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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 
∆ΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - 
ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 
Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12,Τ.Κ. 561 23 
Αµπελόκηποι 

 

Πληροφ. : κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος                                                        Απόσπασµα  
                 Κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                                Από το πρακτικό της  7 – 5 - 2012 
                                                                                                             συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313313689 και 690 
 
Αριθ.  Απόφ. 156/2012 
 
ΘΕΜΑ: Έγκριση υποβολής φάκελου πρότασης στην αρ. πρωτ. οικ 117721 / Π126 πρόσκληση 
του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α (Επιχειρησιακό Πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) για 
χρηµατοδότηση δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια και υποδοµές 
των ΟΤΑ  Α’ βαθµού. 

 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 7η του µήνα Μαϊου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8ην µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων – Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 5861/3-5-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από 
το σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ:  
Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς 
Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, 
Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Πατσιάς Γεώργιος, 
Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης 
Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Σάββα Αικατερίνη.  
 
Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, στην οποία κλήθηκε επίσης κατά την παρ. 6 του 
άρθρου 67 του Ν. 3852/10 και ήταν παρών και ο ∆ήµαρχος κ. Κυρίζογλου Λάζαρος. Πρακτικά 
κράτησε ο ειδικός γραµµατέας του ∆ηµοτικού Συµβουλίου κ. Κουκουλιώτης  Ευστάθιος.  
 
Επίσης κλήθηκαν οι πρόεδροι των ∆ηµοτικών Κοινοτήτων Αµπελοκήπων και Μενεµένης, αλλά 
δεν παρέστησαν, οι κκ. Κεσόγλου Παύλος, πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Αµπελοκήπων 
και Μανωλόπουλος Βασίλειος πρόεδρος της ∆ηµοτικής Κοινότητας Μενεµένης. 
 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 6ο έκτ. θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και έθεσε υπόψη του 
Συµβουλίου ότι, µε την Α.Π. οικ. 117721 / Π126 Ανοικτή Πρόσκληση (Κωδικός 1.13) για την 
υποβολή Προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», 
το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής Αλλαγής καλεί τους Φορείς που 
εµπίπτουν στις κατηγορίες δυνητικών ∆ικαιούχων ( Ο.Τ.Α.) για την υποβολή προτάσεων 
πράξεων προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω 
Άξονα Προτεραιότητας 1 του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ 
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» 
 
Με την παρούσα πρόσκληση δύνανται να χρηµατοδοτηθούν παρεµβάσεις εξοικονόµησης 
ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια και υποδοµές των ΟΤΑ Α’ Βαθµού, 
συµπεριλαµβανοµένων των ανοικτών κτιριακών υποδοµών (κολυµβητικών δεξαµενών, 
αθλητικών εγκαταστάσεων κτλ). ∆εν δύνανται να χρηµατοδοτηθούν έργα ∆ήµων ή 
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∆ηµοτικών Ενοτήτων (πρώην Καποδιστριακοί ∆ήµοι) που επιχορηγούνται από το 
Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και 
Επιχειρηµατικότητα». 
 
∆ύναται να χρηµατοδοτηθούν οι ακόλουθες δράσεις: 
Ι. Παρεµβάσεις σε κτίρια και υποδοµές: 
Παρεµβάσεις εξοικονόµησης ενέργειας και προσθήκης βιοκλιµατικών χαρακτηριστικών, 
όπως: 
1.1 Ενεργειακή αναβάθµιση του κτιριακού κελύφους, µε προβλεπόµενες ενέργειες: 

1.1.1 Προσθήκη θερµοµόνωσης (κελύφους, φέροντος οργανισµού, δώµατος, στέγης, 
δαπέδου, τοιχοποιϊας). 
1.1.2 Αντικατάσταση παλαιών παραθύρων, θυρών, κουφωµάτων και υαλοπινάκων 
(αντικατάσταση παλαιών ξύλινων, σιδερένιων κουφωµάτων µε σύγχρονα 
πιστοποιηµένα, αντικατάσταση µονών υαλοπινάκων µε διπλούς ή µε υαλοπίνακες 
νέας τεχνολογίας, ειδικής επεξεργασίας: ανακλαστικών, low- e, κλπ) 
1.1.3 Χρήση ειδικών επιχρισµάτων («ψυχρών» υλικών) σε οροφές και όψεις 
1.1.4 Εγκατάσταση εξωτερικών σκιάστρων 
1.1.5 Φυσικός/Νυχτερινός Αερισµός 
1.1.6 Εγκατάσταση/ενσωµάτωση παθητικών ηλιακών συστηµάτων 

1.2 Ενεργειακή αναβάθµιση των Η/Μ εγκαταστάσεων, µε προβλεπόµενες ενέργειες: 
1.2.1 Αναβάθµιση του συστήµατος κεντρικής θέρµανσης, συµπεριλαµβανοµένων 
συστηµάτων αντιστάθµισης στον καυστήρα-λέβητα σε συνδυασµό µε µόνωση 
σωληνώσεων. 
1.2.2 Αναβάθµιση συστήµατος κλιµατισµού 
1.2.3 Αναβάθµιση στους κυκλοφορητές - κινητήρες 
1.2.4 Μηχανικός αερισµός (free cooling) 
1.2.5 Υβριδικός αερισµός µε ανεµιστήρες οροφής 
1.2.6 Εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερµικών φορτίων (θερµικά ηλιακά 
συστήµατα, αβαθής γεωθερµία κλπ.) 

1.3 Αναβάθµιση του συστήµατος φυσικού/τεχνητού φωτισµού, µε προβλεπόµενες 
ενέργειες: 

1.3.1 Φυσικός φωτισµός 
1.3.2 Τεχνητός φωτισµός 

1.4 Εγκατάσταση συστήµατος ενεργειακής διαχείρισης µε προβλεπόµενες ενέργειες: 
1.4.1 Συστήµατα µετρήσεων, παρακολούθησης, καταγραφής, επεξεργασίας και 
προβολής -επιτόπου και διαδικτυακώς- των λειτουργικών στοιχείων και 
αποτελεσµάτων των ενεργειακών συστηµάτων του κτιρίου, και ελέγχου (όπως 
ολοκληρωµένων συστηµάτων διαχείρισης ενέργειας σε κτίρια (BEMS)) 
1.4.2 Σύστηµα παρουσίασης στοιχείων στο κοινό 

1.5 Παρεµβάσεις ενεργειακής αναβάθµισης τεχνικών υποδοµών/λοιπών εγκαταστάσεων 
των ΟΤΑ 

1.5.1 Ενεργειακή αναβάθµιση ανοικτών αθλητικών χώρων (αναβάθµιση Η/Μ 
εγκαταστάσεων, εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ για κάλυψη θερµικών φορτίων, 
αναβάθµιση συστηµάτων φωτισµού, κάλυµµα πισίνας κλπ.) 
1.5.1 Ενεργειακή αναβάθµιση βιολογικών καθαρισµών, αντλιοστασίων κτλ  

ΙΙ. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις: 
1. Υπηρεσίες Τεχνικού - Ενεργειακού Συµβούλου. 
2. Τεχνικές Μελέτες/προµελέτες (οι Οριστικές Μελέτες, οι Μελέτες Εφαρµογής και τα Τεύχη 
∆ηµοπράτησης θα υποβληθούν από τους ΟΤΑ µετά την απόφαση ένταξης της πράξης). 
3. Μελέτη Ενεργειακής Απόδοσης (αν απαιτείται για την έκδοση οικοδοµικής άδειας) 
4. Ενεργειακές επιθεωρήσεις µε βάση την ισχύουσα νοµοθεσία – Πιστοποιητικά Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτηρίου (πριν την έναρξη και µετά την ολοκλήρωση των παρεµβάσεων) 
5. ∆ράσεις δηµοσιότητας (Πινακίδες έργου, Φυλλάδια ενηµέρωσης και προβολής, Οδηγοί, 
Εγχειρίδια, Ιστότοποι, κ.λ.π).  

Ειδικοί όροι επιλεξιµότητας: 

Α. Επιλέξιµοι για συµµετοχή στη δράση είναι όλοι οι Οργανισµοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης Α’ 
Βαθµού εκτός από αυτούς που θα ενταχθούν στο πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» για το 
σύνολο του ∆ήµου. Οι ∆ήµοι, οι οποίοι έχουν προέλθει από ένωση πρώην Καποδιστριακών 
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∆ήµων, είναι επιλέξιµοι µε την προϋπόθεση ότι τα έργα προς χρηµατοδότηση αφορούν σε 
∆ηµοτικές Ενότητες που δεν χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

Β. Ο µέγιστος επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης για κάθε δήµο είναι 
συνάρτηση του πληθυσµού του (βάσει της απογραφής του 2011): 

• για δήµο µε πληθυσµό 1-10.000 κατοίκους έως 200.000 € 

• για δήµο µε πληθυσµό 10.001 -45.000 κατοίκους, έως € 400.000. 

• για δήµο µε πληθυσµό 45.001-90.000 κατοίκους, έως € 600.000. 

• για δήµο µε πληθυσµό 90.001-150.000 κατοίκους, έως € 800.000. 

• για δήµο µε πληθυσµό 150.001-300.000 κατοίκους, έως € 1.500.000. 

• για δήµο µε πληθυσµό µεγαλύτερο από 300.001 κατοίκους, έως € 3.000.000 

Οι ανωτέρω πληθυσµοί αφορούν στον πληθυσµό των ∆ήµων µη συµπεριλαµβανοµένου του 
πληθυσµού των ∆ηµοτικών Ενοτήτων που χρηµατοδοτούνται από το πρόγραµµα 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». 

Γ. Για τα προτεινόµενα κτίρια, που δεν πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ενεργειακής 
απόδοσης σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ (ενεργειακή κατηγορία Β) είναι υποχρεωτική η 
ενεργειακή τους αναβάθµιση έτσι ώστε να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας τουλάχιστον 
25% σε σχέση µε την αρχική ενεργειακή τους κατανάλωση. 

Οι προτάσεις των ∆ήµων θα πρέπει να περιλαµβάνουν παρεµβάσεις σε συγκεκριµένους 
Άξονες ως εξής: 

ΑΞΟΝΕΣ του 
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 

% 

1. Παρεµβάσεις σε κτίρια και 
υποδοµές 

85% - 95% 

2. Υποστηρικτικές και λοιπές 
δράσεις 

5 – 15% 

 

Ο µέγιστος επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης για κάθε δήµο θα 
συνοδεύεται µε τη δέσµευση καταβολής ίδιας συµµετοχής (30%). 

 

Ο ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης πληροί τους ειδικούς όρους: 

Ειδικός Ορος Α:  

Ο πρώην ∆ήµος  Αµπελοκήπων και ο πρώην ∆ήµος Μενεµένης έχοντας υπ' όψιν τα 
παρακάτω στοιχεία: 

α. την υπ'αρ. πρωτ. ∆6 6716/27-3-2009 Πρόσκληση του Υπουργείου Ανάπτυξης για 
υποβολή προτάσεων για το πρόγραµµα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ”  

β. τον Οδηγό Υποβολής Προτάσεων στο Πρόγραµµα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” όπως αυτός 
τροποποιήθηκε µε την υπ'αρ. πρωτ  ∆6 12377/4-6-2009 απόφαση του Υπουργού Ανάπτυξης  

είχαν υποβάλει φάκελο πρότασης το 2009 στο πρόγραµµα « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» µε συνολικό 
κόστος ενεργειών 699.985,97€ και 699.472,24€ αντίστοιχα. Όµως οι παραπάνω προτάσεις 
απορρίφθηκαν σύµφωνα µε την υπ. αρ. πρωτ.  Φ.Β1/Ε5.4/338/ 6 / 9-1-2012 (Α∆Α: ΒΟΝΥ0-
Ο39) απόφαση έγκρισης Αποτελεσµάτων Αξιολόγησης των Φακέλων -Προτάσεων των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) στο πλαίσιο του Προγράµµατος 
«ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ». Παρότι ο ∆ήµος Αµπελοκήπων– Μενεµένης υπέβαλε ενστάσεις, 
απορρίφθηκαν µε την υπ’ αρ. Φ.Β1/Ε5.4/3891/176 /17-2-2012 (Α∆Α: ΒΟΖΑ0-29Θ) 
απόφαση. 

Ειδικός Όρος Β: 
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Ο µέγιστος επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός της πρότασης για τον ∆ήµο 
Αµπελοκήπων –Μενεµένης βάσει του πληθυσµού του (απογραφή 2011) είναι έως € 600.000 
αφού σύµφωνα µε τους πίνακες µόνιµου πληθυσµού: 
απογραφής 2011 (προσωρινοί) : ∆ήµος Αµπελοκήπων – Μενεµένης  51.670 
κάτοικοι 
απογραφής 2001 :   ∆.Ε .Αµπελοκήπων     43.016 
κάτοικοι 

∆.Ε. Μενεµένης     15.133 
κάτοικοι 

Εποµένως: 

1.  το µέγιστο ύψος της ίδιας συµµετοχής θα είναι 180.000€ 

2. ο µέγιστος επιλέξιµος προϋπολογισµός µπορεί θα διαµορφωθεί σε: 
 

ΑΞΟΝΕΣ του ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ Προϋπολογισµός (€) 

 Από  Έως  

1. Παρεµβάσεις σε κτίρια και υποδοµές 510.0000 570.000 

2. Υποστηρικτικές και λοιπές δράσεις 90.000 30.000 

 

Ειδικός Όρος Γ:  

Θα προταθούν κτίρια, που δεν θα πληρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές ενεργειακής 
απόδοσης σύµφωνα µε τον ΚΕΝΑΚ (ενεργειακή κατηγορία Β) και  η ενεργειακή τους 
αναβάθµιση θα είναι τέτοια ώστε να επιτευχθεί εξοικονόµηση ενέργειας τουλάχιστον 25% σε 
σχέση µε την αρχική ενεργειακή τους κατανάλωση.  

Ήδη µε τις προτάσεις που είχαν υποβληθεί την υπ'αρ. πρωτ. ∆6 6716/27-3-2009 Πρόσκληση 
του Υπουργείου Ανάπτυξης πρόγραµµα “ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ” και µε τις τότε προτεινόµενες 
δράσεις; το σχολικό συγκρότηµα στην οδό Κένεντυ Παπαφλέσσα και Καζαντζίδη του ∆.Κ 
Αµπελοκήπων παρουσίαζε αποµείωση κατά 40,22%, το πρώην ∆ηµαρχείο Μενεµένης όπου 
στεγάζεται η ∆ιεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του ∆ήµου παρουσίαζε αποµείωση  κατά 
29,9% σε σχέση µε την αρχική ενεργειακή τους κατανάλωση. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται ώστε: 

1. Να εγκρίνει την υποβολή φάκελου πρότασης στην αρ. Πρωτ. οικ 117721 / Π126 
πρόσκληση του Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για χρηµατοδότηση δράσεων εξοικονόµησης 
ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια και υποδοµές των ΟΤΑ  Α’ βαθµού µε 
τίτλο «∆ράσεις Εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων – 
Μενεµένης » . 

2. και για τη δέσµευση καταβολής της ίδιας συµµετοχής (30%) 

3. Να ορίσει υπεύθυνο πράξης 

4. Την ανάθεση εκτέλεσης της παρούσης στον ∆ήµαρχο 

  
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του και τις 
διατάξεις του ∆.Κ.Κ. την εισήγηση του προέδρου 
 
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 27 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Μπουντούρη Παρασκευή, 
Ναλπαντίδου Αφροδίτη, Καρράς Ευστράτιος, Κουσίδης Γεώργιος, Αρπατζάνη Μαρία, Μεζίκης 
Βασίλειος, Καζαντζίδης Γεώργιος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Πουρσανίδης 
Τριαντάφυλλος, Ακτσελής Γεώργιος, Βαλάνος Νικόλαος, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος 
Σωτήρης, Πατσιάς Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης 
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Γεώργιος, Λαδάς Παράσχος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Κατσαρός Ιωάννης, 
Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία), αποχή 1 (Βούζας Ηλίας).  

Α) Εγκρίνει:  

1.  την υποβολή φάκελου πρότασης στην αρ. Πρωτ. οικ 117721 / Π126 πρόσκληση του 
Ε.Π.ΠΕΡ.Α.Α. για χρηµατοδότηση δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά 
κτίρια και υποδοµές των ΟΤΑ  Α’ βαθµού µε τίτλο « ∆ράσεις Εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια 
του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης » . 

2. τη δέσµευση καταβολής της ίδιας συµµετοχής (30%) 

Β). Ορίζει υπεύθυνο πράξης την κα Φωτέα Αικατερίνη, τακτική υπάλληλο του ∆ήµου, 
µηχανολόγο- µηχανικό της Τεχνικής Υπηρεσίας του ∆ήµου.  
 
Γ).  Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 
 

 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 156/2012 

 
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν  πρακτικό και υπογράφεται ως εξής: 
 
  Ο πρόεδρος                                              Τα Μέλη 
 
Ακτσελής Γεώργιος                           
                                       Ακριβές  Απόσπασµα  
                                      
                                       Αµπελόκηποι 9 - 5 -2012                                                
                                                
Ο Ειδικός Γραµµατέας                                  Ο Πρόεδρος   
 
 
 
Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


