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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ – ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Απόσπασμα από το πρακτικό της
22.02.2022 συνεδρίασης της Ο.Ε.

Αριθμός Απόφασης: 52/2022
ΘΕΜΑ: Έγκριση συμμετοχής του δήμου Αμπελοκήπων – Μενεμένης στην 1η πρόσκληση για τεχνική υποστήριξη στο
πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού Κόμβου Ενεργειακής Φτώχειας (EPAH).

Στους Αμπελόκηπους και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 22η του μήνα Φεβρουαρίου, του έτους 2022, ημέρα
της εβδομάδος Τρίτη και ώρα 11:00 συνήλθε η Οικονομική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση, μετά από την 4069/1802-2022 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10.
Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι από το σύνολο των εννέα (9) μελών ήταν
ΠΑΡΟΝΤΕΣ οι: 1) Αποστολίδου Μαρία (Πρόεδρος) 2) Αρπατζάνη – Τσομπάνογλου Μαρία 3) Παναγιωτίδης Γαβριήλ 4)
Σιδηρόπουλος Σάββας 5) Γρούγιος Ηλίας 6) Καζαντζίδης Γεώργιος 7) Κυριλλίδης Γεώργιος 8) Κωνσταντίνου Κυριάκος.
ΑΠΟΝΤΕΣ: 1) Τσομπανοπούλου Μελίσα.
Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Αλευρόπουλο Παναγιώτη, κλάδου ΔΕ Διοικητικού.
Προ της συζήτησης των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης η Πρόεδρος πρότεινε την συζήτηση τριών (3) εκτάκτων
θεμάτων με τη μορφή των κατεπειγόντων και το σώμα αποδέχθηκε ομόφωνα τη συζήτησή του ως έκτακτα.
Η πρόεδρος εισηγήθηκε το 1ο Θέμα Εκτός της ημερήσιας διάταξης και έθεσε υπόψη των μελών ότι:
Λαμβάνοντας υπόψη ότι:
- Έχει δημοσιοποιηθεί η 1η πρόσκληση για τεχνική υποστήριξη στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Συμβουλευτικού
Κόμβου Ενεργειακής Φτώχειας (EPAH) και η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την 1 / 3 / 2022.
- Οι υπογράφοντες του Συμφώνου των Δημάρχων του 2015 έχουν δεσμευτεί να λάβουν μέτρα για την «Πρόσβαση
στην ενέργεια» που περιλαμβάνουν την ενεργειακή φτώχεια.
- H πρόσκληση για Τεχνική Υποστήριξη είναι μια ευκαιρία να λάβουν οι φορείς καθοδήγηση είτε για να
διασφαλίσουν ότι το σχεδιαζόμενο (ΣΔΑΕΚ) - Σχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας και Κλίματος είναι δομημένο
σωστά, είτε για να αξιολογήσουν τις επιπτώσεις των ήδη υλοποιούμενων δραστηριοτήτων του ΣΔΑΕΚ που
σχετίζονται με την ενεργειακή φτώχεια.
Οι εγκεκριμένες προτάσεις θα λάβουν:
•3 έως 9 μήνες τεχνικής υποστήριξης από την οργάνωση εμπειρογνωμόνων και την ομάδα του EPAH •Μεταφορά
γνώσης και κατάρτισης ώστε να υπάρξει εγγύηση βιωσιμότητας •Παρακολούθηση της προόδου της τεχνικής
υποστήριξης από την ομάδα του EPAH
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(Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή: «Η ενεργειακή φτώχεια είναι μια κατάσταση στην οποία τα νοικοκυριά
δεν μπορούν να έχουν πρόσβαση σε βασικές ενεργειακές υπηρεσίες». Ο Συμβουλευτικός Κόμβος Ενεργειακής
Φτώχειας, είναι μία πρωτοβουλία της ΕΕ που διαχειρίζεται η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατόπιν αιτήματος του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, είναι ένα δίκτυο συνεργασίας ενδιαφερομένων με στόχο την εξάλειψη της ενεργειακής
φτώχειας και την επιτάχυνση της δίκαιης ενεργειακής μετάβασης των ευρωπαϊκών Ο.Τ.Α.)
Προτείνονται προς έγκριση τα ακόλουθα:
1. Να ανταποκριθεί ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης θετικά στη συγκεκριμένη πρόσκληση και να υποβάλει τη
σχετική αίτηση.
2. Να εξουσιοδοτηθεί ο Δήμαρχος να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου:
Α. Η προς υποβολή αίτηση να διαμορφωθεί στην τελική της ολοκληρωμένη μορφή και να υποβληθεί εμπρόθεσμα
προς αξιολόγηση σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης.
Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την ορθή και
σύμφωνη με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των Προτάσεων Έργων, συμπεριλαμβανομένων (αλλά
όχι περιοριστικά αναφερομένων): του εγγράφου δέσμευσηs «Letter of Commitment for partner» και των λοιπών
απαραίτητων εγγράφων.

Η Οικονομική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν της την ανωτέρω εισήγηση της
προέδρου
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Α) Ανταποκρίνεται ο Δήμος Αμπελοκήπων – Μενεμένης θετικά στη συγκεκριμένη πρόσκληση και υποβάλει τη
σχετική αίτηση.
Β) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες προκειμένου:
Α. Η προς υποβολή αίτηση να διαμορφωθεί στην τελική της ολοκληρωμένη μορφή και να υποβληθεί εμπρόθεσμα
προς αξιολόγηση σύμφωνα με τους σχετικούς όρους της πρόσκλησης.
Β. Να υπογράψει ο ίδιος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπός του κάθε απαιτούμενο έγγραφο για την ορθή και
σύμφωνη με τους όρους της σχετικής πρόσκλησης υποβολής των Προτάσεων Έργων, συμπεριλαμβανομένων (αλλά
όχι περιοριστικά αναφερομένων): του εγγράφου δέσμευσηs «Letter of Commitment for partner» και των λοιπών
απαραίτητων εγγράφων.
Γ) Αναθέτει στον Δήμαρχο την εκτέλεση της παρούσας.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 52/2022.
Για το παραπάνω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ακριβές Απόσπασμα, Αμπελόκηποι 23.02.2022.

Η Πρόεδρος
Αποστολίδου Μαρία
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