
 1

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 31/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  5ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 3-2-2021 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 12.00 µ.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα Πτολεµαΐδας, 
διεξήχθη µε τηλεδιάσκεψη µέσω του e: presence.gov.gr συνεδρίαση της Οικονοµικής Επιτροπής του ∆ήµου 
Εορδαίας, ύστερα από τη υπ’ αρ. πρωτ.1793/29-1-2021 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 διατάξεων: α) της ΚΥΑ ∆1α/ΓΠ οικ 80189//12-12-2020 
(ΦΕΚ 5486 τΒ β) της υπ’αριθµ. 427/77440/13-11-2020 εγκ του ΥΠΕΣ, για να συζητήσει και να λάβει απόφαση 
για το παρακάτω θέµα ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας , Πανεπιστηµίου ∆υτ 
Μακεδονίας και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την εκπόνηση του Σχεδίου  
∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ( Σ∆ΑΕΚ) ∆ήµου Εορδαίας και ορισµός εκπροσώπων στην 
Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα (µέσω 
τηλεδιάσκεψης) τα παρακάτω µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. ∆ηµήτριος Ορφανιδης 1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 

Πρόεδρος 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 2. Σπόντης ∆ηµητριος 
3. Κυριάκος Αντωνιαδης  
4. ∆ηµήτριος Καρακασίδης   
5. Αθηνα Τερζοπουλου  
6. Στέφανος Μπιγγας  
7. Κοκκινιδης Ευστάθιος   
……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Παρούσα στην συνεδρίαση η Μ.Καραγιαννακη , τακτική υπάλληλος, ΤΕ Πολ Μηχ, του Γρ. 
Προγραµµατισµού. Ο Αντιπρόεδρος έδωσε τον λόγο στον Αντιδήµαρχο Τεχν. Υπηρεσιών  και εισηγούµενος 
το ανωτέρω  ηµερήσιας  διάταξης  θέµα, έθεσε υπόψη των µελών την υπ’ αριθµ.27853/31-12-2020  εισήγηση 
του Γρ. Προγραµµατισµού , η οποία έχει ως εξής: 
«ΘΕΜΑ : « Έγκριση ή µη σύναψης προγραµµατικής σύµβασης µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας, Πανεπιστηµίου 
∆υτικής Μακεδονίας (Π.∆.Μ.) και Εθνικού Κέντρου Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.) για την 
εκπόνηση του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ) ∆ήµου Εορδαίας και ορισµός 
δύο (2) εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης αυτής». 
Ιστορικό 
 Ο ∆ήµος Εορδαίας µε την µε αριθµ. 126/2020 Απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου αποδέχθηκε την µε 
αριθµ. 189/2020 Απόφαση του ∆ιοικητικού Συµβουλίου του Πράσινου Ταµείου περί ‘’ Ένταξης έργων στο 
Χρηµατοδοτικό πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ 
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ 
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε ΚΟΖΑΝΗΣ,ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ 
ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ 
ΕΣΟ∆Α ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018 », στον Άξονα Προτεραιότητας 1 : «Σχέδια 
∆ράσεις για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ)», σε συνέχεια της µε αριθµ. πρωτ.: 4683/09-07-
2020 και κωδικό «Σ∆ΑΕΚ/2020», Πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου, καθώς και στον Άξονα 
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Προτεραιότητας 2: « Σχέδια ∆ράσης για την Κυκλική Οικονοµία (Σ∆ΚΟ)», σε συνέχεια της µε αριθµ. 
Πρωτ.4680/09-07-2020 και κωδικό « Σ∆ΚΟ/2020¨» Πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου. 
Με την ίδια απόφαση ενεγράφη στον Προϋπολογισµό του ∆ήµου το συνολικό ποσό των 80.000 € στο σκέλος 
των εσόδων στον ΚΑ 1329.002 « ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ » και στη συνέχεια µεταφέρθηκε µέσω αποθεµατικού 
στο σκέλος των εξόδων στους παρακάτω ΚΑ 30.000 € στον νέο ΚΑ 70.7425.0009 « Σχέδια δράσεις για την 
Αειφόρο ενέργεια και το κλίµα ( Σ∆ΑΕΚ ) και 50.000 € στον νέο ΚΑ 70.7425.0010 « Σχέδια δράσης για την 
κυκλική Οικονοµία ( Σ∆ΚΟ). 
Μετά την αποδοχή της πράξης ένταξης και τη λογιστική εγγραφή των ποσών της πράξης ένταξης 
(20REQ007470633 2020-10-14 εγκεκριµένο) , ο ∆ήµος Εορδαίας καλείται να εκπονήσει το εν λόγω σχέδια. 
Σύµφωνα µε την πρόσκληση µε αρ.: 4683/09-07-2020 (9ΠΡ∆4Ψ844-Θ7Ρ) πρόσκληση για το Μέτρο 1 του 
Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 1 : «Σχέδια ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ)» και 
όσα ειδικότερα αυτή διαλαµβάνει, στην παράγραφο 4 ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ περίπτωση 4, υφίσταται η 
δυνατότητα η εκπόνηση των ως άνω Σχεδίων να πραγµατοποιηθεί και µέσω Προγραµµατικής Σύµβασης 
βάσει του αρ. 100 του Ν.3852/20210 όπως ισχύει.  
Ο ∆ήµος Εορδαίας προτείνει τη σύναψη προγραµµατικής σύµβασης µε Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 
(Π.∆.Μ.) µε το ΕΚΕΤΑ, δεδοµένου ότι αφενός, το προηγούµενο Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 
(Σ∆ΑΕ 2012), εκπονήθηκε από το ΕΚΕΤΆ στα πλαίσια του Συµφώνου ∆ηµάρχων και ως εκ τούτου υφίσταται 
η βάση δεδοµένων, η αξιολόγηση των συµπερασµάτων από τον φορέα που το εκπόνησε (ΕΚΕΤΑ) και 
αφετέρου το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας ως δεύτερος εταίρος, µπορεί να προσφέρει επί το βέλτιστο 
τεχνογνωσία χρήσιµη και πολύ σηµαντική στην εκπόνηση του νέου Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια και το Κλίµα για τον ∆ήµο Εορδαίας.  
Ειδικότερα προσχωρώντας στο «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων», το 2008 (Α∆Σ 250/2008 & 7/2009) ο τότε 
∆ήµος Πτολεµαΐδας ανέδειξε την περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε κεντρικό άξονα της πολιτικής 
του. Με την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και του ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ που 
δραστηριοποιούνται σε θέµατα Ενέργειας και Περιβάλλοντος προχώρησε στη συνέχεια, στην 
αποτύπωση των ενεργειακών δεδοµένων όλου του ∆ήµου Εορδαίας και των κύριων πηγών εκποµπών 
CO2 χρησιµοποιώντας ως έτος αναφοράς το 2010. Ακολούθως προσδιορίστηκε η ενεργειακή πολιτική 
του ∆ήµου µέχρι το έτος 2030, µέσα από µία σειρά συγκεκριµένων µέτρων  και δράσεων που 
κοστολογήθηκαν και οριοθετήθηκαν χρονικά για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Η παραπάνω 
απογραφή εκποµπών  CO2  και ο ενεργειακός οδικός χάρτης του ∆ήµου Εορδαίας συµπεριλήφθηκαν 
στο Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.∆.Α.Ε.) του ∆ήµου Εορδαίας .Σύµφωνα µε αυτό, ο ∆ήµος 
Εορδαίας  δεσµεύεται να περιορίσει στην περιοχή ευθύνης του την έκλυση CO2 κατά 40,02% ως το 
2030, µε έτος αναφοράς το 2010.  
Με την παρούσα προγραµµατική Σύµβαση που προτείνεται, δίνεται η δυνατότητα της αναπροσαρµογής και 
επικαιροποίησης του Σ∆ΑΕ του ∆ήµου Εορδαίας, σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις του Συµφώνου των 
∆ηµάρχων για την εκπόνηση του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα. Έχοντας υπόψη τις 
αναβαθµισµένες απαιτήσεις που υπάρχουν αναφορικά µε τις εκποµπές αερίων του θερµοκηπίου από την 
πρωτοβουλία Σύµφωνο ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια. 

Επιπλέον, ορίζονται ως εκπρόσωποι του ∆ήµου στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης : α) Φιλιππόπουλος 
Κωνσταντίνος, ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κων, ως τακτικό, που υπηρετεί στη ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και 
Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας και β) Φουρκιώτης Νικόλαος, Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων, ως 
αναπληρωµατικό  
Λήψη απόφασης  
 Για τους λόγους αυτούς εισηγούµαστε :  
Α) την έγκριση του Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης, που παρατίθεται αυτούσια µαζί µε τα Παραρτήµατα 
και αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας, του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 
Μακεδονίας (Π.∆.Μ.) και Εθνικού Κέντρου Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), και για την 
εκπόνηση του  Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ) του ∆ήµου Εορδαίας  
Β) Τον ορισµό ως εκπροσώπων στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση της προγραµµατικής ως εξής : ) 
Φιλιππόπουλο Κωνσταντίνο , ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κων, που υπηρετεί στη ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 
και Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας, ως τακτικό και β) Φουρκιώτη Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Τεχνικών 
Έργων, ως αναπληρωµατικό.» 
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Ο Αντιπρόεδρος έδωσε το λόγο στα µέλη προκειµένου να υποβληθούν ερωτήσεις αλλά και να τοποθετηθούν 
επί του ζητήµατος. Ύστερα από διαλογική συζήτηση , όπως αυτή καταγράφηκε στα πρακτικά , ο 
Αντιπρόεδρος κάλεσε  τα µέλη  να τοποθετηθούν και να ψηφίσουν σχετικά. To µέλος Αθ. Τερζοπουλου 
πρότεινε την τροπ/ση της πρότασης του προοιµίου «..Ο ∆ήµος Εορδαίας έχει την βούληση να προχωρήσει 
δυναµικά στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών..» και δεν µπορεί να το υπογράψει ως έχει εάν δεν 
τροπ/θει, ώστε να µην υπάρχει αντίφαση µε τις θέσεις του ∆ήµου. Επίσης δεν ξεκαθαρίζονται οι 
κατευθύνσεις του ∆ήµου και που θα εστιάσει η οµάδα που θα αναλάβει να εκπονήσει το σχέδιο, 
επίσης είναι πολύ σηµαντικό θέµα και θα έπρεπε να εισαχθεί προς συζήτηση στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
για να υπάρχει µια ολιστική τοποθέτηση , γι’ αυτό ψηφίζει αρνητικά. Αρνητικά ψήφισε και το µέλος Στ 
Μπίγγας.    
Ύστερα από τα παραπάνω καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά. 

                                       
Αριθµ. Απόφ. 31/2021 

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 υπ’αριθµ. 27853/31-12-2020 εισήγηση του Γρ. Προγραµµατισµού 

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

1.  Εγκρίνει το Σχεδίου Προγραµµατικής Σύµβασης, που παρατίθεται αυτούσια µαζί µε τα Παραρτήµατα και 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας, µεταξύ του ∆ήµου Εορδαίας, του Πανεπιστηµίου ∆υτικής 
Μακεδονίας (Π.∆.Μ.) και Εθνικού Κέντρου Ερευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.), και για την 
εκπόνηση του  Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ) του ∆ήµου Εορδαίας, ως 
εξης: 

 
Σ Χ Ε ∆ Ι Ο  

Π Ρ Ο Γ Ρ Α Μ Μ Α Τ Ι Κ Η  Σ Υ Μ Β Α Σ Η  

Τίτλος:  Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου 
Εορδαίας (Σ∆ΑΕΚ)  

 

Συµβαλλόµενοι : 

• ∆ήµος Εορδαίας 

• Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας (Π.∆.Μ.) – Ειδικός Λογαριασµός Κονδυλίων Έρευνας Π.∆.Μ.  

• Εθνικό Κέντρο  Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης (Ε.Κ.Ε.Τ.Α.)/Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών 
και Ενεργειακών Πόρων (Ι.∆.Ε.Π.)  
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• ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Σήµερα ……….. ηµέρα ………., στην Πτολεµαΐδα οι παρακάτω φορείς που θα καλούνται στο εξής 
"Συµβαλλόµενοι" : 

• ∆ήµος Εορδαίας, νόµιµα εκπροσωπούµενος για την υπογραφή της παρούσας από το ∆ήµαρχο κ. 
Παναγιώτη Πλακεντά, βάσει της υπ’ αριθµ. …… απόφασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου. 

• Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας – Ειδικός Λογαριασµών Κονδυλίων Έρευνας (Π∆Μ- ΕΛΚΕ), που 
εδρεύει στην Κοζάνη, µε ΑΦΜ 999562838 και εκπροσωπείται νόµιµα από τον ΑντιΠρύτανη και Πρόεδρο 
του Ειδικού Λογαριασµού Κονδυλίων Έρευνας Καθηγητή Μαρόπουλο Στέργιο, και τον Επίκουρο 
Καθηγητή του Τµήµατος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Πλόσκα Νικόλαο, ως 
επιστηµονικό υπεύθυνο, βάσει την υπ’ αριθµ. …… απόφαση. 

• Το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΈΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ / ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΧΗΜΙΚΩΝ 
∆ΙΕΡΓΑΣΙΩΝ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΕΚΕΤΑ / Ι∆ΕΠ), το οποίο εδρεύει στην Θεσσαλονίκη 
(6ο χλµ Χαριλάου – Θέρµης, Τ.Κ. 57001), νόµιµα εκπροσωπούµενο για την υπογραφή της 
παρούσας από τον ∆ρ. Αθανάσιο Κωνσταντόπουλο, Πρόεδρο του ∆ιοικητικού Συµβουλίου και 
∆ιευθυντή της Κεντρικής ∆ιεύθυνσης του ΕΚΕΤΑ, βάσει του άρθρου 7, παρ.2 του Π.∆. 
77/2000(ΦΕΚ 65 Α’/ 10.03.2000) σε συνδυασµό µε την υπ’ αριθµόν 152406/19.02.2016 (ΦΕΚ 498 
Τεύχος ΥΟ∆∆/21.09.2016) Υπουργική Απόφαση. 

Έχοντας υπόψη: 

α)    την κείµενη Εθνική και Κοινοτική Νοµοθεσία και ιδίως τις κάτωθι διατάξεις όπως αυτές ισχύουν 
κάθε φορά: 

• το Ν. 4412/16 

• το Ν. 3852/10, άρθρο 100, όπως τροποποιήθηκε µε το άρθρο 8 παρ. 9, το άρθρο 9 παρ. 2 
του Ν. 4071/12 και το άρθρο 179 του Ν. 4555/18 

β) την υπ αριθµ 188.11.1/2020 απόφαση του ∆Σ του Πράσινου Ταµείου για την ένταξη της πράξης µε 
τίτλο: «Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου Κοζάνης» στο 
Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 
31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ 
ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018» 

γ) Τον οδηγό υλοποίησης έργων µε αντικείµενο « Σχέδια δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 
Κλίµα» και όσα διαλαµβάνει 

  

συµφωνούν, συνοµολογούν και συναποδέχονται τα παρακάτω : 
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• ΠΡΟΟΙΜΙΟ 

Ο ∆ήµος Εορδαίας έχει την βούληση να προχωρήσει δυναµικά στον τοµέα των Ανανεώσιµων Πηγών 
Ενέργειας και της εξοικονόµησης ενέργειας.  

Προσχωρώντας στο «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων», το 2008 ο τότε ∆ήµος Πτολεµαΐδας ανέδειξε την 
περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση σε κεντρικό άξονα της πολιτικής του, καθώς έκρινε ότι:  

• Ο περιορισµός των ρύπων που συµβάλλουν στο φαινόµενο του θερµοκηπίου εξασφαλίζει ένα 
καθαρότερο περιβάλλον διαβίωσης, συµβάλλει στη βελτίωση της ποιότητας ζωής των δηµοτών 
και δηµιουργεί συνθήκες οικονοµικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. 

• Η εξοικονόµηση ενέργειας στα κτίρια και στις µεταφορές εγγυάται άµεσα οικονοµικά οφέλη για 
τους δηµότες και απελευθέρωση οικονοµικών πόρων για το ∆ήµο.  

• Η προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) συµβάλλει στην απεξάρτηση από τις 
συµβατικές πηγές ενέργειας. Η ανάπτυξη καινοτόµων έργων και δράσεων αποτελεί 
προτεραιότητα για το ∆ήµο Κοζάνης. 

Με την υποστήριξη του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας και του ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ που 
δραστηριοποιούνται σε θέµατα Ενέργειας και Περιβάλλοντος προχώρησε στη συνέχεια στην 
αποτύπωση των ενεργειακών δεδοµένων όλου του ∆ήµου Εορδαίας και των κύριων πηγών εκποµπών 
CO2 χρησιµοποιώντας ως έτος αναφοράς το 2010. Ακολούθως προσδιορίστηκε η ενεργειακή πολιτική 
του ∆ήµου µέχρι το έτος 2030, µέσα από µία σειρά συγκεκριµένων µέτρων  και δράσεων που 
κοστολογήθηκαν και οριοθετήθηκαν χρονικά για την επίτευξη του παραπάνω στόχου. Η παραπάνω 
απογραφή εκποµπών  CO2  και ο ενεργειακός οδικός χάρτης του ∆ήµου Εορδαίας συµπεριλήφθηκαν 
στο Σχέδιο ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.∆.Α.Ε.) του ∆ήµου Εορδαίας. 

 

Σύµφωνα µε αυτό, ο ∆ήµος Εορδαίας  δεσµεύεται να περιορίσει στην περιοχή ευθύνης του την έκλυση 
CO2 κατά 40,02% ως το 2030, µε έτος αναφοράς το 2010.  

 

Με την παρούσα προγραµµατική Σύµβαση δίνεται η δυνατότητα της αναπροσαρµογής και 
επικαιροποίησης του Σ∆ΑΕ του ∆ήµου Εορδαίας σύµφωνα µε τις νέες απαιτήσεις του Συµφώνου των 
∆ηµάρχων για την εκπόνηση του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα. Έχοντας 
υπόψη τις αναβαθµισµένες απαιτήσεις που υπάρχουν αναφορικά µε τις εκποµπές αερίων του 
θερµοκηπίου από την πρωτοβουλία Σύµφωνο ∆ηµάρχων για το Κλίµα και την Ενέργεια. 

 

• ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ  

Αντικείµενο της παρούσας σύµβασης αποτελεί :  

2.1. Η υλοποίηση του έργου Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα 
∆ήµου Εορδαίας (Σ∆ΑΕΚ)  µε τη συνεργασία όλων των συµβαλλόµενων, τους όρους που 
ακολουθούν στα επόµενα και σύµφωνα µε την περιγραφή στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι  που 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

2) Η  εξασφάλιση  των  χρηµατικών πόρων για την υλοποίηση του. 

3) Η  αξιοποίηση  της εµπειρίας από παρόµοια έργα ή προγράµµατα. 

ΑΔΑ: 6Τ5ΦΩΡ6-Α8Ο
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• ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΑ & ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ 

Οι συµβαλλόµενοι  φορείς  αναλαµβάνουν  τις  παρακάτω υποχρεώσεις και δικαιώµατα: 

• Ο ∆ήµος Εορδαίας ως φορέας υλοποίησης, αναλαµβάνει : 

• Να διενεργεί όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για τη χρηµατοδότηση της 
προγραµµατικής σύµβασης, την οικονοµική διαχείριση από πόρους του Πράσινου 
Ταµείου, σύµφωνα µε τις πιστοποιήσεις και την υλοποίηση του φυσικού αντικειµένου 
(σύµφωνα µε όσα ειδικότερα διαλαµβάνουν τα άρθρα 4,5 και 6  της παρούσας 
προγραµµατικής) 

• Να συµµετέχει µε ένα µέλος (και το αναπληρωµατικό του ) στην Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης της προγραµµατικής σύµβασης 

• Να εποπτεύει, µε προσωπικό του, την παρακολούθηση εφαρµογής της σύµβασης στο 
πλαίσιο του συνόλου των άρθρων αυτής ως συµβατική υποχρέωση, πέρα από την εν 
γένει εποπτεία που ασκεί στα θέµατα αρµοδιότητάς του  

• Να διευκολύνει το επιστηµονικό προσωπικό που θα απασχοληθεί για την υλοποίηση του 
αντικειµένου της σύµβασης, στη συγκέντρωση των απαραίτητων στοιχείων και 
πληροφοριών. 

• Να προβαίνει στις αναγκαίες ενέργειες στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων, λαµβάνοντας 
υπόψη τις σχετικές εισηγήσεις - προτάσεις των συµβαλλοµένων µερών, µε σκοπό την  
διευκόλυνση της πορείας της σύµβασης. 

• Την καταβολή τυχόν τελών ή φόρων που απαιτούνται για έκδοση της οικοδοµικής άδειας 
(αν απαιτηθεί). 

• Να τηρεί όλους τους όρους υλοποίησης, τήρησης στοιχείων και δηµοσιότητας που είναι 
υποχρεωτικοί, σύµφωνα µε το σχετικό εδάφιο του Οδηγού υλοποίησης έργων µε 
αντικείµενο : « Σχέδια ∆ράσης  για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα» 

• Το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας και το ΕΚΕΤΑ/ Ι∆ΕΠ  αναλαµβάνουν από κοινού : 

• Να υλοποιήσουν το αντικείµενο που περιγράφεται στο συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι που 
αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της παρούσας. 

• Την υποβοήθηση για σύναψη ειδικών ή συµπληρωµατικών συµβάσεων που είναι 
δυνατόν να απαιτηθούν. 

• Την απασχόληση  επιστηµονικού προσωπικού µε τα απαραίτητα προσόντα, προκειµένου 
να  διασφαλισθεί η αρτιότητα της σύµβασης. 

• Οποτεδήποτε διατυπώνουν απόψεις, να το πράττουν: 

• έγκαιρα και γραπτά 

• µε τεκµηριωµένη επιχειρηµατολογία και 

• φέροντας την αποκλειστική γι’ αυτές ευθύνη. 

• Να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους µε εχεµύθεια. 

• Να τηρούν όλους τους όρους υλοποίησης και δηµοσιότητας που είναι υποχρεωτικοί 
,σύµφωνα µε το σχετικό εδάφιο του Οδηγού υλοποίησης έργων µε αντικείµενο: « Σχέδια 
∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα» 
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• ΡΗΤΡΕΣ 

Τα συµβαλλόµενα µέρη οφείλουν να εφαρµόζουν τους όρους της παρούσας σύµβασης. Η 
παράβαση οπουδήποτε από τους όρους  της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης ή η παράβαση 
νόµου ή της καλής πίστης και των συναλλακτικών ηθών από ένα από τα συµβαλλόµενα µέρη δίνει το 
δικαίωµα στο άλλο να ζητήσει κάθε θετική ή αποθετική ζηµιά. Ειδικότερα σε περίπτωση παράβασης 
των όρων της σύµβασης θα επιβάλλονται συγκεκριµένες ποινικές ρήτρες ύψους τριακοσίων ευρώ 
(300,00€) το µήνα. Οι ρήτρες αυτές θα εξειδικεύονται µε αποφάσεις της Κοινής Επιτροπής 
Παρακολούθησης. 

• ΠΟΣΑ ΚΑΙ ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗΣ 

Η υλοποίηση της παρούσας σύµβασης θα γίνει σύµφωνα µε τους κανόνες της τεχνικής και της 
επιστήµης. 

Το κόστος της ανέρχεται στις Τριάντα Χιλιάδες ευρώ (30.000,00 €), και σύµφωνα µε την ανάλυση στο 
συνηµµένο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι. 

Η σύµβαση χρηµατοδοτείται: 

από το Χρηµατοδοτικό Πρόγραµµα του Πράσινου Ταµείου «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ 
∆ΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ 
ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ 
ΣΤΟΝ ∆ΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑ∆ΙΑΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 31.412.033,10 € 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟ∆Α ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ ∆ΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018» 

• ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ- ΟΡΟΙ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ & ΠΛΗΡΩΜΩΝ 

Σύµφωνα µε τον Οδηγό υλοποίησης έργων µε αντικείµενο « Σχέδια δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 
Κλίµα», η παραλαβή και πιστοποίηση του φυσικού αντικειµένου του έργου διενεργείται από την ΚΕΠ. Η 
Επιτροπή Παρακολούθησης βεβαιώνει µε έγγραφο πιστοποίησης την υλοποίηση του τµήµατος ή του 
συνόλου του πραγµατοποιηθέντος φυσικού αντικειµένου  του έργου µε βάση τα στοιχεία τεκµηρίωσης και 
ανάλογα µε την πορεία υλοποίησης. 
Το τίµηµα καταβάλλεται από το ∆ήµο Εορδαίας στο Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας και στο 
ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ, µετά από εισήγηση/πρακτικό της ΚΕΠ ως εξής και σύµφωνα µε όσα αναλυτικά 
διαλαµβάνει το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ της παρούσας :  

α/α ∆ράση Π/Υ σε €  

 
Α δόση / 40% 

Α) ∆ράση Α.1: Συλλογή στοιχείων από φορείς των 
∆ήµων, κρατικές υπηρεσίες και στατιστικές µελέτες για την 
ενεργειακή κατανάλωση ανά τοµέα δραστηριότητας 
(∆ηµοτικό, Οικιακό, Τριτογενή, Μεταφορές).   

∆ράση Α.2 :Εκτίµηση κατάλληλων συντελεστών εκποµπών 
και υπολογισµός εκποµπών αερίων θερµοκηπίου ανά 
τοµέα δραστηριότητας για το έτος αναφοράς.-Αξιολόγηση 
αποτελεσµάτων. 

Παραλαβή της απογραφής των εκποµπών αναφοράς του 
Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα 

 6.000 € 
/ Π.∆.Μ 

6.000 € / 
ΕΚΕΤΑ/Ι
∆ΕΠ 
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Β) ∆ράση Β.1: Σύνταξη ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης για 
την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα. Η τελική έκθεση θα 
εκπονηθεί σύµφωνα µε τις βασικές κατευθύνσεις σύνταξης 
Σχεδίων ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα 
από το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και το αναπόσπαστο 
τεύχος  της πρόσκλησης του Πράσινου Ταµείου 
Αξιολόγηση των αποτελεσµάτων, τελικό Σ∆ΑΕΚ 
 

 9.000 € 
Π.∆.Μ. 

 
Β δόση / 
Υπόλοιπο 
χρηµατοδότησης 

9.000 €/ 
ΕΚΕΤΑ/ 
Ι∆ΕΠ 

 ΣΥΝΟΛΟ : 30.000 € 
 Τα ποσά αυτά θα εγγράφονται στον ΚΑΕ : 0.7425.009 του προϋπολογισµού του ∆ήµου Εορδαίας των 
ετών 2020 και 2021 σύµφωνα µε την 991/21044/7-10-2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης. 

Τροποποίηση των παραπάνω ποσών, για πληθωριστική ή άλλη προσαρµογή τους, για τα επόµενα έτη 
ισχύος της σύµβασης πέραν του τρέχοντος έτους, µπορεί να γίνει µόνο κατόπιν απόφασης της ΚΕΠ του 
άρθρου 9 της παρούσης. 

Σύµφωνα µε όσα αναλυτικά διαλαµβάνει ο Οδηγός υλοποίησης έργων µε αντικείµενο : « Σχέδια ∆ράσης 
για την Αειφόρο Ανάπτυξη και το Κλίµα» αναφορικά µε τις χρηµατοροές και τα παραστατικά πληρωµής του 
έργου (α δόση /β δόση), θα τηρούνται όσα διαλαµβάνει η παράγραφος 2. Χρηµατοροές   
Μετά  την υποβολή του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης θα υπάρξει ένα διάστηµα είκοσι (20) 
ηµερών για έλεγχο και έγκριση έτσι ώστε να  παραληφθεί  στο σύνολό του από την Κοινή Επιτροπή 
Παρακολούθησης, µε την σύνταξη του σχετικού Πρακτικού. 

Σε περίπτωση παρατηρήσεων ή ελλείψεων σύµφωνα µε  την Προγραµµατική Σύµβαση,  αυτές θα 
συµπληρωθούν από τον έχοντα την υποχρέωση χωρίς επιπλέον οικονοµική επιβάρυνση. Αν στο 
διάστηµα των είκοσι (20) ηµερών δεν υπάρξουν παρατηρήσεις τότε γίνεται αυτοδίκαια η οριστική 
παραλαβή του. 

• ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Η παρούσα  Προγραµµατική  Σύµβαση  ισχύει  από  σήµερα  και  έχει διάρκεια έξι (6) µήνες.  

Στο χρονικό αυτό διάστηµα θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί οι αναφερόµενες στο συνηµµένο  
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ενέργειες, σύµφωνα µε το χρονοδιάγραµµα υλοποίησης. 

Η διάρκεια της σύµβασης µπορεί να παρατείνεται κάθε φορά για 6 µήνες, εφόσον την παράταση αυτή 
προσυπογράφουν οι εκπρόσωποι των συµβαλλοµένων φορέων, που στην προκειµένη περίπτωση είναι 
τα µέλη της Κοινής Επιτροπής και εγκρίνεται από την Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας και 
το ∆ιοικητικό Συµβούλιο των Φορέων που εκπροσωπούν. 

• ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Ο συνολικός καθαρός χρόνος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου, ορίζεται σε  έξι (6) 
µήνες από την υπογραφή της. 

Οι  χρόνοι  παραλαβής,  ελέγχων και εγκρίσεων  από  τις  διάφορες Υπηρεσίες δεν λαµβάνονται 
υπόψη  στον  παραπάνω  καθαρό χρόνο υλοποίησης των ενδιάµεσων σταδίων. 
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Ουσιώδεις µεταβολές του χρονοδιαγράµµατος υλοποίησης του συµβατικού αντικειµένου, θα 
αντιµετωπίζονται κάθε φορά µετά από αιτιολογηµένη εισήγηση ενός των συµβαλλοµένων µερών. 

• ΚΟΙΝΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ 

Για  την  παρακολούθηση  υλοποίησης της σύµβασης αυτής συστήνεται όργανο µε την επωνυµία 
"Κοινή Επιτροπή" µε έδρα την Πτολεµαΐδα. 

Η Κοινή Επιτροπή αποτελείται από πέντε (5) µέλη, ως εξής: 

1. Τρείς  (3) εκπροσώπους  του ∆ήµου Εορδαίας  µε τους αναπληρωτές τους. 

2. Έναν (1) εκπρόσωπο του Πανεπιστηµίου ∆υτικής Μακεδονίας  µε τον αναπληρωτή του. 

3. Ένα  (1) εκπρόσωπο   του ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ µε τον αναπληρωτή του. 

Μετά την υπογραφή της σύµβασης, οι συµβαλλόµενοι φορείς θα κοινοποιήσουν τα οριζόµενα από 
αυτούς µέλη στην Κοινή Επιτροπή. 

Αντικείµενο της Κοινής Επιτροπής είναι  η  τήρηση  των  όρων  της Προγραµµατικής   Σύµβασης, η 
πιστοποίηση υλοποίησης και η παραλαβή του αντικειµένου της, η εντολή καταβολής των 
χρηµατοδοτήσεων, η αιτιολογηµένη µικρή τροποποίηση του φυσικού αντικειµένου της σύµβασης, η 
υποβοήθηση της υλοποίησης  του αντικειµένου της σύµβασης και η επίλυση κάθε  διαφοράς  µεταξύ  
των συµβαλλοµένων  µερών,  σχετικής  µε  την  ερµηνεία των όρων ή τον  τρόπο εφαρµογής της. 

Ο Πρόεδρος της Κοινής Επιτροπής  ορίζεται από τα µέλη στην  πρώτη  συνεδρίασή  της, που 
συγκαλείται µε πρωτοβουλία της  Περιφέρειας ∆υτικής Μακεδονίας. 

Χρέη γραµµατέα εκτελεί µέλος της Επιτροπής. 

Η Επιτροπή συγκαλείται από  τον Πρόεδρό  της. Στην  πρόσκληση αναγράφονται  τα  θέµατα της 
ηµερήσιας διάταξης και ειδοποιούνται τα µέλη έγκαιρα εγγράφως. 

Στην ηµερήσια διάταξη  αναγράφονται υποχρεωτικά  και  εισάγονται προς  συζήτηση  τα  θέµατα  που 
θα ζητήσουν έγγραφα οι εκπρόσωποι έστω και ενός των συµβαλλοµένων µερών. 

Η Επιτροπή συνέρχεται τακτικά ανά 2µηνο και  έκτακτα όταν το ζητήσει ένας από τους 
συµβαλλόµενους φορείς. 

Κάθε µέλος της Επιτροπής µπορεί, κατά την κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά 
στελέχη του Φορέα από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εµπλεκόµενα στην υλοποίηση του 
αντικειµένου της σύµβασης. 

Επιτροπή συνεδριάζει  στην Πτολεµαΐδα– Γραφεία ∆ήµου Εορδαίας 

Τα πρακτικά της Επιτροπής κοινοποιούνται σε όλα τα µέλη αφού υπογραφούν. 

Η Επιτροπή συνεδριάζει έγκυρα όταν είναι παρόντα 2 τουλάχιστον από τα µέλη της. 

Οι αποφάσεις είναι αιτιολογηµένες, παίρνονται  κατά πλειοψηφία των παρόντων µελών και δεσµεύουν 
όλους τους συµβαλλόµενους φορείς. 

Σε  περίπτωση  ισοψηφίας  υπερισχύει  η ψήφος του Προέδρου.   

Κάθε τακτικό µέλος µπορεί να αντικατασταθεί από ένα αναπληρωµατικό. 
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Οι λοιπές λεπτοµέρειες που πιθανά θα απαιτηθούν για την λειτουργία  της  Κοινής  Επιτροπής, θα  
καθορισθούν µε αποφάσεις της. 

•   ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ - ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ 

Η παράβαση οποιουδήποτε από τους όρους  αυτής  της  σύµβασης,  που θεωρούνται όλοι ουσιώδεις ή 
η παράβαση των διατάξεων του νόµου και της καλής πίστης από οποιονδήποτε από τα συµβαλλόµενα 
µέρη, παρέχει στα υπόλοιπα το δικαίωµα να καταγγείλουν τη σύµβαση και  να αξιώσουν κάθε θετική ή 
αποθετική ζηµιά τους. 

Ο συµβαλλόµενος που έχει την ευθύνη της οικονοµικής διαχείρισης και καταβολή των αναγκαίων 
πόρων, οφείλει  να  προβαίνει  άµεσα  και ανελλιπώς στις χρηµατοδοτήσεις όπως ορίσθηκαν κατά 
συγκεκριµένες φάσεις (άρθρο 5 της παρούσας σύµβασης).  

Η διαδικασία καταγγελίας της σύµβασης προϋποθέτει την έγγραφη ειδοποίηση του συµβαλλόµενου 
ώστε να απαντήσει εγγράφως και σε εύλογο χρονικό διάστηµα, το οποίο δεν µπορεί να υπερβαίνει τις 
20 ηµέρες από την παραλαβή της έγγραφης ειδοποίησης. 

• ΕΠΙΛΥΣΗ ∆ΙΑΦΟΡΩΝ 

Συµφωνείται ότι αρµόδια για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν από την αθέτηση των 
όρων της παρούσης είναι η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης του άρθρου 9. Εάν για οποιοδήποτε 
λόγο η ΚΕΠ δεν καταλήξει σε συγκεκριµένες λύσεις, ή δεν υποδείξει µε το πρακτικό της διάφορες 
λύσεις της υπό εξέταση διαφοράς µέσα σε είκοσι ηµέρες, ή οι συµβαλλόµενοι δεν αποδεχτούν τα 
παραπάνω συµπεράσµατα της Επιτροπής, ή δεν καταλήξουν σε άλλη συµβιβαστική λύση της 
διαφοράς, τότε η διαµεσολάβηση της Επιτροπής θα θεωρείται ότι απέτυχε και οποιοσδήποτε από τους 
συµβαλλόµενους θα δικαιούται να προσφύγει στα αρµόδια δικαστήρια που από τώρα ορίζονται τα 
αρµόδια ∆ικαστήρια Κοζάνης,  αρµόδιου βαθµού και δικαιοδοσίας. 

•   ΜΕΤΑΦΟΡΑ - ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ 

Σύµφωνα µε το Ν.3852/10, άρθρο 100, είναι δυνατή η µεταφορά προσωπικού από τον ένα φορέα στον 
άλλον, προκειµένου να διευκολυνθεί  η  υλοποίηση  του  αντικειµένου  της  σύµβασης. 

Η  παραπάνω  δυνατότητα  θα  αξιοποιηθεί µόνον στην περίπτωση που αυτό θεωρηθεί αναγκαίο και 
θα ζητηθεί από  τον  συµβαλλόµενο  που είναι υπεύθυνος για το προσωπικό αυτό, χωρίς να θιγεί η 
εργασιακή  του σχέση. 

• ΤΕΛΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ 

Καµία ουσιαστική τροποποίηση   της   προγραµµατικής   σύµβασης   δεν αναγνωρίζεται χωρίς 
έγγραφο που υπογράφεται από τους εκπροσώπους όλων των  συµβαλλόµενων µερών. 

Η µη άσκηση δικαιωµάτων ή η παράλειψη υποχρεώσεων από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος ή η 
ανοχή  καταστάσεων αντίθετων προς την προγραµµατική σύµβαση, καθώς και η  καθυστέρηση  στη 
λήψη  µέτρων  που  προβλέπει  η σύµβαση αυτή από οποιοδήποτε συµβαλλόµενο µέρος,  δεν µπορεί 
να θεωρηθεί ως παραίτηση των συµβαλλόµενων µερών από δικαίωµα ή απαλλαγή από υποχρεώσεις 

ΑΔΑ: 6Τ5ΦΩΡ6-Α8Ο



 12

τους ή αναγνώριση δικαιωµάτων, στα συµβαλλόµενα µέρη, που δεν αναγνωρίζονται από αυτή την 
Προγραµµατική Σύµβαση. 
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Αυτά συµφώνησαν, συνοµολόγησαν και συναποδέχθηκαν τα συµβαλλόµενα µέρη  και  αφού 
αναγνώσθηκε το περιεχόµενο της σύµβασης αυτής υπογράφεται σε τρία (3) όµοια πρωτότυπα, όπως 
παρακάτω, από τα οποία ο κάθε συµβαλλόµενος παίρνει από ένα (1). 

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

Για τον ∆ήµο Εορδαίας Για το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

  

 

 

 

 

 

Παναγιώτης Πλακεντάς Μαρόπουλος Στέργιο 

∆ήµαρχοςς ΑντιΠρύτανης Πανεπιστηµίου ∆υτ. Μακεδονίας.,

Πρόεδρος ΕΛΚΕ Π∆Μ 

  

  

  

Για το Εθνικό Κέντρο Έρευνας και 
Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ)/ 
Ινστιτούτο Χηµικών ∆ιεργασιών και 

Ενεργειακών Πόρων (Ι∆ΕΠ) 

 

 

 

 

Αθανάσιος Κωνσταντόπουλος 

      ∆ιευθυντής Κ.∆. & Πρόεδρος  ∆.Σ. 
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• ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ  Ι 

Τίτλος :  
 Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου Εορδαίας (Σ∆ΑΕΚ) 
 

• Εισαγωγή-Σκοπιµότητα του έργου 

Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων  αποτελεί  την  κυριότερη ευρωπαϊκή πρωτοβουλία στην οποία συµµετέχουν 
εθελοντικά  οι ∆ήµοι  από το σύνολο των Κρατών-Μελών, µε στόχο την αύξηση της  ενεργειακής  απόδοσης, 
τη χρήση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και την  ενσωµάτωση  των αναδυόµενων ενεργειακών 
τεχνολογιών στην καθηµερινότητα του πολίτη.  

Προκειµένου να µετατρέψουν την πολιτική δέσµευσή τους σε συγκεκριµένα µέτρα και δράσεις, οι ∆ήµοι που 
υπογράφουν το Σύµφωνο, αναλαµβάνουν να συντάξουν µία βασική απογραφή εκποµπών διοξειδίου του 
άνθρακα (CO2) και να υποβάλλουν εντός ενός έτους από την ηµεροµηνία υπογραφής του Συµφώνου, 
το Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα (Σ∆ΑΕΚ), στο οποίο περιγράφονται οι βασικές 
δράσεις που σχεδιάζουν να αναλάβουν, οι στόχοι µείωσης των εκποµπών και τα µέσα µε τα οποία θα το 
επιτύχουν. 

2. Φυσικό αντικείµενο του έργου-Παραδοτέα 

Το φυσικό αντικείµενο του  έργου, σύµφωνα µε τις διαδικασίες και τις απαιτήσεις  του Συµφώνου των 
∆ηµάρχων, έχει ως ακολούθως: 

• Φάση Α’: Βασική Απογραφή Εκποµπών (ΒΕΙ) 

• Φάση Β’: Σύνταξη ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το κλίµα 
Ειδικότερα: 

Φάση Α’: Βασική Απογραφή Εκποµπών (ΒΕΙ) 

∆ράση Α.1: Συλλογή στοιχείων από φορείς των ∆ήµων, κρατικές υπηρεσίες και στατιστικές µελέτες για 
την ενεργειακή κατανάλωση ανά τοµέα δραστηριότητας (∆ηµοτικό, Οικιακό, Τριτογενή, Μεταφορές). Η 
συλλογή των στοιχείων θα πραγµατοποιηθεί για το έτος αναφοράς για το οποίο οι ∆ήµοι διαθέτουν πλήρη 
και αξιόπιστα στοιχεία. 

∆ράση Α.2: Εκτίµηση κατάλληλων συντελεστών εκποµπών και υπολογισµός εκποµπών αερίων 
θερµοκηπίου ανά τοµέα δραστηριότητας για το έτος αναφοράς.-Αξιολόγηση αποτελεσµάτων. 

Φάση Β’: Σύνταξη ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα 

∆ράση Β.1: Σύνταξη ολοκληρωµένου Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα. Η τελική 
έκθεση θα εκπονηθεί σύµφωνα µε τις βασικές κατευθύνσεις σύνταξης Σχεδίων ∆ράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια και το Κλίµα από το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και το αναπόσπαστο τεύχος  της πρόσκλησης του 
Πράσινου Ταµείου.  

Στον πίνακα που ακολουθεί, παρουσιάζονται εποπτικά  το φυσικό αντικείµενο  και τα παραδοτέα του έργου,: 

∆ράση/φυσικό αντικείµενο 
έργου 

Παραδοτέα 
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• Βασική Απογραφή 
Εκποµπών (ΒΕΙ) 

• Σύνταξη ολοκληρωµένου 
Σχεδίου ∆ράσης για την 
Αειφόρο Ενέργεια και το 
Κλίµα(Σ∆ΑΕΚ) 

 

Π.1.1    Έκθεση Βασικής Απογραφής Εκποµπών 

 

Π.2.1   Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα 
∆ήµου Εορδαίας 

 

 

 

• Προϋπολογισµός- Χρηµατοδότηση-Κατανοµή εργασιών 

Ο  συνολικός προϋπολογισµός της παρούσας προγραµµατικής σύµβασης ανέρχεται στις τριάντα χιλιάδες 
ευρώ (30.000,00 €), µε ΦΠΑ.  

Η κατανοµή εργασιών και το αναλογούν τίµηµα µεταξύ των αναδόχων έχει ως ακολούθως: 

 

Π.Ε. Κόστος µε ΦΠΑ [ευρώ] Υπεύθυνος Εταίρος 

ΒΕΙ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

 

6.000,00 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

(Π.∆.Μ) 

6.000,00 ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ 

Σ∆ΑΕΚ ∆ΗΜΟΥ 
ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 

9.000,00 
Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας 

(Π.∆.Μ) 

9.000,00 ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ 

ΣΥΝΟΛΟ 30.000,00  

 

Η καταβολή  του ως άνω ποσού θα γίνει µε τµηµατικές δόσεις, σύµφωνα µε τα αναγραφόµενα στο Άρθρο 5 
της παρούσας. 

• Οµάδα Έργου 

Το έργο θα υλοποιηθεί συνεργατικά  από το ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ και το Πανεπιστήµιο ∆υτικής Μακεδονίας/Τµήµα 
Μηχανολόγων Μηχανικών. 

Οι δύο φορείς έχουν τεκµηριωµένη εµπειρία στο συγκεκριµένο αντικείµενο, δεδοµένου ότι το Πανεπιστήµιο 
∆υτικής Μακεδονίας σε συνεργασία µε το ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ έχουν εκπονήσει τα Σ∆ΑΕ δέκα (10) ∆ήµων ∆υτικής 
Μακεδονίας (Σερβίων-Βελβεντού, Εορδαίας, Βοΐου, Νεστορίου, Πρεσπών, Ορεστίδος, Καστοριάς, Φλώρινας, 
Γρεβενών και ∆εσκάτης). 

Από πλευράς Πανεπιστηµίου, τον συντονισµό και την  επιστηµονική ευθύνη του έργου θα αναλάβει ο 
Καθηγητής  Αντώνιος Τουρλιδάκης, ενώ από πλευράς ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ ο ∆ρ. Παναγιώτης Γραµµέλης, 
∆ιευθυντής Ερευνών, µε αναπληρωτή τον ∆ρ. Νικόλαο Μαργαρίτη, Επιστηµονικό συνεργάτη ΕΚΕΤΑ/Ι∆ΕΠ. 
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• Χρονοδιάγραµµα υλοποίησης 

Παραδο
τέα 

∆ΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ ∆ΙΑΡΚΕΙΑ ΧΡΟΝΟ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

    6 ΜΗΝΕΣ ΜΗΝΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

      1ος 2ος 3ος 4ος 5ος 6

 ∆ήµος Εορδαίας           

Π1.1 ΒΕΙ - ∆ήµος 
Εορδαίας 

            

Π1.2 Σ∆ΑΕΚ - ∆ήµος 
Εορδαίοας 
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2. Ορίζει ως εκπροσώπους του ∆ήµου Εορδαίας στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθηση τους :  
Φιλιππόπουλο Κωνσταντίνο , ΠΕ Ηλ/γων Μηχ/κων, που υπηρετεί στη ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας 
και Ποιότητας Ζωής του ∆ήµου Εορδαίας, ως τακτικό και β) Φουρκιώτη Νικόλαο, Αντιδήµαρχο Τεχνικών 
Έργων, ως αναπληρωµατικό. 

3. Στον προϋπολογισµό οικ. έτους 2021 στον ΚΑ 64.6737.0009 µε τίτλο : Προγραµµατική σύµβαση  για την 
«Εκπόνηση Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίµα ∆ήµου Εορδαίας (Σ∆ΑΕΚ)», υπάρχει 
εγγεγραµµένη πίστωση ύψους 30.000,00 ευρώ προκειµένου να αντιµετωπισθεί η δαπάνη της 
προαναφερόµενης σύµβασης.  
4. Εξουσιοδοτεί τον ∆ήµαρχο Εορδαίας για την υπογραφή της προαναφερόµενης προγραµµατικής 
σύµβασης.  
Τα µέλη Αθ. Τερζοπουλου & Στ. Μπίγγας ψήφισαν αρνητικά.  

 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 31/2021. 

…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              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. Αθηνα Τερζοπουλου 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευσταθιος Κοκκινιδης 
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