
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 236/2020 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

 
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το πρακτικό της  21ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 
του ∆ήµου Εορδαίας 

 
         Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 4-11-2020 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας διεξήχθη δια περιφοράς µε εφαρµογή ηλεκτρονικού τρόπου, µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου 
ύστερα από την αρ. πρωτ. 22666/30-10-2020 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’), της υπ’αριθµ. 
εγκ. 163 /33282/29-5-2020 του ΥΠΕΣ όπως αυτή τροποποιήθηκε µε την υπ’αριθµ. 60249/23-9-2020 καθώς 
και της υπ’αριθµ. ΚΥΑ ∆1 α/ΓΠ.οικ. 68952 (ΦΕΚ 4757/28-10-2020 τα,Β) , για να λάβει απόφαση για τα 
παρακάτω θέµατα ηµερήσιας διάταξης: 
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Αποδοχή ποσού χρηµατοδότησης από τη συµµετοχή του ∆ήµου Εορδαίας στο έργο µε τίτλο: « integRatEd 
Solutions for Positive eNergy and resilient CitiEs» - “RESPONSE” ( action) του Ευρωπαϊκού Προγράµµατος 
Horizon 2020.  
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεφώνου ή email) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου  
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης  
5. Αθηνά Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας 
7. ∆ηµήτριος Σπόντης 
8. Κοκκινιδης Ευστάθιος 

  

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης και εισηγούµενος το ανωτέρω  ηµερήσιας διάταξης θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’αριθµ 
21705/14-10-2020 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού στην οποία αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ : «  Αποδοχή ποσού χρηµατοδότησης  από τη συµµετοχή του ∆ήµου Εορδαίας στο έργο µε τίτλο « 
integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs’ — ‘‘RESPONSE’ (‘action’), του Ευρωπαϊκού  
Προγράµµατος Horizon 2020  µε το Ακρωνύµιο : « RESPONSE » 

Ιστορικό  
Με την µε αριθµό :320/2019(Α∆Α:6Ε8ΚΩΡ6-5ΣΚ)  απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, εγκρίθηκε η 
συµµετοχή του ∆ήµου Εορδαίας στην υποβολή ερευνητικής πρότασης µε προσανατολισµό στις Έξυπνες 
και Βιώσιµες Πόλεις (smart cities and communities ) και Κοινότητες στα πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
Προγράµµατος Horizon2020 µε τον τίτλο : ‘’ Επίτευξη Βιώσιµου Αστικού Μετασχηµατισµού µέσω 
Περιοχών Θετικού Ισοζυγίου Ενέργειας’’.  
Στα πλαίσια της πρότασης αυτής, ο ∆ήµος Εορδαίας συνεργάστηκε µε το Εθνικό Κέντρο Έρευνας & 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών & Ενεργειακών Πόρων (Ι∆ΕΠ) καθώς 
και το  ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ,  προκειµένου να υποβληθεί  ερευνητική πρόταση µε προσανατολισµό στις Έξυπνες 
και Βιώσιµες Πόλεις (smart cities and communities) και Κοινότητες στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού 
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Προγράµµατος  Horizon2020 µε τον τίτλο : ‘’ Επίτευξη Βιώσιµου Αστικού Μετασχηµατισµού µέσω 
Περιοχών Θετικού Ισοζυγίου Ενέργειας’’. 

 
Για τις ανάγκες της ως άνω πρότασης υποβλήθηκε Τεχνικό ∆ελτίο από το ΕΚΕΤΑ το οποίο εγκρίθηκε από 
την Ευρωπαϊκή Επιτροπή  µε τον  αριθµό  NUMBER :957751 και υπογράφηκε η συµφωνία επιχορήγησης 
(GRAND AGREEMENT) µεταξύ των  πενήντα τριών (53) εµπλεκόµενων µερών. 

Ποσό χρηµατοδότησης 
Το ποσό της  100% χρηµατοδότησης για το ∆ήµο Εορδαίας σύµφωνα µε την απόφαση επιχορήγησης, 
ανέρχεται στο ποσό των 121.500,00 ευρώ τα οποία πάλι µε την ως άνω συµφωνία εξειδικεύονται ως εξής 
: 70.200 για δαπάνες προσωπικού για την επιστηµονική υποστήριξη του προγράµµατος, 10.000 ευρώ , 
για εξοπλισµό (2.000 ευρώ για Η/Υ  και 8.000 ευρώ  για παγκάκι µε φωτοβολταικό smart-bench-infokiosk), 
1.000.00 ευρώ για διαφηµιστικό υλικό, 16.000 ευρώ για έξοδα  ταξιδιών και  24.300,00 ευρώ για έµµεσες 
δαπάνες. 

∆ιάρκεια προγράµµατος  
Η διάρκεια του  έργου ανέρχεται σε πέντε (5) χρόνια .  

Στόχος 
Η εγκριθείσα πρόταση  “RESPONSE ‘’ αφορά σε ερευνητική πρόταση µε  κύριο στόχο  την σταδιακή 
βιώσιµη µετατροπή της πόλης σε «έξυπνη» συνδυάζοντας καινοτόµες λύσεις και έξυπνες τεχνολογίες.  
 Οι νέες τάσεις στον τοµέα της ενέργειας καθώς και η αύξηση του ποσοστού του πληθυσµού στα αστικά 
κέντρα, επιβάλλουν την άµεση µετατροπή των τελευταίων σε καθαρότερα και πιο φιλικά µέρη, που 
σέβονται τους ενεργειακούς πόρους και που τους χρησιµοποιούν αποδοτικά και αποτελεσµατικά. Σε 
ολόκληρη την Ευρώπη, οι πόλεις κινητοποιούνται συνδυάζοντας την καινοτοµία, την τεχνολογία 
πληροφορίας και επικοινωνίας, καθώς και τις λεγόµενες έξυπνες τεχνολογίες, ώστε να γίνουν βιώσιµες και 
ενεργειακά πράσινες. 
Στα πλαίσια του έργου, είναι προγραµµατισµένη η επίδειξη έξυπνων λύσεων (“smart solutions”) σε 2 
διαφορετικές πόλεις «Φάρους» (Lighthouse Cities- Dijon Γαλλίας και Turku Φινλανδίας), καθώς και η 
µελέτη των ίδιων έξυπνων λύσεων σε 6 πόλεις «Ακολούθους» (Follower Cities-Brussels,Ptolemadaida, 
Zaragoza, Botosani, Severodonetsk, Gabrovo), σε όλη την Ευρώπη. Η κύρια δραστηριότητα του ∆ήµου 
Εορδαίας στα πλαίσια του έργου θα αφορά στην κατάρτιση µελετών σκοπιµότητας (συνοδευόµενων από 
τεχνικές προδιαγραφές και διαστασιολογήσεις σε κτίρια και εγκαταστάσεις) µε ταυτόχρονη ανάπτυξη 
επιχειρηµατικών σχεδίων επένδυσης, για τις Λύσεις εκείνες που ενδιαφέρουν την πόλη και τους κατοίκους 
της. Η περιοχή µελέτης για το ∆ήµο Εορδαίας περιλαµβάνει το παρακάτω µπλοκ κτιρίων: Βαρβούτειο 
∆ηµοτικό Ωδείο, ∆ηµαρχείο, Παλαιοντολογικό-Ιστορικό Μουσείο Πτολεµαΐδας, ∆ηµοτική 
Βιβλιοθήκη, Εµπορικό Πολύκεντρο Πτολεµαΐδας, Πνευµατικό Κέντρο, 10 ο Νηπιαγωγείο 
Πτολεµαΐδας, 8 ο ∆ηµοτικό σχολείο Πτολεµαΐδας, 3 ο Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας, 1 ο και 3 ο 
Επαγγελµατικό Γυµνάσιο Πτολεµαΐδας. 
Ο βασικός στόχος των εν λόγω πόλεων είναι µετά το τέλος του έργου να είναι έτοιµες να επιτύχουν τη 
δηµιουργία µιας περιοχής Θετικού Ενεργειακού Ισοζυγίου.Για το εν λόγω ποσό  θα γίνει  πρωτογενές 
αίτηµα στο ΚΗΜ∆ΗΣ. 

Λήψη απόφασης  
Εξ όλων όσων εκτέθηκαν  εισηγούµαστε  :  
α) την αποδοχή του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης που ανέρχεται στο ποσό των 121.500,00 ευρώ 
από το πρόγραµµα: « integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs’ » µε το 
ακρωνύµιο ‘’RESPONSE’’. Εκ των οποίων: 70.200 για δαπάνες προσωπικού για την επιστηµονική 
υποστήριξη του προγράµµατος, 10.000 ευρώ, για εξοπλισµό (2.000 ευρώ για Η/Υ και 8.000 ευρώ για 
παγκάκι µε φωτοβολταικό smart-bench-infokiosk), 1.000.00 ευρώ για διαφηµιστικό υλικό 16.000 ευρώ για 
έξοδα  ταξιδιών και 24.300,00 ευρώ για έµµεσες δαπάνες. 
β) την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του 2020 και την εγγραφή του ως άνω ποσού στο σκέλος των 
εσόδων και εξόδων 
γ) την εξουσιοδότηση του ∆ηµάρχου για την υπογραφή κάθε προαπαιτούµενου από τη διαδικασία και την 
απόφαση επιχορήγησης εγγράφου»  
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Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 
Σύµφωνα µε τα σχετικά e-mail όλα τα µέλη ψήφισαν θετικά.                                         

Αριθµ. Απόφ. 236/2020 

Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1.  Τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (φεκ197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 του ν 
3852/2020 
2. την ανωτέρω εισήγηση 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

α) την αποδοχή του συνολικού ποσού της χρηµατοδότησης που ανέρχεται στο ποσό των 121.500,00 ευρώ 
από το πρόγραµµα: « integRatEd Solutions for POsitive eNergy and reSilient CitiEs’ » µε το 
ακρωνύµιο ‘’RESPONSE’’. Εκ των οποίων: 70.200 για δαπάνες προσωπικού για την επιστηµονική 
υποστήριξη του προγράµµατος, 10.000 ευρώ, για εξοπλισµό (2.000 ευρώ για Η/Υ και 8.000 ευρώ για 
παγκάκι µε φωτοβολταικό smart-bench-infokiosk), 1.000.00 ευρώ για διαφηµιστικό υλικό 16.000 ευρώ για 
έξοδα  ταξιδιών και 24.300,00 ευρώ για έµµεσες δαπάνες. 
β) την αναµόρφωση του προϋπολογισµού του 2020 και την εγγραφή του ως άνω ποσού στο σκέλος των 
εσόδων και εξόδων ως εξής: 
Όσον αφορά τα έσοδα 

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   

26-10-2020 
Πρόταση για 

τρο̟/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

1217.0001 

RESPONSE του Ευρω̟αϊκού 
̟ρογράµµατος Horizon για 
κάλυψη λειτουργικών 
δα̟ανών 0,00 121.500,00 121.500,00 

          

 
Όσον αφορά τα έξοδα    

Κωδικός Περιγραφή 
∆ιαµ/θέντα   

26-10-2020 
Πρόταση για 

τρο̟/ση  

∆ιαµ/θέντα 
µετά την 
τρο̟/ση 

70.6041.0004 

Τακτικές α̟οδοχές 
υ̟αλλήλων για τις ανάγκες 
του ̟ρογράµµατος 
RESPONSE Λοι̟ές Υ̟ηρεσίες 0,00 70.200,00 70.200,00 

70.7134.0004 

Ηλεκτρονικοί υ̟ολογιστές και 
ηλεκτρονικά συγκροτήµατα 
και λογισµικά  (RESPONSE)  0,00 2.000,00 2.000,00 

70.7135.0085 

Παγκάκια µε φωτοβολταϊκό 
smart-bench-infokiosk 
(RESPONSE)  0,00 8.000,00 8.000,00 

70.6613.0001 
Προµήθεια διαφηµιστικού 
υλικού (RESPONSE)  0,00 1.000,00 1.000,00 

70.6421.0001 

Οδοι̟ορικά έξοδα και 
α̟οζηµίωση µετακινούµενων 
αιρετών (RESPONSE)  0,00 8.000,00 8.000,00 

70.6422.0001 

Οδοι̟ορικά έξοδα και 
α̟οζηµίωση µετακινουµένων 
υ̟αλλήλων. (RESPONSE)  0,00 8.000,00 8.000,00 

70.6495.0005 Λοι̟ές δα̟άνες (RESPONSE)  0,00 24.300,00 24.300,00 
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      121.500,00   

γ)  εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο για την υπογραφή κάθε προαπαιτούµενου από τη διαδικασία και την απόφαση 
επιχορήγησης εγγράφου. 

 

 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 236/2020. 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
    Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
  ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 
 

1. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
2. Κυριάκος Αντωνιαδης 
3. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
4. Αθηνά Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. ∆ηµήτριος Σπόντης 
7. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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