
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 20ης / 22-9-2020 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης: 78 / 2020 

 

 

ΘΕΜΑ: 

 

Υποβολή πρότασης στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος: 

«ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΩΣΙΜΩΝ 

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΝΘΡΑΚΙΚΟΥ ΚΑΙ 

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ ΣΤΙΣ Π.Ε. ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ ΚΑΙ ΣΤΟ 

ΔΗΜΟ ΜΕΓΑΛΟΠΟΛΗΣ ΤΗΣ Π.Ε ΑΡΚΑΔΙΑΣ ΚΑΙ ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΠΟΣΟΥ 

31.412.033,10 € ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΑ ΕΣΟΔΑ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΩΝ 

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ 2018» με τίτλο: «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του 

Δήμου Βελβεντού για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα(ΣΔΑΕΚ)». 

   Στο Βελβεντό, σήμερα, την 22η του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2020, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12:00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε 

τακτική δια περιφοράς συνεδρίαση, στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από την αριθμ. πρωτ. 

2654/17-9-2020 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με το  άρθρο 75 

του Ν.3852/10. 

Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν παρόντα τα 

επτά (7): 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Κουρτέλης Κωνσταντίνος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Τσέγκος Νικόλαος   

7 Τέτος Νικόλαος   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο  θέμα της ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής: 

Με βάση την έγκριση Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου 

«Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων 

χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο 

Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την 

υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 2018», ο Δήμος 

Βελβεντού μπορεί να υποβάλλει πρόταση μέχρι 30.9.2020 (www.prasinotameio.gr ) με σκοπό τη 

χρηματοδότησή του έως 30.000 € για την κατάρτιση Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 

και το Κλίμα. 

Σκοπός του Προγράμματος είναι να χρηματοδοτήσει τις απαιτούμενες δράσεις και 

παρεμβάσεις καθώς και τα σχετικά έργα για την ανάπτυξη βιώσιμων οικονομικών 

δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού αποτυπώματος, προκειμένου να καταστεί δυνατή η 

ενίσχυση και η σταδιακή διαφοροποίηση των τοπικών οικονομιών και η δημιουργία θέσεων 

εργασίας στις Περιφερειακές Ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και στον Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε. 

Αρκαδίας, δεδομένου του εθνικού στόχου της πλήρους απολιγνιτοποίησης έως το 2028 και της 

επίδρασης που θα έχει η επίτευξή του στην οικονομική δραστηριότητα των προαναφερθεισών 

περιοχών, οι οποίες έχουν σημαντικό βαθμό εξάρτησης από τις μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από λιγνίτη. 

 



Τα Σχέδια Δράσης θα πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί εντός έξι (6) μηνών από την ανάθεσή 

τους. 

Ο μέγιστος προϋπολογισμός για την κατάρτιση εκάστου Σχεδίου Δράσης ανέρχεται στο 

ποσό των 30.000 €. 

Προτείνεται η υποβολή πρότασης με τίτλο «Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης του 

Δήμου Βελβεντού για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα 

του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη βιώσιμων 

οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις Π.Ε. 

Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και διάθεση πίστωσης ποσού 

31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών δικαιωμάτων εκπομπών 

2018», του ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: Σχέδια Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα 

(ΣΔΑΕΚ) ΜΕΤΡΟ: Επικαιροποίηση των υφιστάμενων Σχεδίων Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια 

και το Κλίμα και κατάρτιση των αναθεωρημένων Σχεδίων  

Οι προβλεπόμενες φάσεις του έργου θα είναι: 

Φάση Α’: Απογραφή εκπομπών αναφοράς του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και 

το Κλίμα με μέγιστη χρονική διάρκεια Τρεις (3) μήνες 

Η φάση Α΄ θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

o Επιλογή έτους αναφοράς για το Δήμο Βελβεντού 

o Καθορισμός συντελεστών εκπομπών, ορίων συστήματος και τομέων μελέτης 

o Ηλεκτρική ενέργεια (τοπική παραγωγή και κατανάλωση σε δημοτικά 

κτίρια/εγκαταστάσεις, δημοτικό φωτισμό, οικιακό, τριτογενή και αγροτικό τομέα- συγκεντρωτικά 

στοιχεία) 

o Θερμική ενέργεια (κατανάλωση σε δημοτικά κτίρια, οικιακό, τριτογενή και αγροτικό 

τομέα- συγκεντρωτικά στοιχεία) 

o Μεταφορές (κατανάλωση καυσίμων δημοτικού στόλου, δημόσιων μεταφορών, ιδιωτικών-

εμπορευματικών μεταφορών, αγροτικού τομέα-συγκεντρωτικά στοιχεία) 

o Υπολογισμός συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και εκπομπών CO2 

 

 Φάση Β’: Σχέδιο Δράσης του Δήμου Βελβεντού για την Αειφόρο Ενέργεια και το 

Κλίμα με μέγιστη χρονική διάρκεια Τρεις (3) μήνες 

Η φάση B΄ θα περιλαμβάνει τα παρακάτω: 

- Χαρτογράφηση  παρεμβάσεων για  την  προώθηση  του  μετριασμού  και  της  

προσαρμογής  στην  κλιματική  αλλαγή,  οι  οποίες θα έχουν θετικές οικονομικές, 

περιβαλλοντικές και κοινωνικές επιπτώσεις όπως μείωση των καθαρών εκπομπών αερίων του 

θερμοκηπίου (ΕΑΘ), διατήρηση και αύξηση, τόσο της απασχόλησης, όσο και προστιθέμενης αξίας 

σε τοπικό επίπεδο (προώθηση επιχειρηματικότητας-ενίσχυση καινοτομίας-έξυπνα συστήματα 

πόλεων) 

- Αξιολόγηση παρεμβάσεων, κοστολόγηση και εξέταση τρόπου χρηματοδότησης 

- Στοιχεία φυσικού περιβάλλοντος Δήμου Βελβεντού και αξιολόγηση προσαρμογής στην 

κλιματική αλλαγή > Προτεινόμενες δράσεις για την προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή (κτίρια-

υποδομές-δημόσια υγεία-πρόληψη καταστροφών-γεωργία-δασοκομία-βιοποικιλότητα-

μεταφορές) 

- Σχέδιο Δράσης του Δήμου Βελβεντού για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα 

λαμβάνοντας υπόψη το Eπικαιροποιημένο Εθνικό Σχέδιο για την Ενέργεια και το Κλίμα (ΕΣΕΚ) 

καθώς και την Απόφαση για άμεση απολιγνιτοποίηση. 

Ο ενδεικτικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται σε 30.000 ευρώ. 

Καλείται Η Οικονομική Επιτροπή, να αποφασίσει σχετικά. 

 

Η Οικονομική Επιτροπή μετά την εισήγηση, έθεσε τις απόψεις και τις προτάσεις στο 

συζητούμενο θέμα και λαμβάνοντας υπόψη: 

1. Την Πρόσκληση του Πράσινου Ταμείου με Αρ. Πρωτ.: 4683 / 09-07-/2020 Κωδικός 

Πρόσκλησης: ΣΔΑΕΚ/2020 (ΑΔΑ: 9ΠΡΔ46Ψ844-Θ7Ρ) 

2. Τις αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου   27/2020 και 83/2020 με θέμα 

«Συμμετοχή του Δήμου Βελβεντού στην Ενεργειακή Κοινότητα μεταξύ Δήμων, 

Περιφέρειας και Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας» και «Έγκριση Σχεδίου 

Καταστατικού Ενεργειακής Κοινότητας Δυτικής Μακεδονίας» αντίστοιχα. 

3. Το άρθρο 72 του Ν. 3852/10 και το άρθρο77 του ν. 4555/2018 

 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την υποβολή πρότασης με τίτλο «Κατάρτιση Σχεδίου Δράσης του Δήμου 

Βελβεντού για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα (ΣΔΑΕΚ)» στο Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα του Πράσινου Ταμείου «Χρηματοδότηση έργων και δράσεων για την ανάπτυξη 

βιώσιμων οικονομικών δραστηριοτήτων χαμηλού ανθρακικού και περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος στις Π.Ε. Κοζάνης, Φλώρινας και στο Δήμο Μεγαλόπολης της Π.Ε Αρκαδίας και 

διάθεση πίστωσης ποσού 31.412.033,10€ για την υλοποίησή του από τα έσοδα πλειστηριασμών 

δικαιωμάτων εκπομπών 2018», σύμφωνα με την πρόσκληση με κωδικό  ΣΔΑΕΚ/2020 (ΑΔΑ: 

9ΠΡΔ46Ψ844-Θ7Ρ). 

Οι προβλεπόμενες φάσεις του έργου θα είναι δύο: 

Φάση Α’: Απογραφή εκπομπών αναφοράς του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το 

Κλίμα  

Φάση Β’: Σχέδιο Δράσης του Δήμου Βελβεντού για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα  

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του έργου δεν θα ξεπερνά τους έξι μήνες.  

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 78 / 2020. 

 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,  22 Σεπτεμβρίου 2020 

Ο Πρόεδρος  

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

        Δήμαρχος Βελβεντού 


