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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ
ης

79/2018

από το πρακτικό της 6 / 07.05.2018 κατεπείγουσας συνεδρίασης του
Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς
Θέμα ΕΗΔ:

Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. οικ.12594/23-11-2017
(Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ: 2451) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα
Προτεραιότητας 10, για τη χρηματοδότηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού
Γυμναστηρίου Δήμου Αγιάς».

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 07.05.2018, ώρα 8:00 μ.μ.,
συνήλθε σε δημόσια κατεπείγουσα συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς, μετά από την με αριθμό
πρωτοκόλλου 3375/05.05.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου Σωτηρίου Μάρκου, που δημοσιεύθηκε
στην ιστοσελίδα του Δήμου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 6 παρ. 3 του Ν. 4071/2012 και στον
ειδικό χώρο ανακοινώσεων της έδρας του Δήμου και επιδόθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους και στους
Προέδρους - Εκπροσώπους των Δημοτικών και Τοπικών Κοινοτήτων, σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 και του άρθρου 77 παρ. 6 του Ν. 4172/2013.
Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο
είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Παρόντες
1. Μάρκου Σωτήριος, Πρόεδρος
2. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Αναστασίου Ιωάννης1
2
4. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιαννουλέα Χριστίνα
6. Ζιούλη Αναστασία
7. Καλαγιάς Γρηγόριος
8. Κασίδας Ιωάννης
9. Κούκας Γεώργιος
10. Μασούρας Γεώργιος
11. Μπάτσικας Βασίλειος
12. Λέτσιος Βασίλειος
13. Ολύμπιος Αθανάσιος
14. Σιμούλης Θωμάς
15. Σκαπέτης Αντώνιος
16. Σκαρκάλης Χρήστος
17. Σουλιώτης Θεόδωρος
18. Ριζούλης Στέφανος
19. Τριανταφύλλου Ευθύμιος
20. Τσιώνης Αστέριος
Απόντες
21. Αργυρούλης Ιωάννης
22. Γιάνναρος Γεώργιος
23. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
24. Μαρούδα - Λιαράτσικα Χαδίνα (Νίνα)
25. Μπεϊνάς Αντώνιος
26. Σμυρλής Βασίλειος
27. Τριανταφύλλου Αθανάσιος
που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα.
1
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Προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Προσήλθε κατά τη συζήτηση του θέματος της ημερήσιας διάταξης.
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Επίσης διαπίστωσε ότι από το σύνολο των είκοσι δύο (22) Πρόεδρων και Εκπροσώπων των Δημοτικών και
Τοπικών Κοινοτήτων, που κλήθηκαν νόμιμα, παρόντες ήταν οι: Μπατζιόλας Ζάχος (Αγιάς), Αλέξανδρος
Δαλαμάγκας (Αμυγδαλής) και Λάμπρου Ευάγγελος (Μεγαλοβρύσου).
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας.
Στη συνεδρίαση παραβρέθηκαν οι Υπηρεσιακοί Παράγοντες: Δημήτριος Γουργιώτης, Προϊστάμενος
Τμήματος Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Συντήρησης Πρασίνου και Θεοδώρα Πατσιαβούδη, αρμόδια
υπάλληλος για τη συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά Προγράμματα.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησε ο υπάλληλος του Τμήματος Διοικητικών Υπηρεσιών Ιωάννης
Μπουρνάκας.
Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης και έθεσε υπόψη του δημοτικού
συμβουλίου τα εξής:
Με το άρθρου 67 παρ.7 του Ν.3852/10 ορίζονται τα εξής: «7.Ο πρόεδρος καταρτίζει την ημερήσια διάταξη.
Στην ημερήσια διάταξη αναγράφονται υποχρεωτικά και όλα τα θέματα που προτείνει ο δήμαρχος, η
εκτελεστική επιτροπή, καθώς και η οικονομική επιτροπή και η επιτροπή ποιότητας ζωής. Το δημοτικό
συμβούλιο έχει δικαίωμα να αποφασίζει, μετά από σχετική πρόταση-εισήγηση του προέδρου ή του δημάρχου ή
συμβούλου επικεφαλής δημοτικής παράταξης και χωρίς συζήτηση, με την απόλυτη πλειοψηφία του συνολικού
αριθμού των μελών του, ότι ένα θέμα το οποίο δεν είναι γραμμένο στην ημερήσια διάταξη είναι κατεπείγον, να
το συζητήσει και να πάρει απόφαση γι' αυτό με την ίδια πλειοψηφία, πριν από την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης. Κατά προτεραιότητα και πάντα μετά τον δήμαρχο εκφράζουν τις απόψεις
τους οι επικεφαλής των παρατάξεων, σύμφωνα με τη σειρά εκλογής.»
Εν τω μεταξύ έχει προκύψει ένα ακόμη θέμα, το οποίο θεωρείται κατά την κρίση μου κατεπείγον , αφού με
δεδομένο ότι η τρέχουσα πρόσκληση με αρ. πρωτ. οικ.12594/23-11-2017 (Κωδικός Πρόσκλησης:
10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ: 2451) του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον
και Αειφόρος Ανάπτυξη», μέσω της οποίας χρηματοδοτείται η ενεργειακή αναβάθμιση αθλητικών
εγκαταστάσεων, ορίζει ως ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής προτάσεων την 15η Μαΐου
2018, καθίσταται κατεπείγουσα η ανάγκη λήψης απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο για την έγκριση
υποβολής της πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού
Γυμναστηρίου Δήμου Αγιάς».
Για τους παραπάνω λόγους, θεωρώ ότι θα πρέπει να τεθεί πρώτο αυτό το θέμα προς συζήτηση, παρά το ότι
δε συμπεριλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη:
- την εισήγηση του Προέδρου,
- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του ν. 3852/2010 (Α΄87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- το περιεχόμενο του θέματος, το οποίο αν και δεν περιλαμβάνεται στην ημερήσια διάταξη πρέπει να
συζητηθεί κατά προτεραιότητα, λόγω της κατεπείγουσας φύσης του,

Αποφασίζουμε ομόφωνα
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)
Την συζήτηση του θέματος που αφορά στην υποβολή πρότασης για τη χρηματοδότηση του έργου:
«Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Αγιάς», πριν την έναρξη της συζήτησης των
θεμάτων της ημερήσιας διάταξης, λόγω της κατεπείγουσας ανάγκης που υπάρχει για την επίλυσή του.
Στη συνέχεια το Δημοτικό Συμβούλιο προχώρησε στη συζήτηση των θεμάτων της συνεδρίασης:
Ώρα λήξης συνεδρίασης, Δευτέρα 07/05/2018 ώρα 21:50.
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Έγκριση υποβολής πρότασης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. οικ.12594/23-11-2017
(Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ: 2451) του Επιχειρησιακού
Προγράμματος: «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα
Προτεραιότητας 10, για τη χρηματοδότηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού
Γυμναστηρίου Δήμου Αγιάς».

Το θέμα εισηγήθηκε ο Δήμαρχος Αντώνης Γκουντάρας, που έθεσε υπόψη του Δημοτικού Συμβουλίου τα
εξής:
Βασικός στόχος για το Δήμο Αγιάς είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των
υποδομών του, μέσα από την ανάπτυξη σχετικών δράσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος έχει τη
δυνατότητα αφενός να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και αφετέρου να εναρμονιστεί με
διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές, ενισχύοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό του προφίλ.
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 10 του Νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020, του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και απευθυνόμενη προς τους
ΟΤΑ Α΄ Βαθμού, η Ειδική Γραμματεία του ΥΜΕΠΕΡΑΑ δημοσίευσε στις 23/11/2017 την Πρόσκληση με
κωδ. 10.4.15.1.2-3 για την χρηματοδότηση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και τεχνολογιών ΑΠΕ σε
Αθλητικές Εγκαταστάσεις.
Με την συγκεκριμένη πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε
υφιστάμενες δημόσιες κλειστές αθλητικές εγκαταστάσεις των ΟΤΑ. Οι προτάσεις θα έχουν στόχο την
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την εγκατάσταση συστημάτων
παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση ενέργειας στον δημόσιο και ευρύτερο
δημόσιο τομέα, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και τη μείωση των εκπομπών αερίων του
θερμοκηπίου.
Οι παρεμβάσεις οι οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά:
- Ενεργειακή αναβάθμιση κτιριακού κελύφους
- Ενεργειακή αναβάθμιση ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων
- Αναβάθμιση του συστήματος φυσικού/τεχνητού φωτισμού
- Εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης
- Παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης τεχνικών υποδομών και εγκαταστάσεων (π.χ. αντλιοστάσια)
- Εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (π.χ. φωτοβολταϊκά, ΣΗΘΥΑ) σε
συνδυασμό με σύμβαση Net-metering
- Προμελέτες, μελέτες εφαρμογής και τεχνική υποστήριξη των δράσεων
- Δράσεις δημοσιότητας και εξωστρέφειας.
Ο κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής μίας μόνο πρότασης, η οποία θα αφορά μία μόνο αθλητική
εγκατάσταση. Οι προτεινόμενες προς υποβολή εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό
Ενεργειακής Απόδοσης, από το οποίο να προκύπτει η υφιστάμενη χαμηλή κατάταξή τους. Οι παρεμβάσεις
πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου στην κατηγορία Β’ και άνω,
σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ.
Η Πρόσκληση προβλέπει συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων, με ημερομηνία έναρξης
υποβολής την 10/01/2018 και λήξης υποβολής την 15/05/2018. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά
μέσω ΟΠΣ.
Στο πλαίσιο αυτό, ο Δήμος Αγιάς θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την ενεργειακή αναβάθμιση του κλειστού
Γυμναστηρίου Αγιάς, μιας υποδομής ιδιαίτερα ενεργοβόρας και με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Σκοπός είναι η εξειδίκευση δράσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του Γυμναστηρίου του Δήμου, με την
αξιοποίηση εθνικών και κοινοτικών πόρων.
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Το σύνολο των παρεμβάσεων είναι σύμφωνο με το πνεύμα του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017), καθώς και με τους στόχους της Πρόσκλησης 10.4.15.1.2-3 του ΥΜΕΠΕΡΑΑ. Οι
προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στο Κλειστό Γυμναστήριο του Δήμου είναι:
Α. Ηλεκτρομηχανολογικές Παρεμβάσεις ΕΞΕ
 Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος θέρμανσης, ψύξης και εξαερισμού
 Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος Ζεστού Νερού Χρήσης
 Ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού
Β. Δράσεις Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ)
 Εγκατάσταση συστήματος φωτοβολταϊκών συλλεκτών στη στέγη.
Για την υποβολή της πρότασης χρηματοδότησης απαιτείται απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
θα επισυναφθεί ως απαραίτητο δικαιολογητικό κατά την ηλεκτρονική υποβολή της πρότασης στο ΟΠΣΑΑ.
Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας:
Α. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. οικ.12594/2311-2017 (Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ: 2451) του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας 10, για τη
χρηματοδότηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Αγιάς», συνολικού
προϋπολογισμού 516.026,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
Β. Να αποδεχτείτε τους όρους της με αρ. πρωτ.: οικ.12594/23-11-2017 Πρόσκλησης (Κωδικός
Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ: 2451) του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας 10.
Γ. Να βεβαιώσετε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου: «Ενεργειακή
αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Αγιάς».
Δ. Να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. Αντώνη Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για
την υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του
φακέλου υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και
υλοποίηση του προτεινόμενου έργου.
Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη :
- την εισήγηση του Δημάρχου,
- τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν. 3852/2010 (Α΄87): «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»,
- την με αρ. πρωτ.: οικ.12594/23-11-2017 Πρόσκληση με κωδ. 10.4.15.1.2-3 της Ειδική; Γραμματεία;
του ΥΜΕΠΕΡΑΑ, για την χρηματοδότηση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και τεχνολογιών
ΑΠΕ σε Αθλητικές Εγκαταστάσεις,
- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,

Αποφασίζο υμε ο μό φωνα
(με την απόλυτη πλειοψηφία των μελών)
Α. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης στην Πρόσκληση με αρ. πρωτ. οικ.12594/23-112017 (Κωδικός Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ: 2451) του Επιχειρησιακού Προγράμματος:
«Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας 10, για τη
χρηματοδότηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Αγιάς», συνολικού
προϋπολογισμού 516.026,00€ ευρώ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.).
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Β. Αποδεχόμαστε τους όρους της με αρ. πρωτ.: οικ.12594/23-11-2017 Πρόσκλησης (Κωδικός
Πρόσκλησης: 10.4.15.1.2-3, Α/Α ΟΠΣ: 2451) του Επιχειρησιακού Προγράμματος: «Υποδομές
Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», του Άξονα Προτεραιότητας 10.
Γ. Βεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει τη λειτουργία και συντήρηση του έργου: «Ενεργειακή
αναβάθμιση Κλειστού Γυμναστηρίου Δήμου Αγιάς».
Δ. Εξουσιοδοτούμε το Δήμαρχο Αγιάς Αντώνη Γκουντάρα, νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την
υπογραφή των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου
υποβολής αίτησης χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση
του προτεινόμενου έργου.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2018.
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται.
Ο Πρόεδρος

Το Δημοτικό Συμβούλιο
Τα παρόντα μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σωτήριος Μάρκου
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