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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ   

ΝΟΜΟΣ  ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΜΠΕΛΟΚΗΠΩΝ - ΜΕΝΕΜΕΝΗΣ 

Πατρ. Γρηγορίου Ε΄ αρ. 12  

Τ.Κ. 561 23 Αμπελόκηποι 

 

 

Πληροφ. :  κ. Κουκουλιώτης Ευστάθιος      Απόσπασµα 
   κα Θεοδωρίδου Αθηνά                                         από το πρακτικό της  25 - 6 - 2012 
                      συνεδρίασης του ∆.Σ. 
Τηλ. : 2313 313689-690 
 

Αριθµός  απόφασης : 231/2012 
 

ΘΕΜΑ: ∆έσµευση καταβολής ίδιας συµµετοχής στην αρ. πρωτ. Οικ. 117721/Π126 πρόσκληση 
του ΕΠΠΕΡΑΑ (Επιχειρησιακό πρόγραµµα Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη) για 
χρηµατοδότηση δράσεων εξοικονόµησης ενέργειας σε υφιστάµενα δηµοτικά κτίρια και υποδοµές 
των ΟΤΑ Ά βαθµού (ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ). Τροποποίηση προϋπολογισµού και τροποποίηση 
Τεχνικού Προγράµµατος. 
 
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 25η του µήνα Ιουνίου του έτους 
2012 ηµέρα της εβδοµάδος ∆ευτέρα και ώρα 8η µµ συνήλθε το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 
Αµπελοκήπων - Μενεµένης σε τακτική συνεδρίαση µετά από την 8161/21-6-2012 έγγραφη 
πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους Συµβούλους σύµφωνα µε το 
άρθρο 67 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το 
σύνολο των 33 µελών  ήταν: 
 
ΠΑΡΟΝΤΕΣ : Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης Εµµανουήλ, 
Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης Γεώργιος, 
Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου Μαρία, Σιώπης 
Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου Αφροδίτη, 
Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, Κυριλλίδης 
Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος, Τσιριγώτης Αρσένιος, Παυλίδου 
Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία, Βούζας Ηλίας.  
 
ΑΠΟΝΤΕΣ: Βαλάνος Νικόλαος, Μπουντούρη Παρασκευή, Πατσιάς Γεώργιος, Αγοραστός 
Κωνσταντίνος, Λαδάς Παράσχος, Κατσαρός Ιωάννης, 
 
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. 

Ο Πρόεδρος εισηγήθηκε το 14ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, και ο ∆.Σ. κος Κουσενίδης Α. έθεσε 
υπόψη του Συµβουλίου ότι µε την υπ’ αριθ. απόφαση 156/2012 απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
εγκρίθηκε η συµµετοχή στην 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» 
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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 ∆ηµοτικών Ενοτήτων 
(πρώην Καποδιστριακοί ∆ήµοι) που επιχορηγούνται από το Πρόγραµµα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» του 
Επιχειρησιακού Προγράµµατος «Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηµατικότητα». 

Ο ∆ήµος θα συµµετάσχει στο παραπάνω Πρόγραµµα µε υποβολή φακέλου µε τίτλο « ∆ράσεις 
Εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης ». 

Στα προαπαιτούµενα για την υποβολή προτάσεων σύµφωνα µε το (xii) της παραπάνω 
Πρόσκλησης είναι και : 

Απόφαση ∆Σ για έγκριση συµµετοχής στο Πρόγραµµα και για τη δέσµευση καταβολής της ίδιας 
συµµετοχής (30%). Η δέσµευση θα προκύπτει µε υποβολή, του αναµορφωµένου για το λόγο αυτό 
προϋπολογισµού και του αντίστοιχου τροποποιηµένου τεχνικού προγράµµατος του ∆ήµου. 

Επίσης σύµφωνα µε την Πρόσκληση ο µέγιστος επιλέξιµος συνολικός προϋπολογισµός της 
πρότασης για τον ∆ήµο Αµπελοκήπων –Μενεµένης βάσει του πληθυσµού του (απογραφή 2011) 
είναι έως € 600.000. 

Εποµένως το µέγιστο ύψος της ίδιας συµµετοχής θα είναι 180.000€, το οποίο µπορεί να καλυφθεί 
µε ∆άνειο σύµφωνα µε την προβλεπόµενη διαδικασία. 

Η παραπάνω ίδια συµµετοχή σύµφωνα µε την συµφωνία συνεργασίας του Ταµείου 
Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π & ∆.) και του Κέντρου Ανανεώσιµων Πηγών και Εξοικονόµησης 
Ενέργειας (ΚΑΠΕ) µε σκοπό την παροχή τεχνικής και χρηµατοοικονοµικής υποστήριξης για 
υλοποίηση έργων και δράσεων των ΟΤΑ, το Τ.Π & ∆ θα αναλάβει την κατά περίπτωση 
χρηµατοδότηση της αναφερόµενης ίδιας συµµετοχής των ΟΤΑ σε ποσοστό µέχρι 30% των 
εγκεκριµένων προϋπολογισµό των ενταγµένων στο Πρόγραµµα « ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» έργων, 
κατόπιν αποφάσεως του ∆.Σ του. 

Επίσης ιδιωτικές Τράπεζες (π.χ EFG Eurobank Ergasias) στο κεφάλαιο «Λύσεις για Οργανισµούς 
Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.)» , µε τις εξειδικευµένες λύσεις, που προσφέρουν, καλύπτουν τις 
ανάγκες των Ο.Τ.Α. µε χρηµατοδότηση µέσω δανείων. 

Οι λύσεις τους, παρέχουν δυνατότητες δανειοδότησης για ένα ευρύ φάσµα δραστηριοτήτων, 
όπως: 

• Κατασκευή έργων υποδοµής, υλοποίηση προµηθειών, σύνταξη µελετών (πράξεων 
εφαρµογής κλπ.). 

• Αγορές ακινήτων. 
• Απαλλοτριώσεις ακινήτων, αποζηµιώσεις ρυµοτοµούµενων ιδιοκτησιών. 
• Αντιµετώπιση βραχυπρόθέσµων λειτουργικών αναγκών. 
• Κάλυψη ιδίας συµµετοχής σε διάφορα ευρωπαϊκά ή εθνικά προγράµµατα. 
• Εξόφληση υφισταµένων οφειλών σε προµηθευτές και εργολάβους. 
• Αναχρηµατοδότηση υφισταµένων δανείων µε ιδιαίτερα ανταγωνιστικούς όρους. 

Αρκετές από αυτές έχει συνάψει δάνεια µε την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων* (θεσµικό 
όργανο της Ευρωπαϊκής Ένωσης), για τη συγχρηµατοδότηση διαφόρων έργων υποδοµής των 
Οργανισµών Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε όλη την Ελλάδα. 

Ειδικότερα, προβλέπεται να χρηµατοδοτηθούν έργα οδοποιίας και γενικότερα, έργα υποδοµής 
µεταφορών, έργα κοινωνικής, αθλητικής και τουριστικής υποδοµής, ύδρευσης & αποχέτευσης, 
χώρων στάθµευσης αυτοκινήτων, διοικητικών, δηµοτικών και νοµαρχιακών κτιρίων, 
περιβαλλοντικών παρεµβάσεων, αστικής ανάπτυξης κλπ. Στην περίπτωση το προτεινόµενο 
έργο καλύπτουν τις προϋποθέσεις συγχρηµατοδότησης από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 
Επενδύσεων (Ε.Τ.Επ.), θα ωφεληθεί από το µειωµένο κόστος δανεισµού ο ∆ήµος.  
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Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι το θεσµικό όργανο της Ευρωπαϊκής΄Ενωσης, που έχει 
ως σκοπό τη χρηµατοδότηση παρεµβάσεων που συµβάλλουν στην ισόρροπη ανάπτυξη και στην 
οικονοµική και κοινωνική συνοχή των κρατών µελών της Ε.Ε. 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο καλείται ώστε: 

1. Να τροποποιήσει το προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012 και να εγγράψει στα 
έσοδα στο ΚΑ 3121 µε τίτλο «∆άνεια για αναπτυξιακά έργα» ποσό 180.000€ το οποίο θα 
προέλθει από δανειοδότηση στον ∆ήµο και αντίστοιχα στα έξοδα στον ΚΑ 30.7336.30 µε τίτλο « 
∆ράσεις Εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης » ποσό 
180.000€. 

2. Τροποποίηση Τεχνικού Προγράµµατος και ένταξη της πράξης « ∆ράσεις 
Εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης » η οποία 
περιλαµβάνει τα υποέργα:  

a. Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού Συγκροτήµατος πρώην 5ης ΕΣΕ 
b. Ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού Καταστήµατος – Πρώην ∆ηµαρχείου 
Μενεµένης 
c. Υποστηρικτικές δράσεις υποβολής αιτήµατος χρηµατοδότησης πράξης 
d. Μελέτες υλοποίησης ενεργειακής αναβάθµισης Σχολικού Συγκροτήµατος 5ης 
ΕΣΕ 
e. Μελέτες υλοποίησης ενεργειακής αναβάθµισης ∆ηµοτικού Καταστήµατος – 
Πρώην ∆ηµαρχείου Μενεµένης 
f. Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ Σχολικού Συγκροτήµατος πρώην 
5ης ΕΣΕ 
g. Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ ∆ηµοτικού Καταστήµατος – Πρώην 
∆ηµαρχείου Μενεµένης 
h. ∆ηµοσιότητα 

3. 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, την υπ’ αριθ. απόφαση 156/2012 απόφαση ∆ηµοτικού 
Συµβουλίου 

   
                                                                      ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

                                                                              Κατά πλειοψηφία 
Με ψήφους 23 υπέρ (Αβραµίδης Κυριάκος, Γρούγιος Ηλίας, Αρπατζάνη Μαρία, Ιωαννίδης 
Εµµανουήλ, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Κουσίδης Γεώργιος, Καρράς Ευστράτιος, Καζαντζίδης 
Γεώργιος, Παναγιωτίδης Γαβριήλ, Μεζίκης Βασίλειος, Κουσενίδης Αλέξανδρος, Αποστολίδου 
Μαρία, Σιώπης Κωνσταντίνος, Σουσλόγλου Νικόλαος, Πουρσανίδης Τριαντάφυλλος, Ναλπαντίδου 
Αφροδίτη, Ακτσελής Γεώργιος, Αθανασιάδης Αθανάσιος, Σάββα Αικατερίνη,  Λεµονίδου ∆έσποινα, 
Κυριλλίδης Γεώργιος, Χοϊδης Χαράλαµπος, Παπαδήµας Αναστάσιος), αποχή 3 (Τσιριγώτης 
Αρσένιος, Παυλίδου Λαµπρινή,  Σαπρανίδου Σωτηρία,) κατά 1 (Βούζας Ηλίας).   

 
 

Α). Τροποποιεί τον προϋπολογισµό οικονοµικού έτους 2012 εγγράφοντας στα έσοδα στο ΚΑ 
3121 µε τίτλο « ∆άνεια για αναπτυξιακά έργα» ποσό 180.000€ το οποίο θα προέλθει από 
δανειοδότηση στον ∆ήµο και αντίστοιχα στα έξοδα στον ΚΑ 30.7336.30 µε τίτλο « ∆ράσεις 
Εξοικονόµησης ενέργειας σε κτίρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης » ποσό 180.000€. 

Β). Τροποποιεί το Τεχνικό Πρόγραµµα µε ένταξη της πράξης « ∆ράσεις Εξοικονόµησης ενέργειας 
σε κτίρια του ∆ήµου Αµπελοκήπων – Μενεµένης » η οποία περιλαµβάνει τα υποέργα:  

a. Ενεργειακή αναβάθµιση Σχολικού Συγκροτήµατος πρώην 5ης ΕΣΕ 
b. Ενεργειακή αναβάθµιση ∆ηµοτικού Καταστήµατος – Πρώην ∆ηµαρχείου 
Μενεµένης 
c. Υποστηρικτικές δράσεις υποβολής αιτήµατος χρηµατοδότησης πράξης 
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d. Μελέτες υλοποίησης ενεργειακής αναβάθµισης Σχολικού Συγκροτήµατος 5ης 
ΕΣΕ 
e. Μελέτες υλοποίησης ενεργειακής αναβάθµισης ∆ηµοτικού Καταστήµατος – 
Πρώην ∆ηµαρχείου Μενεµένης 
f. Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ Σχολικού Συγκροτήµατος πρώην 
5ης ΕΣΕ 
g. Ενεργειακή επιθεώρηση και έκδοση ΠΕΑ ∆ηµοτικού Καταστήµατος – Πρώην 
∆ηµαρχείου Μενεµένης 
h. ∆ηµοσιότητα 

 
     Γ). Αναθέτει στο ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσας. 

 
 
 
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 231/2012 

Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής : 
 
Ο πρόεδρος                                                   Τα Μέλη 
 
 
Ακτσελής Γεώργιος                             Ακριβές  Απόσπασµα  
                                                    
                                                             Αµπελόκηποι 26 - 6 -2012                                           
 
 Ο Ειδικός Γραµµατέας                                      Ο Πρόεδρος   
 
     
 Ε. Κουκουλιώτης                                      Ακτσελής Γεώργιος 


