με email την από 20-8-2020 εισήγηση του Γραφείου 
Προγραμματισμού  για λήψη απόφασης  περί συμμετοχής του Δήμου στο ανωτέρω 
ερευνητικό  έργο και συγκεκριμένα αναφέρει  

 

Ο Δήμος Εορδαίας προτίθεται να συνεργαστεί με το Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας  

, προκειμένου να υποβάλλουν ερευνητική πρόταση με προσανατολισμό στην Ενεργειακή  

 Μετάβαση (Sustainable Energy Transition) στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος 

Horizon2020 με τον τίτλο: ‘’ Υποστήριξη Δημόσιων  Τοπικών Αρχών στην Ενεργειακή  

Βιώσιμη Μετάβαση  ’’. 

 

           Πλαίσιο έργου:  

Οι νέες τάσεις στον τομέα της ενέργειας επιβάλλουν την υποστήριξη και τη χάραξη  

 κατευθυντήριων γραμμών     προς τις τοπικές   και περιφερειακές αρχές,   ώστε να   

μεταβούν όσο πιο ομαλά και αποτελεσματικά σε βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές. Σε  

ολόκληρη την Ευρώπη, οι πόλεις κινητοποιούνται συνδυάζοντας την καινοτομία, τις  

τεχνολογίες   πληροφορίας   και   επικοινωνίας,   καθώς   και τις  λεγόμενες έξυπνες  

τεχνολογίες, ώστε να πετύχουν ενεργειακά βιώσιμη ανάπτυξη.  
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         Αντικείμενο Πρότασης Έργου:  

Στο πλαίσιο της τάσης αυτής, ο Δήμος Εορδαίας σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Δυτικής 

Μακεδονίας, πρόκειται να συμμετάσχει σε ερευνητική πρόταση με τη συμμετοχή ποικίλλων εταίρων 

προερχόμενους τόσο από επαγγελματικούς όσο και επιστημονικούς κλάδους, με κύριο άξονα 

επεμβάσεων την Υποστήριξη Δημόσιων Τοπικών Αρχών στην Ενεργειακή Βιώσιμη Μετάβαση.   

Το Πρόγραμμα  

 Υποστήριξη στις τοπικές και περιφερειακές δημόσιες αρχές 

Το πρόγραμμα πρόκειται να αντιμετωπίσει ένα ή περισσότερα από τα ακόλουθα σημεία, 
ανάλογα με την περίπτωση: 
• Ενίσχυση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων των περιφερειακών και τοπικών αρχών, 

για την επίτευξη υψηλότερης ποιότητας, και συνοχής μέτρων ενεργειακής απόδοσης - και 

επιτάχυνση της επίτευξης των στόχων. Οι δράσεις πρέπει να προωθήσουν την οριζόντια 

και κάθετη ολοκλήρωση διαφορετικών επιπέδων διακυβέρνησης, την από κοινού 

εφαρμογή των μέτρων ενεργειακής απόδοσης μεταξύ των τοπικών και περιφερειακών 

αρχών, τη βελτίωση των συστημάτων παρακολούθησης και επαλήθευσης και την 

αποτελεσματικότερη χρήση των δημοσίων δαπανών. Οι προτάσεις πρέπει να 

αποδεικνύουν πολιτική δέσμευση και να οδηγούν σε επακόλουθη θεσμοθέτηση των 

βελτιωμένων διαδικασιών για την υποστήριξη του κανονισμού διακυβέρνησης της 

Ενεργειακής Ένωσης. 

• Υποστήριξη των δημόσιων αρχών στην ανάπτυξη σεναρίων πολιτικής και οδικών 

χαρτών μετάβασης που περιγράφουν σαφώς την πορεία προς τους ευρωπαϊκούς 

μακροπρόθεσμους στόχους του 2050 και ενημερώνουν την τρέχουσα εφαρμογή των 

SEAP / SECAP ή παρόμοιων σχεδίων και την ανάπτυξη μελλοντικών σχεδίων / στόχων 

για το 2030 και μετά . Οι δράσεις πρέπει να συνδέονται στενά με την πρωτοβουλία του 

Συμφώνου των Δημάρχων και τον Κανονισμό Διακυβέρνησης της Ενεργειακής Ένωσης, 

κατά περίπτωση. 

• Καινοτόμοι τρόποι για να καταστεί δυνατή η εμπλοκή του κοινού στην ενεργειακή 

μετάβαση, αναπτύσσοντας δυνατότητες διασύνδεσης εντός των δημόσιων αρχών για τη 

συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών. 

• Παροχή καινοτόμου ικανότητας στη βάση δεξιοτήτων των δημόσιων αρχών, 

προσαρμοσμένη στις ανάγκες και τις προκλήσεις τους και υποστήριξη της διάδοσης της 

μάθησης εντός των συμμετεχόντων οργανισμών και πέραν αυτών. Οι προτεινόμενες 

δράσεις πρέπει να περιλαμβάνουν μια στρατηγική για την αναπαραγωγή 

αποτελεσμάτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και μια σταθερή παρακολούθηση επιπτώσεων 

Το προτεινόμενο έργο 
Τίτλος του έργου: SustainEn: Supporting Local Authorities in Driving the Transition to 
Sustainable Energy 

 
Στόχοι του έργου SustainEn: 
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Ο1. Να ενισχυθούν οι διαδικασίες λήψης αποφάσεων των περιφερειακών και τοπικών 
αρχών, να επιτευχθεί υψηλότερη ποιότητα, συνοχή και συνέπεια των μέτρων ενεργειακής 
απόδοσης και να επιταχυνθεί η επίτευξη των στόχων. 
Ο2. Να υποστηρίξει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ανάπτυξη σεναρίων πολιτικής 
και οδικών χαρτών μετάβασης που περιγράφουν σαφώς την πορεία προς τους ευρωπαϊκούς 
μακροπρόθεσμους στόχους του 2050. 
Ο3. Να υποστηρίξει τις περιφερειακές και τοπικές αρχές στην ανάπτυξη εσωτερικής 
ικανότητας για συνεργασία με την κοινωνία των πολιτών και να επιτρέψει τη συμμετοχή του 
κοινού στην ενεργειακή μετάβαση. 
Ο4. Να παραδώσει καινοτόμα προγράμματα ανάπτυξης ικανοτήτων για πόλεις και / ή 
περιφέρειες για να αυξήσουν την ικανότητά τους να οδηγήσουν τη βιώσιμη ενεργειακή 
μετάβαση στις αντίστοιχες περιοχές τους. 
Ο5. Να παραδώσει μια στρατηγική στο τέλος του έργου για να αναπαράγει αποτελέσματα σε 
όλη την Ευρώπη και μια σταθερή μεθοδολογία παρακολούθησης των επιπτώσεων. 

 

  Ο βασικός στόχος των δήμων-εταίρων είναι μετά το τέλος του έργου να είναι εφοδιασμένοι με 

αναπτυξιακά σενάρια και πολιτικές ώστε να επιτύχουν τη Μετάβαση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη και τη 

δημιουργία μιας περιοχής Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου. 

Συμμετέχοντες στο έργο (Partners): 

 

1 Applied Research and Communications Fund (ARC Fund), Bulgaria – Coordinator 

(Εφαρμοσμένο Ταμείο Έρευνας και Επικοινωνιών)-(Συντονιστής) 

Βουλγαρία 

2 Sofia Energy Agency (SOFENA), Bulgaria 

(Οργανισμός Ενέργειας της Σόφιας) 

Βουλγαρία 

3 University of Western Macedonia (UoWM), Greece 

(Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας) 

Ελλάδα  

4 Hebes Intelligence (HEBES), Greece 

(Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ενέργειας) 

Ελλάδα 

5 Sinergie Società Consortile a Responsabilità Limitata (SINERGIE), Italy 

(Εταιρεία που δραστηριοποιείται στο χώρο της Ενέργειας) 

Ιταλία  

6 Energy and Sustainable Development Agency (AESS) (Municipality 

of Modena, Province of Modena), Italy 

(Οργανισμός Ενέργειας και Βιώσιμης Ανάπτυξης) 

Ιταλία 

7 European Association of Development Agencies (EURADA), Belgium 

(Ευρωπαϊκή Ένωση Οργανισμών Ανάπτυξης) 

Βέλγιο  

8 Municipality of  Eordaia, Greece 

(Δήμος Εορδαίας, Ελλάδα) 

Ελλάδα 

9 Municipality of  Voio, Greece Ελλάδα 
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(Δήμος Βοΐου, Ελλάδα) 

10 Municipality of  Murcia, Spain 

(Δήμος   Μούρθια, Ισπανία) 

Ισπανία 

 

Λήψη απόφασης  

Εξ όλων όσων εκτέθηκαν  εισηγούμαστε την έγκριση συμμετοχής του Δήμου Εορδαίας ως εταίρος 

δήμος  στο ως άνω ερευνητικό πρόγραμμα  και παρακαλούμε για τη λήψη σχετικής απόφασης  

Η ΔΣ Αντωνία Χόλμπα με σχετικό email   που έχει σταλεί διαφωνεί με το εν λόγω θέμα γιατί θεωρεί 

ούτε βιώσιμη ούτε δίκαιη ενεργειακή μετάβαση μπορεί να υπάρξει για το λαό . Βιώσιμη θα είναι για 

τους επιχειρηματικούς ομίλους. 

 

                                                  Αριθμ. Απόφ. 110/2020 

 

Το ΔΣ αφού έλαβε υπόψη του τα ανωτέρω 

 

                                  Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία 

 

Την συμμετοχή του Δήμου Εορδαίας σε  σε ερευνητικό έργο , με προσανατολισμό στην υποστήριξη 

των Δημόσιων Τοπικών Αρχών σχετικά με την Ενεργειακή Μετάβαση, στo πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 

Προγράμματος Horizon2020 με τον τίτλο : ‘’ Supporting Local Authorities in Driving the Transition to 

Sustainable Energy ’’, ( Υποστήριξη Δημόσιων Τοπικών Αρχών στην Ενεργειακή Βιώσιμη Μετάβαση).  

 

Με την παραπάνω απόφαση μειοψήφησε η Δ.Σ Αντωνία Χόλμπα  

 

Η απόφαση αυτή  πήρε αυξ.  Αριθμ. 110/2020  
……………………………………………………………………………………………… 

Επ ’αυτού συντάχθηκε το πρακτικό αυτό και υπογράφεται 
Ο Δήμαρχος     Τα   Μέλη 

Παναγιώτης Πλακεντάς 
 
 
 
 
 
 
 

Χαρακτσής Ιωάννης 
Ορφανίδης Δημήτρης 
Καϊδου Άννα 
Καρακασίδης Δημήτρης 
Λόφτσαλης Αναστάσιος 
Κεσκερίδης Χρήστος 
Αντωνιάδου Μαρία 
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Πτολεμαΐδα  

 
Ο Πρόεδρος  

Δημοτικού Συμβουλίου 
 

 
 
 
        Χαρακτσής Ιωάννης        

Τσεχελίδης Δημήτρης 
Κάλφας Παναγιώτης 
Σιδηρόπουλος Κοσμάς 
Αντωνιάδης Κυριάκος 
Πράπα Αναστασία 
Φουρκιώτης Νικόλαος 
Τερζοπούλου Αθηνά  
Μίχος Κωνσταντίνος 
Σίσσιος Μιχάλης 
Ταϊρίδης Χρύσανθος 
Δίκας Ιωάννης 
Τσάγια Ειρήνη 
Μπίγγας Στέφανος 
Κωτσίδης Στέφανος 
Τραχανάς Δημήτρης 
Κοκκινίδης Ευστάθιος  
Μαυρίδου Μάρθα 
Σολαχίδου Βασιλική 
Τουρτούρης Αθανάσιος 
Μωυσιάδης Στυλιανός 
Καραβασίλης Ιωάννης 
Σπόντης Δημήτριος 
Σεβαστού  Ζαφειρούλα 
Χόλμπα Αντωνία 
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