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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                                                   Αριθµ. απόφ. 279/2021 
ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΕΟΡ∆ΑΙΑΣ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
Από το πρακτικό της  32ης συνεδρίασης της Οικονοµικής Επιτροπής 

του ∆ήµου Εορδαίας 
 
Στην Πτολεµαΐδα σήµερα 8-10-2021 ηµέρα Παρασκευή και ώρα 10.00 π.µ στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα 
Πτολεµαΐδας, συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση η Οικονοµική Επιτροπή του ∆ήµου Εορδαίας, δια ζώσης και µε 
τηλεδιάσκεψη, ύστερα από την υπ’ αρ. πρωτ. 21511/4-10-2021 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, το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169) και τις διατάξεις της ΚΥΑ υπ΄ αριθ. 
∆1α/Γ.Π. οικ. 53950/04-09-2021 (Β’ 4054), για να συζητήσει και να λάβει απόφαση για το παρακάτω θέµα 
ηµερήσιας διάταξης:         
…………………………………………………………………………..…………………………………………………… 
Έγκριση ή µη πρόσληψης µε πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύµβασης εργασίας 
µίσθωσης έργου για το έργο «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities» µε ακρωνύµιο: 
RESPONSE Grant Agreement: 957751 Θεµατική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020 Έξυπνες Πόλεις. 
………………………………………….…………………………………………………………………………………….. 
  Αφού διαπιστώθηκε νόµιµη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο εννέα (9) µελών δήλωσαν παρόντα τα παρακάτω 
µέλη: 
   ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1.∆ηµήτριος Ορφανιδης 
2.Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. ∆ηµήτρης Καρακασίδης 
4. Κυριάκος Αντωνιάδης 
5. Σπόντης ∆ηµητριος 
6. Στέφανος Μπίγγας 
7. Ευστάθιος Κοκκινιδης 

1.Παναγιώτης Ν. Πλακεντάς 
Πρόεδρος 
2. Αθηνά Τερζοπουλου 
 
 
 

……………………………………………………………………………………….……………………………………… 
Απόντος του Πρόεδρου Παναγιώτη Ν. Πλακεντά, ο Αντιπρόεδρος κ. ∆ηµ Ορφανίδης κήρυξε την έναρξη της 
συνεδρίασης. Στη συνέχεια o Αντιπρόεδρος έθεσε υπόψη των µελών την από 23-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης 
∆/κων Υπηρεσιών στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 
«ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη σύµβασης εργασίας µίσθωσης έργου 
για το έργο «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities» µε ακρωνύµιο: RESPONSE 
Grant Agreement: 957751 Θεµατική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-2020 Έξυπνες Πόλεις» 
    Σύµφωνα µε την υπ’ αριθµ. 320/2019 απόφαση του ∆.Σ. (Α∆Α : 6Ε8ΚΩΡ6-5ΣΚ)  αποφασίστηκε η 
συµµετοχή  του φορέα µας στο εταιρικό σχήµα για την υποβολή της πρότασης του έργου «Integrated 
Solutions for Positive Energy and Resilient Cities» και Ακρωνύµιο Response στη θεµατική ενότητα : LC-SC3-
SCC-01-2020  του Προγράµµατος Horizon 2020» 
   Εγκρίθηκε το έργο «Integrated Solutions for Positive Energy and Resilient Cities » και Ακρωνύµιο 
RESPONSE του Προγράµµατος Horizon από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το  εγκεκριµένο GRANT 
AGREEMENT µε αριθµό 957751 (24.08.2020), το  εγκεκριµένο CONSORTIUM AGREEMENT µε αριθµό 
957751 (10.07.2020), τo Horizon 2020 on line Manual  και το Προγραµµατικό Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης για την Έρευνα και την Καινοτοµία  (Η2020) 
    Ο προϋπολογισµός του έργου ανέρχεται στα 121.500 ευρώ για τον ∆ήµο Εορδαίας  
    Έγινε η υπ΄αριθµ.  226/26-01-2021 (Α∆Α : ΨΦ4ΗΩΡ6-9ΥΝ) Πράξη Ανάληψης Υποχρέωσης από την ∆/νση 
Οικονοµικών Υπηρεσιών του ∆ήµου µας ποσού 70.200.00€ 
       Στα πλαίσια του έργου θα υιοθετηθεί µια στρατηγική µετάβασης ενέργειας, η οποία στηρίζεται σε 5 
βασικούς άξονες µετασχηµατισµού (Transformation Axes - TAs), που αποτελούνται από τις 10 
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Ολοκληρωµένες Λύσεις του έργου. – Ο πρώτος άξονας TA#1 επικεντρώνεται στη µετατροπή τόσο των 
υφιστάµενων όσο και νέων κτιρίων σε κτίρια µηδενικής ή παθητικής ενέργειας µε ενσωµατωµένες έξυπνες 
τεχνολογικές λύσεις. 
  Ο δεύτερος άξονας TA#2 επικεντρώνεται στη αποδέσµευση του ηλεκτρικού δικτύου και των συστηµάτων 
τηλεθέρµανσης / ψύξης από την κατανάλωση άνθρακα, υποστηρίζοντας περιοχές που στηρίζονταν σε ορυκτά 
καύσιµα, και στην υποστήριξη και ανάπτυξη ενεργειακών κοινοτήτων. 
  Ο τρίτος άξονας TA#3 θα προωθήσει καινοτόµες στρατηγικές αξιοποίησης της ευελιξίας του ηλεκτρικού 
δικτύου και τη χρήση νέων συστηµάτων αποθήκευσης ενέργειας για τη βελτιστοποίηση της ροής ενέργειας, 
τη µεγιστοποίηση της αυτοκατανάλωσης και τη µείωση της πίεσης του δικτύου. 
  Ο τέταρτος άξονας TA#4 στοχεύει να συνδέσει τα υφιστάµενα συστήµατα υποστήριξης της ηλεκτρικής 
διακυβέρνησης και διασύνδεσης των πόλεων µε καινοτόµες εφαρµογές και άλλες ψηφιακές υποδοµές για να 
επιτρέψει την ψηφιοποίηση των υπηρεσιών και των συνδεδεµένων οικοσυστηµάτων της πόλης, 
ενσωµατώνοντας επίσης τεχνικές έξυπνης ηλεκτροκίνησης για την προώθηση της απαλλαγής από τον 
άνθρακα στον τοµέα της κινητικότητας. 
  Ο πέµπτος και τελευταίος άξονας TA#5 θα προωθήσει διεπιστηµονικές πρακτικές εµπλοκής και 
συνεργασίας µεταξύ των πόλεων και των πολιτών, θέτοντας τον πολίτη στην πρώτη γραµµή της 
διαµόρφωσης των πόλεων στις οποίες ζουν και προς την ανάπτυξη ενός κοινού οράµατος κάθε πόλης µε 
ορίζοντα το 2050. 
  Ιδιαίτερη έµφαση θα δοθεί στο έργο και στη δηµιουργία ανθεκτικών και ασφαλών πόλεων αυξάνοντας την 
ποιότητα ζωής και µειώνοντας τις επιπτώσεις της κλιµατικής αλλαγής. 
   Μετά από τα παραπάνω εισηγούµαστε την πρόσληψη ενός(1) ατόµου ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής  
µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης έργου δώδεκα(12) µηνών και δυνατότητα ανανέωσης όσο διαρκεί το 
έργο µετά από την έκδοση ανακοίνωσης και τα οριστικά  αποτελέσµατα της ανακοίνωσης αυτής.» 
 
Από την ∆/νση Οικ/κων Υπηρεσιών εκδόθηκε η υπ’αριθµ 21334/1-10-2021 βεβαίωση στην οποία 
αναφέρονται τα εξής: 
«Από την Οικονοµική Υπηρεσία του ∆ήµου Εορδαίας βεβαιώνεται ότι  η υπηρεσία µας έχει εγγεγραµµένη 
πίστωση στον Π/Υ του οικονοµικού έτους 2021 στον κωδικό 70.6117.0000 «Λοιπές αµοιβές λοιπών 
εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία» το ποσό των 4.500,00 € για την 
Σύναψη σύµβασης εργασίας µίσθωσης έργου για το έργο "Integrated Solutions for Positive Energy and 
Resilient Cities" µε ακρωνύµιο: RESPONSE Grant Agreement: 957751 Θεµατική Ενότητα : LC-SC3-SCC-01-
2020 Έξυπνες Πόλεις και ειδικότερα την πρόσληψη ενός (1) ατόµου ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής για 
δώδεκα µήνες. 
Με την 20/2021 Πολυετή Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης αποφασίστηκε η έγκριση της δαπάνης  
συνολικού ποσού 18.000,00 € για την εν λόγω σύναψη έργου, η οποία κατανέµεται στα έτη 2021 και 2022 ως 
εξής : 

• Στο τρέχον έτος 2021 Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €) σε βάρος του ΚΑ 70.6117.0000  
«Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία». Η 
δαπάνη του έτους 2021 καλύπτεται µε την αρ. 882/21320/01-10-2021 (Α∆Α ΩΣΝΖΩΡ6-ΙΩΜ) Απόφαση 
Ανάληψης Υποχρέωσης  

• Στο  έτος 2022 ∆έκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.500,00 €) σε βάρος του ΚΑ 70.6117.0000  
«Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία». 
 
Ύστερα από διαλογική συζήτηση , καλείται η Οικονοµική Επιτροπή  ν’ αποφασίσει σχετικά.  
 

Αριθµ. Απόφ. 279/2021 
                                               Η Οικονοµική Επιτροπή αφού έλαβε υπόψη της: 

1. τις διατάξεις του αρ 40 του ν 4735/2020 (ΦΕΚ 197/12-10-2020) το οποίο αντικαθιστά το αρ 72 
του ν 3852/2010 

2. την από 23-9-2021 εισήγηση της ∆/νσης ∆/κων Υπηρεσιών 
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3. την υπ’αριθµ 21334/1-10-2021 βεβαίωση της ∆/νσης Οικ/κων Υπηρεσιών, την υπ’αριθµ 
882/21320/2021 ΑΑΥ & την µε α/α 20/2021 µε αριθµ πρωτ 21324/1-10-2021 Απόφαση Ανάληψη 
Πολυετούς Υποχρέωσης 

 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
 
1. Εγκρίνει την πρόσληψη ενός(1) ατόµου ειδικότητας ΤΕ Πληροφορικής  µε σύναψη σύµβασης µίσθωσης 
έργου δώδεκα(12) µηνών και δυνατότητα ανανέωσης όσο διαρκεί το έργο, «Integrated Solutions for Positive 
Energy and Resilient Cities » και Ακρωνύµιο RESPONSE του Προγράµµατος Horizon, µετά από την έκδοση 
ανακοίνωσης και τα οριστικά  αποτελέσµατα της ανακοίνωσης αυτής. 
2. Η δαπάνη της ανωτέρω σύµβασης µίσθωσης έργου θα καλυφθεί ως εξης: 

• Στο τρέχον έτος 2021, Τέσσερις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (4.500,00 €), σε βάρος του ΚΑ 
70.6117.0000  «Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου 
επαγγελµατία». Η δαπάνη του έτους 2021 καλύπτεται µε την αρ. 882/21320/01-10-2021 (Α∆Α ΩΣΝΖΩΡ6-
ΙΩΜ) Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης  

• Στο  έτος 2022, ∆έκα τρεις χιλιάδες πεντακόσια ευρώ (13.500,00 €), σε βάρος του ΚΑ 70.6117.0000  
«Λοιπές αµοιβές λοιπών εκτελούντων ειδικές υπηρεσίες µε την ιδιότητα του ελεύθερου επαγγελµατία». 
 
 

Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθµό 279/2021 
…………………………………………………………………………………………………………………………… 
                              Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 
 

             
            Ο ΑΝΤΙΠΡΟΕ∆ΡΟΣ 
 
 
      ΟΡΦΑΝΙ∆ΗΣ Ι. ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ 

                ΤΑ ΜΕΛΗ 
1. ∆ηµήτριος Καρακασίδης 
2. Ζαφειρουλα Σεβαστου 
3. Κυριάκος Αντωνιάδης 
4. ∆ηµήτριος Σπόντης 
5. Στέφανος Μπιγγας 
6. Ευστάθιος Κοκκινιδης 
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