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ΑΠΟΦΑΣΗ 193/2020
Της 31ης Τακτικής και δια Ζώσης Συνεδρίασης της Ο.Ε που έγινε στις 30-10-2020 ημέρα
Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ στο Δημοτικό κατάστημα.
Στην Αίγινα σήμερα 30-10-2020 ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:00΄ π.μ συνεδρίασε στο Δημοτικό Κατάστημα
(οδός Οινώνης 3 – 1ος όροφος) στην αίθουσα συνεδριάσεων η Οικονομική Επιτροπή μετά την με αριθμό
15103/16-10-2020 πρόσκλησης του Προέδρου της και Δημάρχου κ. Ζορμπά Ιωάννη που δόθηκε νόμιμα.
Στην συνεδρίαση ήταν παρόντα :
1. Ζορμπάς Ιωάννης, Δήμαρχος – Πρόεδρος της Ο.Ε.
2. Τζίτζης Φίλιππος, Δημ. Σύμβουλος – Αντιπρόεδρος Ο.Ε.
3. Μούρτζης Αντώνιος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
4. Σκαλτσιώτης Γεώργιος, Αντιδήμαρχος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
5. Κουκούλη Μαρία, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
6. Κουκούλης Παναγιώτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
7. Μαρμαρινός Σταμάτης, Δημ. Σύμβουλος – τακτικό μέλος της Ο.Ε.
Απόντες:
ΟΥΔΕΙΣ
Στη συνεδρίαση παρευρίσκονται χωρίς δικαίωμα ψήφου:
Ο πρόεδρος του Δ.Σ Θεριανός Στυλιανός,
Ο Δημοτικός Υπάλληλος κ. Χρήστος Γ. Σκαφιδάς, για την τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος, ύστερα από τη διαπίστωση απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως.

Ακολούθως έθεσε υπόψη των μελών της Ο.Ε ότι τίθεται προς έγκριση ο κατεπείγοντας χαρακτήρας των
θεμάτων της εκτός ημερήσιας διάταξης, αφενός διότι υφίστανται στενά χρονικά περιθώρια, αφετέρου
διότι τυχόν καθυστέρηση στη λήψη των αποφάσεων θα αποβούν σε βάρος των συμφερόντων του Δήμου
μας.
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι , Ομόφωνα
Επί 7 παρισταμένων μελών,
Εγκρίνει, την συζήτηση, των θεμάτων εκτός ημερησίας διάταξης, λόγω του κατεπείγοντος.
1ο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης: Απόφαση αριθμός 193/2020

“ Λήψη απόφασης για την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην πρόσκληση του Ε.Π “Αττική” με
κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ088 και τίτλο “Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας
σε Δημοτικά Κτίρια ”.
Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το θέμα έθεσε υπόψη των μελών της Οικονομικής Επιτροπής:
α) Την υπ. Αριθμ. Πρωτ. 14040/29-09-2020 από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας προς την Ο.Ε, με
θέμα: Συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην πρόσκληση του Ε.Π “Αττική” με κωδικό Πρόσκλησης
ΑΤΤ088 και τίτλο “Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια”, η
οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας και αναφέρει τα εξής,
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΔΗΜΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ
______

Αίγινα
Αριθμ. πρωτ.14040/ 29-9-2020

ΠΡΟΣ : «Οικονομική Επιτροπή»
Ενταύθα
ΘΕΜΑ: Συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση του Ε.Π. «Αττική» με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ088 και τίτλο
«Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια».

Η ΕΥΔ Ε.Π. «Αττική» με την Πρόσκληση με Κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ088 (Α/Α ΟΠΣ 3426) και τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» του Άξονα Προτεραιότητας 4 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της
χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», ο
οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), καλεί για την υποβολή προτάσεων
έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος.

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’
βαθμού. Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των δημοτικών κτιρίων
και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις
κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση
χώρων και την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας
Στο πλαίσιο της δράσης χρηματοδοτούνται ενδεικτικά τα ακόλουθα:







Αντικατάσταση Κουφωμάτων
Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος
Αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης
Αναβάθμιση συστήματος ψύξης χώρων.
Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων
Εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) και ΣΗΘΥΑ

Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν το κάθε κτίριο ή κτιριακή μονάδα κατά δύο
τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017).
Ο Δήμος Αίγινας, σύμφωνα με τους όρους της Πρόσκλησης, δικαιούται χρηματοδότηση έως 230.000€.
Λαμβάνοντας υπόψη
α) την αναγκαιότητα ενεργειακής αναβάθμισης των δημοτικών κτιρίων
β) τον γενικότερο προγραμματισμό του Δήμου για την καλύτερη αξιοποίηση και ενίσχυση των υποδομών του
ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ
1.

την έγκριση της συμμετοχής του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Αττική» με Κωδικό Πρόσκλησης
ΑΤΤ088 (Α/Α ΟΠΣ 3426) και τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»

2.

την έγκριση της υποβολής στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης της σχετικής πρότασης, σύμφωνα με τους όρους της
σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας

3.

την έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας ή από άλλο χρηματοδοτικό πρόγραμμα, της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει
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4.

την έγκριση των έγγραφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και Οικονομική Επάρκεια
του Δήμου για την εκτέλεση του έργου

5.

την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο πλαίσιο υποβολής της
ανωτέρω πρότασης.
Για την Τεχνική Υπηρεσία
Ταλέβη Αγγέλα
Αρχιτέκτων μηχ/κος

Στη συνέχεια ο πρόεδρος ανέφερε προς τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής ότι ο Δήμος μας
προτίθεται να συμμετάσχει στο πρόγραμμα για την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην πρόσκληση του
Ε.Π “Αττική” με κωδικό Πρόσκλησης ΑΤΤ088 και τίτλο “Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια.
Καλούμαστε σήμερα λοιπόν με την παρούσα απόφασή μας να εγκρίνουμε
•

•
•
•
•

την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Αττική» με Κωδικό
Πρόσκλησης ΑΤΤ088 (Α/Α ΟΠΣ 3426) και τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»
την υποβολή στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης της σχετικής πρότασης, σύμφωνα με τους
όρους της σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας
την έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας ή από άλλο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα, της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει
την έγκριση των έγγραφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και
Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου
την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο
πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.

Η Οικονομική Επιτροπή αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου αυτής και μετά από διαλογική
συζήτηση μεταξύ των μελών της,
Α π ο φ α σ ί ζ ε ι, ομόφωνα
Επί 7 παρισταμένων μελών

Εγκρίνει :
1. την συμμετοχή του Δήμου Αίγινας στην Πρόσκληση της ΕΥΔ Ε.Π. «Αττική» με Κωδικό
Πρόσκλησης ΑΤΤ088 (Α/Α ΟΠΣ 3426) και τίτλο «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια»
2. την υποβολή στο πλαίσιο της ως άνω Πρόσκλησης της σχετικής πρότασης, σύμφωνα με τους
όρους της σχετικής πρόσκλησης και της κείμενης νομοθεσίας
3. την έγκριση κάλυψης από ίδιους πόρους του Δήμου Αίγινας ή από άλλο χρηματοδοτικό
πρόγραμμα, της επιπλέον δαπάνης που τυχόν προκύψει και όχι πάνω από το 20% της
επιχορήγησης.
4. την έγκριση των έγγραφων και δικαιολογητικών που αποδεικνύουν την Διοικητική, Τεχνική και
Οικονομική Επάρκεια του Δήμου για την εκτέλεση του έργου
5. την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή οποιουδήποτε εγγράφου απαιτηθεί στο
πλαίσιο υποβολής της ανωτέρω πρότασης.
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Η απόφαση αυτή πήρε αύξοντα αριθμό 193/2020.
Για πίστωση συντάχθηκε η παρούσα και υπογράφεται.

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε
Ζορμπάς Ιωάννης,

Τα Μέλη της Ο.Ε
Μαρμαρινός Σταμάτης
Μούρτζης Αντώνιος,
Κουκούλη Μαρία, Δημ.
Κουκούλης Παναγιώτης.
Σκαλτσιώτης Γεώργιος
Τζίτζης Φίλιππος

Ψηφιακά υπογεγραμμένο από IOANNIS ZORMPAS
Ημερομηνία: 2020.11.02 12:30:42 EET
Αιτία: ΓΝΗΣΙΟ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Ακριβές απόσπασμα

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε
Δήμαρχος Αίγινας
Ζορμπάς Ιωάννης.

Κοινοποίηση
1. Οικονομική Υπηρεσία Δήμου μας.
2. Τεχνική υπηρεσία Δήμου μας.
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