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ΔΗΜΟΣ  ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το 34ο/10-11-2020 πρακτικό της τακτικής συνεδρίασης της Οικονομικής 
Επιτροπής του Δήμου Διδυμοτείχου. 
Απόφαση: 287η/2020  
 
Θέμα: 9ο  «Έγκριση υποβολής της κοινής πρότασης των Δήμων 
Ορεστιάδας,  Διδυμοτείχου και Σουφλίου με τίτλο “Επιδεικτικά έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου” στο 
Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου/“GR-Energy”), στο πλαίσιο της αριθ. 
πρωτ.: 1097/ΚΑΠΕ/22.7.2020 Πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης 3740) 
του Κ.Α.Π.Ε.». 

 
 Στο Διδυμότειχο, σήμερα την 10η του μηνός Νοεμβρίου 2020, ημέρα Τρίτη 
και ώρα 12:00 μ.μ., η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου συνήλθε σε τακτική 
συνεδρίαση δια τηλεδιάσκεψης, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 10 της από 
11-03-2020 ΠΝΠ “Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών 
της εμφάνισης του κορωνοϊού COVID-19  και της ανάγκης περιορισμού της 
διάδοσής τους” (ΦΕΚ 55/τ.Α/11-3-2020), τις οδηγίες που παρέχονται με τις υπ’ 
αριθ. 18318/13-03-2020, 40/20930/31-03-2020,  163/33282/29-05-2020 και 
ΔΙΔΑΔ/Φ.69/133/οικ.20764/07.011.2020 εγκυκλίους του ΥΠΕΣ, λόγω και των 
εκτάκτων μέτρων προστασίας της δημόσιας υγείας από τον κίνδυνο περαιτέρω 
διασποράς του κορωνοϊού COVID-19 στο σύνολο της Επικράτειας για το διάστημα 
από το Σάββατο 7 Νοεμβρίου 2020 έως και τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου 2020, 
κατόπιν της με αριθμό 34/06-11-2020 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου, κ. 
Χατζηγιάννογλου Ρωμύλου, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα 
με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), παρόντος και της 
γραμματέως κ. Παπαδοπούλου Σοφίας, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα 
θέματα της ημερήσιας διάταξης που έχουν ανάγκη επίλυσής τους. 
 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο επτά (7) 
μελών βρέθηκαν παρόντα τα παρακάτω πέντε (5) μέλη, άρχισε η συνεδρίαση. 
           
     ΠΑΡΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 
1. Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος, Δήμαρχος Διδυμοτείχου, Πρόεδρος 
2. Τσιμπανλιώτης Ευάγγελος, Αντιδήμαρχος 
3. Θεοδοσίου Στυλιανή, Αντιδήμαρχος 
4. Δελήμπαλτα Βασιλική, Δ.Σ. 
5. Τζιβάρας Γεώργιος,Δ.Σ. 
 
     ΑΠΟΝΤΑ ΜΕΛΗ 

1. Σιαλάκης Αθανάσιος Δ.Σ. 
2. Τσολακίδης Παρασκευάς Δ.Σ. 

      
 Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Χατζηγιάννογλου Ρωμύλος 
εισηγούμενος το 9ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη των μελών της 
επιτροπής την εισήγηση του αναπληρωτή προϊσταμένου του Τμήματος Τεχνικών 
Υπηρεσιών, η οποία ανέφερε τα εξής: 
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 Λαμβάνοντας υπόψη: 
1) Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 και ιδιαίτερα την περίπτωση η) της παρ. 1 
αυτού, ήτοι: «…1. Η Οικονομική Επιτροπή είναι συλλογικό όργανο, αρμόδιο για 
τον έλεγχο και την παρακολούθηση της οικονομικής και διοικητικής λειτουργίας 
του δήμου. Ειδικότερα, έχει τις ακόλουθες αποφασιστικές, ελεγκτικές και 
γνωμοδοτικές αρμοδιότητες:… η) Αποφασίζει για την υποβολή προτάσεων εκ 
μέρους του δήμου για τη χρηματοδότηση ή επιχορήγηση δράσεων, προγραμμάτων 
και αντίστοιχων έργων από εθνικούς πόρους, πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή 
οποιουδήποτε άλλου φορέα και αποφασίζει, όπου απαιτείται, για την αποδοχή 
χρηματοδότησης ή επιδότησης ή επιχορήγησης πράξεων που εντάσσονται στα 
πάσης φύσεως αναπτυξιακά προγράμματα ή προγράμματα επιχορήγησης …» 
 
2) Την αριθ. πρωτ. 1097/ΚΑΠΕ/22-07-2020 (Κωδικός Πρόσκλησης: 3740) 
πρόσκληση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) για την υποβολή 
προτάσεων πράξεων στο  Ελληνικό Πρόγραμμα “GR-Energy” του Χρηματοδοτικού 
Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 2014-2021 (ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021), 
στη θεματική περιοχή: «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Ενεργειακή Αποδοτικότητα, 
Ενεργειακή Ασφάλεια». Η παρούσα πρόσκληση αποσκοπεί στην υποστήριξη 
Πράξεων που προτείνουν καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές και της ενεργειακής αποδοτικότητας στις 
δημόσιες κοινωνικές υποδομές. Τα κτίρια και οι υποδομές του δημοσίου και 
ευρύτερου δημοσίου τομέα που θα επιλεγούν θα πρέπει να καλύπτουν 
εκπαιδευτικές, υγειονομικές, κοινωνικές ανάγκες κλπ. Επιπλέον, όσον αφορά στην 
«καινοτομία», πρέπει να σημειωθεί ότι οι επιλέξιμοι υποψήφιοι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούν και να εφαρμόζουν σύγχρονο εξοπλισμό στα κτίρια και τις 
υποδομές τους. Το κύριο αποτέλεσμα του προγράμματος είναι η "βελτίωση της 
ενεργειακής αποδοτικότητας". Συγκεκριμένα, τα έργα του Προγράμματος "GR-
Energy" θα συμβάλουν στη μείωση των εκπομπών CO2, στη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας, στην αύξηση της παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές, στην αύξηση των θέσεων εργασίας και στη βελτίωση της δυναμικής των 
Τοπικών Κοινοτήτων. Απώτερος σκοπός είναι η προώθηση και ουσιαστική συμβολή 
στην υλοποίηση ενός πλαισίου ισόρροπης ανάπτυξης, που δημιουργεί δυνατότητες 
μεγάλης προστιθέμενης αξίας και προοπτικές στην τοπική οικονομία, την 
εξοικείωση των κατοίκων με τις πρακτικές αειφόρου ανάπτυξης και τη βελτίωση 
της ποιότητας ζωής. 
 
3)  Την αριθ. πρωτ. 1345/ΚΑΠΕ/23-09-2020 1η τροποποίηση της αριθ. πρωτ. 
1097/ΚΑΠΕ/22-07-2020 πρόσκλησης του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας 
στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι η ημερομηνία λήξης της υποβολής της 
πρότασης είναι η 23η Νοεμβρίου 2020. 
 
4) Τα όσα αναφέρονται αναλυτικά στην εισήγηση της Υπηρεσίας μας στο πλαίσιο 
του προηγούμενου 8ου  θέματος  της παρούσης συνεδρίασης, με την οποία 
ζητήθηκε από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής η έγκριση προγραμματικής 
συμφωνίας/συμφώνου συνεργασίας ανάμεσα στους Δήμους Ορεστιάδας, 
Διδυμοτείχου και Σουφλίου για την υποβολή της κοινής πρότασης με τίτλο: 
«Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου» 
στο Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου/“GR-Energy”), στο πλαίσιο της αριθ. πρωτ.: 
1097/ΚΑΠΕ/22.7.2020 Πρόσκλησης (κωδικός πρόσκλησης 3740) του Κ.Α.Π.Ε. 
 
5) Την κοινή πρόταση των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου και Σουφλίου με 
τίτλο: “Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου 
Έβρου” , η οποία περιλαμβάνει τα ακόλουθα πέντε υποέργα:  
1. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και 
παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων Ορεστιάδας, με υπεύθυνο τον Δήμο 
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Ορεστιάδας,  ο οποίος λειτουργεί στο πλαίσιο της συνεργασίας μεταξύ των τριών 
Δήμων ως Φορέας Υλοποίησης της Πράξης – Επικεφαλής Εταίρος. 
2. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και 
παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων Διδυμοτείχου, με υπεύθυνο τον Δήμο 
Διδυμοτείχου (Εταίρος 1). 
3. Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης και εξοπλισμός μετρήσεων και 
παρακολούθησης δημοτικών κτιρίων Σουφλίου, με υπεύθυνο τον Δήμο Σουφλίου 
(Εταίρος 2) 
4. Δράσεις διάδοσης, δικτύωσης και δημοσιότητας της πράξης «Επιδεικτικά 
έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου Έβρου» με 
υπεύθυνο τον Δήμο Ορεστιάδας. 
5. Τεχνικός σύμβουλος της πράξης «Επιδεικτικά έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων του Βορείου Έβρου» με υπεύθυνο τον Δήμο 
Ορεστιάδας. 
Το υποέργο 2 περιλαμβάνει παρεμβάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση του 
κτιρίου του 1ου Βρεφονηπιακού Σταθμού/4ου ΚΔΑΠ Διδυμοτείχου. Το κτίριο 
αναβαθμίζεται σε κτίριο σχεδόν μηδενικής ενεργειακής κατανάλωσης (κατά 
ΚΕΝΑΚ) μέσω παρεμβάσεων που περιλαμβάνουν: 

- Εφαρμογή εξωτερικής θερμομόνωσης κελύφους 
- Αντικατάσταση κουφωμάτων με νέα πιστοποιημένα υψηλής ενεργειακής 

απόδοσης 
- Αντικατάσταση τεχνητού φωτισμού με νέας τεχνολογίας LED 
- Εγκατάσταση αντλιών θερμότητας για θέρμανση 
- Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων ενεργειακού συμψηφισμού που 

συνδυάζονται με καινοτόμα συστήματα αποθήκευσης ηλεκτρικής και 
θερμικής ενέργειας 

- Εγκατάσταση συστημάτων μηχανικού αερισμού με ικανοποίηση των 
απαιτήσεων υγιεινής λόγω COVID-19 

- Εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας και αυτοματισμών (BEMS). 
Ο συνολικός προϋπολογισμός της πράξης ανέρχεται στο ποσό του 1.250.000,00 
Ευρώ εκ του οποίου ποσοστό 75% της συνολικής και τελικής επιλέξιμης δαπάνης 
της Πράξης και έως του ποσού των 937.500,00 Ευρώ θα καταβληθεί από πόρους 
του ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό 25% της συνολικής και τελικής 
επιλέξιμης δαπάνης και έως του ποσού των 312.500,00 Ευρώ θα καταβληθεί από 
πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων. Η κατανομή του παραπάνω 
συνολικού προϋπολογισμού ανά υποέργο και εταίρο δίνεται στον παρακάτω 
πίνακα: 

 
Υποέργο Προϋπολογισμός Επισπεύδον Φορέας 

(Φορέας Υλοποίησης ή 
Εταίρος 

1) Παρεμβάσεις 
ενεργειακής 
αναβάθμισης και 
εξοπλισμός μετρήσεων 
και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων 
Ορεστιάδας 

660.000,00 Φορέας Υλοποίησης 

2) Παρεμβάσεις 
ενεργειακής 
αναβάθμισης και 
εξοπλισμός μετρήσεων 
και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων 
Διδυμοτείχου 

260.000,00 Εταίρος 1 

3) Παρεμβάσεις 
ενεργειακής 

230.000,00 Εταίρος 2 
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αναβάθμισης και 
εξοπλισμός μετρήσεων 
και παρακολούθησης 
δημοτικών κτιρίων 
Σουφλίου 
4) Δράσεις διάδοσης, 
δικτύωσης και 
δημοσιότητας της 
πράξης «Επιδεικτικά 
έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών 
κτιρίων του Βορείου 
Έβρου» 

26.000,00 Φορέας Υλοποίησης 

5) Τεχνικός σύμβουλος 
της πράξης «Επιδεικτικά 
έργα ενεργειακής 
αναβάθμισης δημοτικών 
κτιρίων του Βορείου 
Έβρου» 

74.000,00 Φορέας Υλοποίησης 

 
6) Την υπ’ αριθ. 315/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 
Ορεστιάδας (ΑΔΑ: 9I9ΓΩΞΒ-6Ω6) στην οποία αναφέρεται μεταξύ άλλων ότι ο 
Δήμος Ορεστιάδας θα καταθέσει την κοινή πρόταση με τίτλο: «Επιδεικτικά έργα 
ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών κτιρίων Βορείου Έβρου», δηλαδή τις σχετικές 
αιτήσεις και έγγραφα σύμφωνα με τον Οδηγό Υποβολής Προτεινόμενων Πράξεων 
του Προγράμματος. 

Εισηγούμαστε για: 
 
1) Την αποδοχή των όρων της αριθ. πρωτ.: 1097/ΚΑΠΕ/22.7.2020 Πρόσκλησης 
(κωδικός πρόσκλησης 3740) του Κ.Α.Π.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και την  
έγκριση της υποβολής της κοινής πρότασης των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου 
και Σουφλίου με τίτλο “Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών 
κτιρίων Βορείου Έβρου”, συνολικού προϋπολογισμού 1.250.000,00€, στο 
Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου / “GR-Energy”), στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης. Η 
κατάθεση της ως άνω πρότασης θα γίνει από το Δήμο Ορεστιάδας σύμφωνα με την 
υπ’ αριθ. 315/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του εν λόγω Δήμου. 

2) Την εξουσιοδότηση του κ. Δήμαρχου για την υπογραφή κάθε εγγράφου 
σχετικού με  την υποβολή της παραπάνω πρότασης. 

Κατόπιν αυτών, παρακαλώ να ψηφίσετε σχετικά.” 

 
Στη συνέχεια τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής κλήθηκαν να αποφασίσουν 
σχετικά. 
Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη της την παραπάνω εισήγηση και τις 
κείμενες διατάξεις, μετά από διαλογική συζήτηση  
 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι    ομόφωνα 
 

1) Αποδέχεται τους όρους της αριθ. πρωτ.: 1097/ΚΑΠΕ/22.7.2020 Πρόσκλησης 
(κωδικός πρόσκλησης 3740) του Κ.Α.Π.Ε, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και 
εγκρίνει την υποβολή της κοινής πρότασης των Δήμων Ορεστιάδας, Διδυμοτείχου 
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και Σουφλίου με τίτλο “Επιδεικτικά έργα ενεργειακής αναβάθμισης δημοτικών 
κτιρίων Βορείου Έβρου”, συνολικού προϋπολογισμού 1.250.000,00€, στο 
Πρόγραμμα ΧΜ ΕΟΧ 2014-2021 (Χρηματοδοτικός Μηχανισμός Ευρωπαϊκού 
Οικονομικού Χώρου/“GR-Energy”), στο πλαίσιο της εν λόγω πρόσκλησης. Η 
κατάθεση της ως άνω πρότασης θα γίνει από το Δήμο Ορεστιάδας, σύμφωνα με 
την υπ’ αριθ. 315/2020 απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του εν λόγω Δήμου. 

2) Εξουσιοδοτεί τον κ. Δήμαρχο για την υπογραφή κάθε εγγράφου σχετικού με  
την υποβολή της παραπάνω πρότασης. 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 287/2020. 
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παραπάνω πρακτικό το οποίο και υπογράφεται 
ως εξής:  
 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                ΤΑ ΜΕΛΗ 
Α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν     υ π ο γ ρ α φ έ ς 

 
Σωστό απόσπασμα 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟΥ 
Μ.Α.Δ. 

 
 
 

ΤΣΙΜΠΑΝΛΙΩΤΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ 
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