ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 26/11 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 292
Στη Λευκάδα σήμερα στις 10 του μηνός Αυγούστου του έτους 2011, ημέρα Τετάρτη και
ώρα 19.00 μ.μ. ήρθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.
24271/5-8-2011 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010
(ΦΕΚ Α΄87).
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Παραβρέθηκαν
Μακρυγιώργου Νίκη
Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ελευθέριος
Μεσσήνη Κερασούλα
Σώλος Φώτιος
Ρόκκος Στυλιανός
Μαργέλης Γεώργιος
Καρβούνης Σπυρίδων
Γεωργάκης Βασίλειος
Λιβιτσάνος Γεράσιμος
Βικέντιος Νικόλαος
Γαζής Αναστάσιος
Σάντα-Μακρή Αικατερίνη
Ρεκατσίνας Σπυρίδων
Σούνδιας Πραξιτέλης
Καρτάνος Ιωάννης
Μελάς Βασίλειος
Γιαννούτσος Πέτρος
Μικρώνης Ζώης
Μπραντζουκάκης Νικόλαος
Κονιδάρης Κυριάκος
Αραβανής Ανδρέας
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Απουσίαζαν
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σίδερης Αντώνιος
Καββαδάς Αθανάσιος
Δρακονταειδής Κων/νος
Γαβρίλης Δημήτριος
Βεργίνης Ξενοφών
Στραγαλινός Βασίλειος
Αραβανής Γεράσιμος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 26 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, η Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 8ο της ημερήσιας διάταξης της αρ. 26/11 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
Απόφαση Δ.Σ. για έγκριση υποβολής πρότασης χρηματοδότησης στο Ε.Π. ‘’Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη’’ στον άξονα προτεραιότητας: ‘’Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος
και Αστικές Μεταφορές-Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής-Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας’’.

Εισηγητής: κ.Καρβούνης Σπυρίδων-Αντιδήμαρχος
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Ο Αντιδήμαρχος, κ.Σπύρος Καρβούνης, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Δημοσιεύτηκε από το ΥΠΕΚΑ η πρόσκληση με ΚΑ 1.12 για υποβολή προτάσεων στο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα “ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ” και συγκεκριμένα στον
άξονα προτεραιότητας 1: Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –
Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας.
Με την παραπάνω πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν πρότυπα επιδεικτικά έργα
αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε
υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, με
επιλέξιμες παρεμβάσεις όπως:

•

Προμήθεια κι εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ (φωτοβολταϊκά,
αβαθής γεωθερμία, βιομάζα, ηλιόθερμα, κτλ) και αξιοποίηση αυτής για την σε όσο το
δυνατό μεγαλύτερο βαθμό κάλυψη των αναγκών του σχολείου σε ηλεκτρισμό και
θέρμανση/ ψύξη

•

Παρεμβάσεις βελτίωσης κτηριακού κελύφους, περιβάλλοντος χώρου και γενικώς λήψη
μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ποιότητας ζωής μαθητών και
προσωπικού

(πχ

ηλιοπροστασία,

κουφώματα,

παθητικά

συστήματα,

φωτισμός,

φυτεύσεις, περιβάλλον χώρος, ζεστό νερό χρήσης, σύνδεση με φυσικό αέριο)

•

Προμήθεια κι εγκατάσταση συστημάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτήρια (BEMS),
βελτίωση

της

απόδοσης

ηλεκτρομηχανολογικών

εγκαταστάσεων,

συλλογής

και

διαχείρισης δεδομένων και προβολής των αποτελεσμάτων (παραγόμενη ενέργεια,
ελάττωση αποτυπώματος άνθρακα) επί τόπου και διαδυκτιακώς, κ.ά.

•

Δράσεις

δημοσιότητας

κι ευαισθητοποίησης

όπως

πινακίδα

έργου,

δημιουργία

ιστοτόπου, φυλλαδίων, οδηγού ορθών πρακτικών, κ.ά.

•

Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις όπως, Υπηρεσίες Ενεργειακού - Τεχνικού συμβούλου,
Τεχνικές Προμελέτες, Τεχνικές μελέτες εφαρμογής, Τεύχη δημοπράτησης, μελέτες
Ενεργειακής Απόδοσης, Ενεργειακές επιθεωρήσεις ΚΕΝΑΚ πριν και μετά την υλοποίηση
του έργου.
Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτούμενο από ΕΤΠΑ και ΠΔΕ, η δε χρηματοδότηση είναι

100%. Απαραίτητη προϋπόθεση είναι το σχολικό κτήριο – πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας
εκπαίδευσης να έχει οικοδομική άδεια και να ανήκει στο Δήμο (ξεκαθαρισμένο ιδιοκτησιακό
καθεστώς). Στους τελικούς δικαιούχους περιλαμβάνονται οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκηση.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου μας έχει κάνει προετοιμασία στην καταγραφή των ενεργειακών
και άλλων δεδομένων των σχολείων του Δήμου ΛΕΥΚΑΔΑΣ. Τα σχολικά κτήρια με τα οικόπεδά
τους έχουν μεταβιβαστεί κατά κυριότητα στους ΟΤΑ (άρθρο 5, παρ.1 Ν1894/1990) και στις
αρμοδιότητες των ΟΤΑ ανήκει και η κατασκευή, διαχείριση και βελτίωση των υλικοτεχνικών
υποδομών του εθνικού συστήματος της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας Παιδείας (άρθρο 75,
ενότητα στ, παρ. 1 Ν 3463/2006 όπως αυτό συμπληρώθηκε με το άρθρο 94 του Ν. 3852/2010).
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Ο Δήμος πρέπει να ενεργήσει άμεσα εφόσον στην πρόσκληση αυτή θα εφαρμοστεί η
διαδικασία άμεσης αξιολόγησης των προτάσεων, οπότε σε περίπτωση εξάντλησης της προς
διάθεση συγχρηματοδοτούμενης δαπάνης, η ημερομηνία υποβολής των προτάσεων θα λήξει σε
χρόνο νωρίτερο της 30 ης Σεπτεμβρίου 2011, που είναι η καταληκτική ημερομηνία του
προγράμματος.
Για την σύνταξη μελετών σύμφωνα με τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων
απαιτούνται εξειδικευμένες γνώσεις. Το τεχνικό γραφείο Ενεργειακών Αναβαθμίσεων του
αρχιτέκτονα μηχανικού Κώστα Γράψα, σύμφωνα με αίτησή του που έχει καταθέσει στο Δήμο,
προσφέρει δωρεάν την σύνταξη των μελετών καθώς και την Τεχνική Υποστήριξη για την
κατάθεση των φακέλων. Το κόστος για την υποβολή φακέλου που αφορούν στα σχολεία που
θα επιλεγούν, για ένταξη στο ΕΠΠΕΡΑΑ, και η υποστήριξη της υπηρεσίας από το γραφείο Κ.
Γράψα στη σύνταξη και υποβολή των φακέλων συμμετοχής και προμελετών, είναι μηδενικό και
αμοιβή θα υπάρξει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις θα εγκριθούν και η κάλυψη των
αμοιβών θα προβλέπεται και θα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα.
Το κόστος των ενεργειακών επιθεωρήσεων, στις οποίες περιλαμβάνεται η έκδοση
Πιστοποιητικού Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων με βάση το Π.Δ. 100/6.10.2010 (της πρώτης
ενεργειακής επιθεώρησης) και τον εγκεκριμένο Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων,
ΚΕΝΑΚ, είναι επίσης ορισμένο από το νόμο βάσει τετραγωνικών και θα είναι απαιτητό από τον
Ανάδοχο μόνο υπό την προϋπόθεση ότι η πρόταση θα εγκριθεί και θα προβλέπεται η δαπάνη
από το πρόγραμμα.
Εισηγούμαι
Να εγκριθεί η συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος &
Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»,
σύμφωνα με την πρόσκληση 1.12 με την οποία θα χρηματοδοτηθούν πρότυπα επιδεικτικά έργα
αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε
υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με την υποβολή
προτάσεων χρηματοδοτήσεων για τα σχολεία που θα επιλεγούν.
Να εγκριθεί η «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της τεχνικής Υπηρεσίας στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στη σύνταξη και
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τα σχολεία στον αρχιτέκτονα μηχανικό Κ. Γράψα.
Αμοιβή θα υπάρξει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις θα εγκριθούν και η κάλυψη της
αμοιβής θα προβλέπεται και θα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα.
Ν.ΜΠΡΑΝΤΖΟΥΚΑΚΗΣ: Θεωρώ σκόπιμο να κάνουμε διακήρυξη, πρόσκληση ενδιαφέροντος
μέσω εφημερίδων ώστε και άλλοι μελετητές ή γραφεία να εκδηλώσουν ενδιαφέρον.
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Συμφωνώ με την πρόταση του κ.Μπραντζουκάκη και αυτό θα γίνει.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ. , αφού έλαβε υπόψη του την
παραπάνω εισήγηση,
Ομόφωνα αποφασίζει
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- Εγκρίνει τη συμμετοχή του Δήμου στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» Άξονας προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος &
Αστικές Μεταφορές – Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής- Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας»,
σύμφωνα με την πρόσκληση 1.12 με την οποία θα χρηματοδοτηθούν πρότυπα επιδεικτικά έργα
αξιοποίησης Ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε
υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτήρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας με την υποβολή
προτάσεων χρηματοδοτήσεων για τα σχολεία που θα επιλεγούν.
- Εγκρίνει την «παροχή υπηρεσιών υποστήριξης της τεχνικής Υπηρεσίας στα πλαίσια του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στη σύνταξη και
υποβολή πρότασης χρηματοδότησης για τα σχολεία στον αρχιτέκτονα μηχανικό Κ. Γράψα.
Αμοιβή θα υπάρξει μόνο υπό την προϋπόθεση ότι οι προτάσεις θα εγκριθούν και η κάλυψη της
αμοιβής θα προβλέπεται και θα χρηματοδοτείται από το πρόγραμμα.
Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 292/11.

Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΝΙΚΗ ΜΑΚΡΥΓΙΩΡΓΟΥ

Τα παρόντα μέλη

