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        Πρακτικού από τη Δημόσια   Εκτακτη  Συνεδρίαση Της Οικονομικής Επιτροπής  Δήμου Αλοννήσου, με 
αριθμό 17 / 2020  από 16/12/2020 
Στην Αλόννησο και στο Δημαρχείο, σήμερα την 16 Δεκεμβρίου 2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 13:00, συνεδρίασε 
εκτάκτως  η Οικονομική Επιτροπή  Αλοννήσου, κατόπιν της αριθ.7089/16/12/2020 έγγραφης πρόσκλησης του 
προέδρου αυτής κ. Βαφίνη Πέτρου, Δημάρχου Αλοννήσου, που   επιδόθηκε προς κάθε  μέλος, σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 
     Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο επτά (-7-) βρέθηκαν  να είναι παρόντα -5- 
ήτοι: 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ  
Αθανασίου Νικόλαος (Μέλος), Αναγνώστου Αλεξάνδρα (Μέλος), Καλογιάννης Μιχαήλ (Αντιδήμαρχος), 
Μαλαματενιας Θεόδωρος (Αντιδήμαρχος), Σκιάνης Δημητριος (Αντιδήμαρχος) 
Απόντες 
 Αναγνώστου Παναγιώτης (Μέλος), Βαφίνης Πέτρος (Πρόεδρος) 
Μέλη που δεν προσήλθαν καίτοι νόμιμα εκλήθησαν 
ΘΕΜΑ: 1 
Έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στην 1η πρόσκληση του  προγράμματος  New Energy Solutions 
Optimized for Islands ( NESOI) 
ΑΠΟΦΑΣΗ 
Ο  Αντιπρόεδρος  κ. Δημήτριος  Σκιάνης  κήρυξε  την έναρξη  της συνεδρίασης   και εισηγούμενος  το 1ο θέμα της 
ημερήσιας  διάταξης  έκανε γνωστό ότι,  το θέμα κρίνεται ως  κατεπείγον διότι από την αναβολή της συζήτησης  
του θέματος κινδυνεύουν άμεσα τα συμφέροντα  του δήμου διότι η  προθεσμία υποβολής  της πρότασης λήγει 
στις  18-12-2020. 
Εν  συνεχεία ανέγνωσε την αριθμ. 7078/15-12-2020  εισήγηση  «Το πρόγραμμα New Energy Solutions 
Optimized for Islands (NESOI) υποστηρίζει την ενεργειακή μετάβαση των νησιών προωθώντας τα 
αποκεντρωμένα ενεργειακά συστήματα και συνεισφέροντας στην Ευρωπαϊκή πολιτική για την επίτευξη των 
στόχων ενεργειακής μετάβασης του 2030. Το έργο  χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή μέσω του 
προγράμματος Horizon 2020 με ποσό επιδότησης €10 εκατ. και έχει διάρκεια 4 έτη (2019-2023). Με το NESOI 
επιδιώκεται η προσέλκυση επενδύσεων  €100 εκατ.  με τη συνεργασία δημοσίων και ιδιωτικών φορέων 
(προσδοκάται για κάθε 1 € χρηματοδότησης  να γίνουν επενδύσεις 10 €). 
Το πρόγραμμα υλοποιείται στην Ελλάδα από το ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 
(ΕΚΕΤΑ), που παρέχει την  ανάπτυξη της ψηφιακής πλατφόρμας του προγράμματος, την τεχνική αξιολόγηση των 
προτάσεων ενεργειακής μετάβασης που θα κατατεθούν από τα Ευρωπαϊκά νησιά, τον καθορισμό των βασικών 
δεικτών απόδοσης  και μεθόδων αξιολόγησης που θα καταγράφουν την επίδραση της βοήθειας του 
προγράμματος ΝΕSOI στα χρηματοδοτούμενα νησιά. 
 Το εταιρικό σχήμα του NESOI  συνιστούν οι ακόλουθοι  :  
• SINLOC - Sistema Iniziative Locali SpA (Coordinator) (Sinloc SpA), Italy 
• R2M SOLUTION (R2M SOLUTION), France 
• RINA CONSULTING SPA (RINA-C), Italy 
• ABALA INNOVATION CONSULTING, S.A. (ZABALA), Spain 
• FUNDACION CIRCE CENTRO DE INVESTIGACION DE RECURSOS Y CONSUMOS ENERGETICOS (CIRCE), Spain 
• ETHNIKO KENTRO EREVNAS KAI TECHNOLOGIKIS ANAPTYXIS (CERTH), Greece 
• E.ON SOLUTIONS GMBH (E.ON SOLUTIONS), Germany 
• WOLF THEISS RECHTSANWALTE GMBH & COKG (Wolf Theiss), Croatia 
• DELOITTE ADVISORY SL (DelAd), Spain 
• ELLINIKI ETAIREIA ENERGEIAKIS OIKONOMIAS (HAEE), Greece 
Επικεφαλής εταίρος είναι η Ιταλική συμβουλευτική εταιρεία διαχείρισης κεφαλαίων και επενδύσεων SINLOC 
Από το NESOI θα ωφεληθούν περίπου 60 νησιά. Προβλέπονται 2 ανταγωνιστικές προσκλήσεις χρηματοδότησης, 
η 1η τον Οκτώβριο του 2020 και η 2η τον Οκτώβριο του 2021, με χρηματοδότηση 30 δήμων ανά πρόσκληση. Η 1η 
πρόσκληση υποβολής προτάσεων, με διαθέσιμο προϋπολογισμό 3,120,000 €, έχει δημοσιευθεί και κλείνει στις 
18 Δεκεμβρίου 2020.  Τα έργα που θα επιλεχθούν θα λάβουν τεχνική υποστήριξη αξίας έως 60.000 € από τους 
φορείς που συμμετέχουν στη κοινοπραξία του μηχανισμού και άμεση χρηματοδότηση έως 60.000 € για την 
επιλογή επιπλέον απαραίτητων συνεργατών από τους δικαιούχους. 
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 Ένας ενδεικτικός κατάλογος πιθανών επιλέξιμων έργων στο πλαίσιο του NESOI περιλαμβάνει: δημιουργία 
μονάδων συμπαραγωγής, δημιουργία μονάδων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, νέα δίκτυα διανομής 
ηλεκτρικής ενέργειας, προμήθεια οχημάτων χαμηλών εκπομπών άνθρακα, μετασκευή κτιρίων, φωτισμός, 
αποθήκευση ενέργειας, ανάπτυξη υποδομής φόρτισης για ηλεκτρικά οχήματα, βιομηχανική παραγωγή 
θερμότητας και άλλα. 
Η πρόταση που προτίθεται να υποβάλει ο Δήμος μας αφορά την εκπόνηση μελέτης σκοπιμότητας για την 
αξιοποίηση της δασικής βιομάζας της νήσου Αλοννήσου και πιθανή αξιοποίηση σε συνεργασία με τις νήσους 
Σκιάθο και Σκόπελο. Στόχος είναι η διερεύνηση της δυνατότητας χρήσης της δασικής βιομάζας της Αλοννήσου 
για την παραγωγή καύσιμης πρώτης ύλης που στη συνέχεια θα χρησιμοποιείται είτε για την κάλυψη τοπικών 
αναγκών ηλεκτρισμού / θέρμανσης ή θα αξιοποιείται εμπορικά ως αναγνωρίσιμο προϊόν των Σποράδων.  
Στο πλαίσιο της μελέτης: 

 θα πραγματοποιηθεί αναλυτική καταγραφή των ποσοτήτων, του τύπου και των ποιοτικών 
χαρακτηριστικών της διαθέσιμης δασικής βιομάζας.  

 θα εξεταστούν οι πιθανές μέθοδοι επεξεργασίας της για να παραχθεί καύσιμη πρώτη ύλη (πέλλετ, 
μπρικέτες κ.λπ.), καθώς και οι δυνατότητες καύσης τους τοπικά σε κατάλληλους λέβητες μετά από 
κατάλληλη μετατροπή τους, και  

 θα καταρτιστεί για καθε νησί τεχνοοικονομική μελέτη και μελέτη σκοπιμότητας για την αξιοποίησή 
των προιόντων δασικής βιομάζας σε κεντρική μονάδα συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας 
για κάλυψη των τοπικών ενεργειακών αναγκών ηλεκτρισμού και θέρμανσης. 

Κατόπιν των ανωτέρω, παρακαλούμε όπως εισαχθεί ως θέμα στην Οικονομική Επιτροπή : 
(α) η έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης (επιδότησης) του Δήμου Αλοννήσου από κοινού 

με τους Δήμους Σκιάθου και Σκοπέλου στην 1η πρόσκληση του  προγράμματος NESOI, με το ποσό των 60.000,00 
€, για την υλοποίηση της πράξης  «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας στο αρχιπέλαγος Βορείων Σποράδων». 

(β) η δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της 
υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί. 

(γ) Η παροχή εξουσιοδότησης στο Δήμαρχο Αλοννήσου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου 
είναι απαραίτητο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. 
Η  Οικονομική  Επιτροπή  αφού  άκουσε  την εισήγηση  του Προέδρου  και έλαβε υπόψιν τις διατάξεις του Ν. 
3852/2010 
                                                                       Αποφασίζει ΟΜΟΦΩΝΑ 
Κρίνει  το  θέμα  ως  κατεπείγον. 

1) Εγκρίνει την  υποβολή πρότασης χρηματοδότησης (επιδότησης) του Δήμου Αλοννήσου από κοινού 
με τους Δήμους Σκιάθου και Σκοπέλου στην 1η πρόσκληση του  προγράμματος NESOI, με το ποσό των 60.000,00 
€, για την υλοποίηση της πράξης  «Αξιοποίηση δασικής βιομάζας στο αρχιπέλαγος Βορείων Σποράδων». 

(2) Την  δέσμευση της Ο.Ε. για την αναμόρφωση του προϋπολογισμού και την αντίστοιχη εγγραφή της 
υπηρεσίας σε κωδικό, εφόσον εγκριθεί. 

(3) Εξουσιοδοτεί  τον   Δήμαρχο Αλοννήσου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου είναι 
απαραίτητο για την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας. 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 115 / 2020 
Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης , λύεται η συνεδρίαση. Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε 
το παρόν Πρακτικό, το οποίο υπογράφεται ως έπεται. 
Ο  ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                                                        ΤΑ ΜΕΛΗ 
Σκιάνης Δημητριος                                                                             Αθανασίου Νικόλαος  
                                                                                                              Αναγνώστου Αλεξάνδρα 
                                                                                                              Καλογιάννης Μιχαήλ  
                                                                                                              Μαλαματενιας Θεόδωρος 
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