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Από το πρακτικό της 4/2/2014

Αριθ. Απόφασης 012/2014
Θέµα: Ψήφιση πίστωσης 5000€ για δαπάνες ενεργειακού συµβούλου.
Στους Αµπελόκηπους και στο ∆ηµοτικό Κατάστηµα σήµερα την 4ην του µήνα Φεβρουαρίου του έτους 2014
ηµέρα της εβδοµάδος Τρίτη και ώρα 13,30 µµ συνήλθε η Οικονοµική Επιτροπή σε τακτική συνεδρίαση
µετά από την 1402/30-1-2014 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δόθηκε στον καθένα από τους
Συµβούλους, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 75 παρ. 5 και 6 του Ν. 3852/10. ∆ιαπιστώθηκε ότι
υπάρχει η νόµιµη απαρτία, δεδοµένου ότι από το σύνολο των 9 µελών παρόντες ήταν:
α) Παναγιωτίδης Γαβριήλ, πρόεδρος β) Γρούγιος Ηλίας, µέλος γ) Σιώπης Κων/νος, µέλος δ) Σουσλόγλου
Νικόλαος, µέλος ε) Σάββα Αικατερίνη.
Απόντες: Μεζίκης Βασίλειος, Καραλιόπουλος Σωτήρης, Λεµονίδου ∆έσποινα, Κατσαρός Ιωάννης.
Ο πρόεδρος εισηγήθηκε το 3ο Θέµα της ηµερήσιας διάταξης και έθεσε υπ’ όψιν των µελών ότι µε την υπ’
άρ 18/2014 Απόφαση ∆ηµοτικού συµβουλίου Α.Π. Οικ. 113051/Π154 Ανοικτή Πρόσκληση (Κωδικός 1.18)
αποφασίστηκε η υποβολή προτάσεων στο Επιχειρησιακό Πρόγραµµα «Περιβάλλον & Αειφόρος
Ανάπτυξη» το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιµατιστικής Αλλαγής, το οποίο καλεί τους φορείς
για υποβολή προτάσεων πράξεων προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν κατά προτεραιότητα
δράσεις Εξοικονόµησης Ενέργειας (ΕΞΕ) και δευτερευόντως έργα αξιοποίησης Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας (ΑΠΕ) σε υφιστάµενα σχολικά κτήρια που βρίσκονται σε περιοχές κλιµατικής ζώνης Γ & ∆ όπως
αυτές ορίζονται από τον ΚΕΝΑΚ..
Σηµειωτέον ότι όλες οι επιλέξιµες δαπάνες των προτάσεων καλύπτονται από το Πρόγραµµα σε ποσοστό
100% και ως εκ τούτου δεν απαιτείται συµµετοχή του ∆ήµου.
Προκειµένου να γίνει υποβολή φακέλου πρότασης ένταξης πράξεων έργων ΑΠ.Ε και δράσεων απαιτείται
να γίνει ανάθεση σε ενεργειακό σύµβουλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο για την παροχή υποστηρικτικών
υπηρεσιών Συµβούλου και σύνταξη µελέτης. Η δαπάνη που θα απαιτηθεί ανέρχεται σε 5000€.
Ψηφίζεται πίστωση €5000 η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 30.6142.01 προϋπολογισµού 2014 για «∆απάνες
µελέτης εξοικονόµησης ενέργειας».
Η οικονοµική επιτροπή καλείται ώστε:
Α). Να ψηφίσει πίστωση 5.000€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.01 προϋπολογισµού 2014 για ανάθεση σε
ενεργειακό σύµβουλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών Συµβούλου,
σύνταξη µελέτης και Ενεργειακών επιθεωρήσεων µε βάση τον εγκεκριµένο Κανονισµό Ενεργειακής
Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ώστε να υποβληθούν τα «Ex ante» του έργου για «∆απάνες µελέτης
εξοικονόµησης ενέργειας».
Β). Να Αναθέσει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης

Η Οικονοµική Επιτροπή, ύστερα από διαλογική συζήτηση, αφού έλαβε υπ’ όψιν του την ανωτέρω εισήγηση
του προέδρου, την υπ’ αριθ. 18/2014 απόφαση ∆.Σ.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Οµόφωνα
Α). Ψηφίζει πίστωση 5.000€ σε βάρος του Κ.Α. 30.6142.01 µε τίτλο «Υποστηρικτικές υπηρεσίες
ενεργειακού συµβούλου για ενεργειακά και θέµατα προστασίας περιβάλλοντος στο πλαίσιο του
προγράµµατος Περιβάλλον και αειφόρος ανάπτυξη» του προϋπολογισµού 2014 για ανάθεση σε ενεργειακό
σύµβουλο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο της παροχής υποστηρικτικών υπηρεσιών Συµβούλου, σύνταξη
µελέτης και Ενεργειακών επιθεωρήσεων µε βάση τον εγκεκριµένο Κανονισµό Ενεργειακής Απόδοσης
Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ώστε να υποβληθούν τα «Ex ante» του έργου για «∆απάνες µελέτης εξοικονόµησης
ενέργειας».
Β). Αναθέτει στον ∆ήµαρχο την εκτέλεση της παρούσης.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθµό 012/2014
Για το παραπάνω θέµα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως εξής:
Ο Πρόεδρος

Τα Μέλη

Παναγιωτίδης Γαβριήλ
Αµπελόκηποι 6/2/2014
Ακριβές Απόσπασµα
Ο Γραµµατέας
Ο Πρόεδρος
Ε. Κουκουλιώτης

Παναγιωτίδης Γαβριήλ

