
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                       Αριθµ. απόφ. 178/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                                                                                     
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ         
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  15ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
   Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 6-8-2020 ηµέρα Πέµπτη και ώρα 13:00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, ύστερα από την αρ. πρωτ. 
15461/31-7-2020 πρόσκληση του Αντιπροέδρου, που επιδόθηκε νόµιµα µε αποδεικτικό στα µέλη, σύµφωνα 
µε το  άρθρο 75 του ν.3852/10 όπως τροποποιήθηκε µε το αρ.2 του ν 4623/2019 και ισχύει  και κατ’ εφαρµογή 
των υγειονοµικών διατάξεων και ειδικότερα του αρ 12 της ΚΥΑ 30612/16-5-2020 (ΦΕΚ 1869 τ.Β’) και του αρ 
14 της ΚΥΑ 32009/23-5-2020  (ΦΕΚ 1988 τ.Β’) καθώς και της υπ’αριθµ. εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ, 
για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για τα παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη πρότασης συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στις προσκλήσεις: α) 4683/09-07-2020 µε κωδικό :       
Σ∆ΑΕΚ/2020 για το Μέτρα 1 του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ)» και β) 4680/09-07-2020 µε κωδικό : Σ∆ΚΟ/2020 για το Μέτρο 1: « Σχέδια ∆ράσεις για 
την Κυκλική Οικονοµία» (Σ∆ΚΟ) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου µε 
τίτλο: «Χρηµατοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων 
χαµηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο ∆ήµο 
Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας». 
………………………………………….…………………………………………………………………………………… 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών ήταν παρόντα τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης 
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 

2. Αθηνά Τερζοπουλου 
3. Αναστάσιος Παπαχρηστου 

5. Στέφανος Μπιγγας  
6. Ευστάθιος Κοκκινίδης   
……………………………………………………………………………………….……………….………….………… 
Το τακτικό µέλος κος ∆ηµ. Σπόντης δήλωσε κώλυµα και στη θέση του κλήθηκε ο αντικαταστάτης του κος 
Αναστάσιος Παπαχρηστου. 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ.∆ηµ. Ορφανίδης, κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης  και εισηγούµενος  το ανωτέρω ηµερήσιας διάταξης θέµα, υπόψη των µελών την από 31-7-2020 
εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού , στην οποία αναφέρονται τα εξής:   

  
ΘΕΜΑ : « Υποβολή πρότασης συµµετοχής του ∆ήµου Εορδαίας στις προσκλήσεις: α) 4683/09-07-2020 µε 

κωδικό : Σ∆ΑΕΚ/2020 για το Μέτρα 1 του  Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια ∆ράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ)» και β) 4680/09-07-2020 µε κωδικό : Σ∆ΚΟ/2020 για το Μέτρο 1: « Σχέδια 
∆ράσεις για την Κυκλική Οικονοµία» (Σ∆ΚΟ) στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου 
Ταµείου µε τίτλο: «Χρηµατοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών 
δραστηριοτήτων χαµηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και 
στο ∆ήµο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας». 
Ιστορικό 
Το Πράσινο Ταµείο στο πλαίσιο του Χρηµατοδοτικού Προγράµµατος του Πράσινου Ταµείου µε τίτλο: 
«Χρηµατοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλού 
ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο ∆ήµο Μεγαλόπολης 
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της Π.Ε Αρκαδίας» εξέδωσε τις προσκλήσεις : α) 4683/09-07-2020 µε κωδικό : Σ∆ΑΕΚ/2020 για το Μέτρα 1 
του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ)» και β) 
4680/09-07-2020 µε κωδικό : Σ∆ΚΟ/2020 για το Μέτρο 1: « Σχέδια ∆ράσεις για την Κυκλική 
Οικονοµία»(Σ∆ΚΟ) 
  Και οι δύο άξονες εντάσσονται στο Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου µε τίτλο 
«Χρηµατοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιµων οικονοµικών δραστηριοτήτων χαµηλού 
ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώµατος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο ∆ήµο Μεγαλόπολης 
της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα 
πλειστηριασµών δικαιωµάτων εκποµπών 2018», όπως δηµοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 2183/Β’/5.6.2020. 

 
Στόχος της πρόσκλησης 
Αναφορικά µε την α) 4683/09-07-2020 πρόσκληση µε κωδικό : Σ∆ΑΕΚ/2020 για το Μέτρο 1 του Άξονα 
Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ)», στόχος της 
Πρόσκλησης είναι η χαρτογράφηση παρεµβάσεων για την προώθηση του µετριασµού και της προσαρµογής 
στην κλιµατική αλλαγή , οι οποίες θα έχουν θετικές οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις .  
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την κατάρτιση των Σχεδίων ∆ράσης (Σ∆) για την Αειφόρο Ενέργεια των 
∆ήµων Αµυνταίου, Κοζάνης, Εορδαίας και Φλώρινας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Σ∆ για την Αειφόρο 
Ενέργεια και το Κλίµα.. Πιο συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηµατοδοτηθεί:  
α) η επικαιροποίηση των Σχεδίων ∆ράσης (Σ∆) για την Αειφόρο Ενέργεια των ∆ήµων Αµυνταίου, Κοζάνης, 
Εορδαίας και Φλώρινας, σύµφωνα µε τις απαιτήσεις των Σ∆ για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα,  
β) η εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης (Σ∆) για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα για τον ∆ήµο Μεγαλόπολης. 
Επισηµαίνεται ότι η επικαιροποίηση και εκπόνηση των Σχεδίων ∆ράσης 
  Οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις θα συνεισφέρουν εκτός από τη µείωση των καθαρών εκποµπών αερίων του 
θερµοκηπίου (ΕΑΘ) και των λοιπών ενεργειακών στόχων και στη διατήρηση και αύξηση της απασχόλησης 
και της προστιθέµενης αξίας σε τοπικό επίπεδο. Επιπρόσθετα, έµφαση πρέπει να δοθεί στην ενίσχυση της 
επιχειρηµατικότητας και την προώθηση της καινοτοµίας (έξυπνα συστήµατα πόλεων). Έµφαση επίσης θα 
πρέπει να δοθεί στη µεγιστοποίηση των συνεργειών µεταξύ των επιλέξιµων παρεµβάσεων µέσα στο ίδιο το 
Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργειας και το Κλίµα, όσο και µε άλλα σχέδια δράσης των δήµων. 
Αναφορικά µε την β) 4680/09-07-2020 πρόσκληση µε κωδικό : Σ∆ΚΟ/2020 για το Μέτρο 1  του Αξονα 
Προτεραιότητας (ΑΠ) 2 : «Σχέδια ∆ράσεις για την Κυκλική Οικονοµία (Σ∆ΚΟ), στόχος της Πρόσκλησης, είναι 
η χαρτογράφηση παρεµβάσεων για την προώθηση της κυκλικής οικονοµίας, οι οποίες θα έχουν θετικές 
οικονοµικές, περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις.  
Ο στόχος αυτός θα επιτευχθεί µε την κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης (Σ∆) για την Κυκλική Οικονοµία. Πιο 
συγκεκριµένα, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης θα χρηµατοδοτηθεί η κατάρτιση Σχεδίων ∆ράσης (Σ∆) για την 
Κυκλική Οικονοµία για την περίπτωση των ∆ήµων Αµυνταίου, Κοζάνης, Μεγαλόπολης, Εορδαίας και 
Φλώρινας.  
  Οι προβλεπόµενες παρεµβάσεις αναµένεται να συνεισφέρουν εκτός από τη µείωση των καθαρών εκποµπών 
αερίων του θερµοκηπίου (ΕΑΘ) και των λοιπών περιβαλλοντικών στόχων και στη διατήρηση και αύξηση, 
τόσο της απασχόλησης, όσο και προστιθέµενης αξίας σε τοπικό επίπεδο. 
 Τέλος, προτεραιότητα πρέπει να δοθεί τόσο στην ενίσχυση της πράσινης επιχειρηµατικότητας, όσο και στην 
προώθηση της καινοτοµίας. Τα τοπικά Σχέδια ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία θα αποτελέσουν τη βάση 
για την επιλογή και χρηµατοδότηση των πλέον ώριµων παρεµβάσεων για την προώθηση της κυκλικής 
οικονοµίας στο συγκεκριµένο πρόγραµµα. 
Σε κάθε περίπτωση, η διαδικασία εκπόνησης των σχετικών Σχεδίων από τους ∆ήµους θα τους διευκολύνει 
στην περιγραφή και προγραµµατισµό των έργων τους, ενώ θα διευκολύνει τη χρηµατοδότησή τους και από 
άλλα χρηµατοδοτικά µέσα. Έµφαση επίσης πρέπει να δοθεί στη µεγιστοποίηση των συνεργειών µεταξύ των 
επιλέξιµων παρεµβάσεων µέσα στο ίδιο το Σχέδιο ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία, όσο και µε άλλα 
σχέδια δράσης των δήµων. 
Οικονοµικά στοιχεία πρόσκλησης  
Αναφορικά µε την µε αρ.:4683/09-07-2020 πρόσκληση µε κωδικό : Σ∆ΑΕΚ/2020 ο συνολικός 
Προϋπολογισµός που διατίθεται µε την παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται σε 150.000 €. Ο µέγιστος 
προϋπολογισµός για την επικαιροποίηση ή την κατάρτιση εκάστου Σχεδίου ∆ράσης ανέρχεται στο ποσό των 
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30.000 €. Κάθε ∆ήµος µπορεί να υποβάλει µία πρόταση. Το ποσό των 30.000,00 € είναι το µέγιστο ποσό 
που είναι επιλέξιµο µέσω της παρούσας Πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός της πρότασης 
υπερβαίνει τις 30.000,00 €, το υπόλοιπο ποσό θα πρέπει να καλυφθεί από εναλλακτικούς τρόπους 
χρηµατοδότησης. 
Αναφορικά µε την µε αρ.:4680/09-07-2020 πρόσκληση µε κωδικό : Σ∆ΚΟ/2020 ο συνολικός Προϋπολογισµός 
που διατίθεται µε την παρούσα Πρόσκληση ανέρχεται σε 250.000 €. Ο µέγιστος προϋπολογισµός για την 
κατάρτιση εκάστου Σχεδίου ∆ράσης ανέρχεται στο ποσό των 50.000 €. Κάθε ∆ήµος µπορεί να υποβάλει µία 
πρόταση. Το ποσό των 50.000,00 € είναι το µέγιστο ποσό που είναι επιλέξιµο µέσω της παρούσας 
Πρόσκλησης. Σε περίπτωση που ο προϋπολογισµός της πρότασης υπερβαίνει τις 50.000 €, το υπόλοιπο 
ποσό θα πρέπει να καλυφθεί από εναλλακτικούς τρόπους χρηµατοδότησης. 
Προθεσµία υποβολής προτάσεων 
Οι προτάσεις των δυνητικών δικαιούχων υποβάλλονται ηλεκτρονικά στην ψηφιακή πλατφόρµα του Πράσινου 
Ταµείου από την 13-07-2020 έως 30-9-2020. 
Λήψη απόφασης  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν, εισηγούµαστε την έγκριση υποβολής πρότασης του ∆ήµου Εορδαίας µε απόφαση 
της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου για την : α) µε αρ.: 4683/09-07-2020 πρόσκληση για το Μέτρο 1 του 
Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ)» και β) µε 
αρ.: 4680/09-07-2020 για το Μέτρο 1  του Αξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 2 : «Σχέδια ∆ράσεις για την Κυκλική 
Οικονοµία (Σ∆ΚΟ)» 
  
   Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
 

Αριθµ. απόφ. 178/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή µετά από διαλογική συζήτηση και σύµφωνα µε 
 
1.  τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν.3852/2010 καθώς και του αρ 77 του ν 4555/2018 όπως τροπ/καν µε το  
αρ 3 του ν 4623/2019 και ισχύουν. 
2. τις διατάξεις του ν 4674/2020 
3. την από 31-7-2020 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού 
    

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι οµόφωνα 
 

Εγκρίνουµε την υποβολή πρότασης από τον ∆ήµο Εορδαίας στην : α) µε αρ.: 4683/09-07-2020 πρόσκληση 
για το Μέτρο 1 του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα 
(Σ∆ΑΕΚ)» και β) στην µε αρ.: 4680/09-07-2020 για το Μέτρο 1  του Αξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 2 : «Σχέδια 
∆ράσεις για την Κυκλική Οικονοµία (Σ∆ΚΟ), όπως αναφέρονται αναλυτικά στην ανωτέρω σχετική εισήγηση. 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 178/2020. 
 
……………………………………………………………………………………………………………………………… 
                         Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

        
Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 

 
 

ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 1. Ζαφειρούλα Σεβαστού 
 2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
 3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
 4. Στέφανος Μπιγγας 
 5. Ευστάθιο Κοκκινιδης 
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