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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 
Από το αριθ. 14/2018 πρακτικό συνεδρίασης Δ.Σ. Δήμου Τεμπών 

 
 Σήμερα στις 16 του μήνα Οκτωβρίου του έτους 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19:00’ το 
Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Τεμπών συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στην αίθουσα 
συνεδριάσεων «Αντλιοστάσιο», ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 6527/12-10-18  πρόσκληση του 
Προέδρου του Δ. Σ.  που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας 
και επιδόθηκε με αποδεικτικό στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 95 του Ν. 3463/2006) για την 
συζήτηση και λήψη απόφασης στο κατωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης. 
 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 
ΕΙΚΟΣΙ ΕΠΤΑ ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν: 
 

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ  ( 23 ) 
1. Καρατέγος Μιχάλης   13. Βλάγκας Ιωάννης 

2. Μπουζέκης Ευθύμιος  14. Νικολάου Γεώργιος 

3. Τσάτσαρης Χρήστος  15. Μανώλης Γεώργιος 

4. Ζησάκη Ξανθή    16. Κυρίτσης Γεώργιος 

5. Νταφούλης Κων/νος  17. Τσιαπλές θωμάς 

6. Ζάχος Βασίλειος  18. Μπίκας Χρήστος 

7. Τσιόπα-Λύτρα Γεωργία  19. Καραναστάσης Αθανάσιος 

8. Διψάνας Αχιλλεύς   20. Κακαγιάννης Χρήστος 

9. Πανάγου Ελευθερία  21. Τζέκας Θωμάς 

10. Αργυρίου Ιωάννης  22. Τσέτσιλας Δημήτριος 

11. Σαϊτης Αστέριος  23. Μαϊμάρης Δημήτριος 

12. Τσεργάς Κων/νος  24.----  

 
Α Π Ο Ν Τ Ε Σ  ( 4 ) 

1. Ντόντος Γεώργιος   3. Τσούγιας Χρήστος 

2. Έξαρχος Γεώργιος   4. Γκατζόγιας Παναγιώτης  

  Αν και νόμιμα κληθέντες 

 

 Στην συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ κ. Κολλάτος Κων/νος. 
Στη συνεδρίαση ορίσθηκε ειδικός γραμματέας  η  Κοντογιάννη  Παρασκευή  υπάλληλος του 
Δήμου για την τήρηση των πρακτικών. 
 Προσκλήθηκαν και παρέστησαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών  Κοινοτήτων, 
Καλότυχος Γεω., Μιχαλάκης Σ., Ζαφείρης Κων/νος, Καραπάνου-Μαγαλιού Άννα, Λαϊνας Αθ., 
καθώς και οι  εκπρόσωποι Τοπικών Κοινότητων  Καραμανές Νικ. & Βλαχοστέργιος Γεω.. 
 Ο  Πρόεδρος   του δημοτικού συμβουλίου κ. Καρατέγος  ύστερα από την διαπίστωση 
ύπαρξης απαρτίας, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισάγοντας το θέμα της ημερήσιας 
διάταξης για συζήτηση.   
 
ΘΕΜΑ (12ο) «Πρόθεση υποβολής πρότασης έργου στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020  
Αριθμός   Απόφασης ( 174) 
 
 Το θέμα εισηγήθηκε ο Αντιδήμαρχος κ. Τσεργάς Κων. 
 



Στις 19 Σεπτεμβρίου 2018 και με αριθ. πρωτ. 2549, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020, ανήρτησε την 
Πρόσκληση με κωδικό 057, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ 2850 για τη υποβολή προτάσεων έργων στον Άξονα 
Προτεραιότητας 3 «ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΜΕΤΑΒΑΣΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ 
ΦΙΛΙΚΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) με τίτλο «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των 
δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία». 
 
Με την εν λόγω πρόσκληση καλούνται –μεταξύ άλλων- οι Δήμοι 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 ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη 
Θεσσαλία, με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο 
Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.  
 
Μέσω της πρόσκλησης μπορούν να χρηματοδοτηθούν πλήρως ώριμες προτάσεις που αφορούν 
σε ενεργειακές αναβαθμίσεις κτιρίων, οι οποίες κατατάσσονται γενικά στις κατηγορίες των 
επεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΕΞΕ), καθώς και δράσεων 
αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ).  
Επιλέξιμα προς χρηματοδοτική ενίσχυση είναι όλα τα νομίμως υφιστάμενα δημόσια κτίρια 
(πλην αθλητικών εγκαταστάσεων) που βρίσκονται χωροθετημένα και σε λειτουργία στην 
Περιφέρεια Θεσσαλίας, ιδιοκτησίας δικαιούχου φορέα που καλεί η Πρόσκληση, τα οποία δεν 
αποτελούν αντικείμενο εμπορικής εκμετάλλευσης και κατατάσσονται με τον Κανονισμό 
Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) σε κατηγορία ενεργειακής απόδοσης μικρότερης ή ίσης 
της Δ και η οικοδομική τους άδεια έχει εκδοθεί πριν το 2010.  
Κάθε Δικαιούχος δύναται να καταθέσει μόνο μία (1) πρόταση για ένα (1) κτίριο κυριότητάς 
του.  
Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν τα κτίρια σε 
κατηγορία μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Σε περιπτώσεις κτιρίων στους τομείς της 
Εκπαίδευσης ή της Υγείας, το πλαίσιο των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των 
προτεινόμενων Πράξεων πρέπει να είναι τέτοιο έτσι ώστε να μην παρεμποδίζεται η 
λειτουργία των κτιρίων.  
Επιλέξιμες είναι οι ακόλουθες παρεμβάσεις:  
• Αντικατάσταση Κουφωμάτων.  
• Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος. Στην κατηγορία αυτή είναι 
επιλέξιμη εκτός από την τοποθέτηση εξωτερικής θερμομόνωσης και η εφαρμογή συστήματος 
εσωτερικής θερμομόνωσης (π.χ. για διατηρητέα κτίρια, τεχνικές δυσκολίες).  
• Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού (ψύξης – θέρμανσης – αερισμού).  
• Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ ψύξη και 
ΣΗΘΥΑ.  
• Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 
όπως ο ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός 
(virtual net metering) οι οποίες δεν αφορούν σε εμπορική εκμετάλλευση της παραγωγής 
ενέργειας.  
Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, επιπλέον των ανωτέρω 
εργασιών (κτιριακό κέλυφος – ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις) προκειμένου για την 
περαιτέρω εξοικονόμηση πρωτογενούς ενέργειας, είναι επιλέξιμες εφόσον:  
α) η σκοπιμότητα τεκμηριώνεται επαρκώς από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους,  
β) δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα (πώληση ηλεκτρικής ενέργειας)  



γ) βοηθούν στην επίτευξη ενεργειακής εξοικονόμησης, σε συνδυασμό με τις λοιπές κτιριακές 
παρεμβάσεις.  
Στην παραπάνω πρόσκληση προτιθέμεθα να υποβάλουμε πρόταση χρηματοδότησης του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ 
ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ ».   
Ημερομηνία έναρξης υποβολής προτάσεων αρχίζει από την 24/09/2018 (ημερομηνία έναρξης 
υποβολής προτάσεων)  έως την 30/10/2018 και ώρα 23.00  (ημερομηνία λήξης υποβολής 
προτάσεων).  
 
Κατόπιν των ανωτέρω ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ:  

➢ Τη δήλωση θετικής πρόθεσης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»  στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης με κωδικό 057, Α/Α ΟΠΣ 2850 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.  

➢ Την αποδοχή της αριθ. 17/2018 μελέτης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»   

➢ Την Βεβαίωση – Δήλωση  της ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του εν λόγω 
έργου. 
 

 Και κάλεσε το Δ.Σ. ν’ αποφασίσει σχετικά 
 Το Δ.Σ. λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 65 του Ν.3852/2010, του 
Ν.3463/2006, την εισήγηση και  μετά από διαλογική συζήτηση. 
 

Αποφασίζει  Ομόφωνα 
 

➢ Τη δήλωση θετικής πρόθεσης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης του έργου 
«ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ 
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»  στο πλαίσιο της 
Πρόσκλησης με κωδικό 057, Α/Α ΟΠΣ 2850 της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του 
Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020.  
 

➢ Την αποδοχή της αριθ. 17/2018 μελέτης του έργου: «ΕΠΕΜΒΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ & ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΥΚΟΥΡΙΟΥ»   
 

➢ Την Βεβαίωση – Δήλωση  της ανάληψης λειτουργίας και συντήρησης του εν λόγω 
έργου. 
 

Η παρούσα απόφαση έλαβε τον αριθμό 174/2018 
…………………………………………………………………………………………………………………………..……………… 
 Εξαντληθέντων των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. 
 Έτσι συντάχθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται από όλα τα παρόντα μέλη του 
Δημοτικού Συμβουλίου ως παρακάτω: 

 
Ο Πρόεδρος          Τα Μέλη 

              (υπογραφή)                    (υπογραφές) 
Πιστό αντίγραφο 
O Πρόεδρος Δ.Σ. 

 
Καρατέγος  Δημ. 


