ΑΔΑ: Ω6Ζ1ΩΗΧ-5Ν5

INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2018.12.14 12:55:07
EET
Reason:
Location: Athens

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΧΙΟΥ
ΔΗΜΟΣ ΨΑΡΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το Πρακτικό της με αριθμ 21/2018
συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Ψαρών.
ΘΕΜΑ: Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης στο Ε.Π. «Βόρειο Αιγαίο» με Κωδικό πρόσκλησης
ΒΑ_ΕΤΠΑ_4c_60 (Α/Α ΟΠΣ: 2538) στον Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος
και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για
ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής» με τίτλο: «Ενεργειακή αναβάθμιση
δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»
Αρ. Απόφασης: 126/2018
Στα Ψαρά σήμερα την 26η του μήνα Νοεμβρίου του έτους 2018 ημέρα της εβδομάδας
Δευτέρα και ώρα 17:30 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ψαρών συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση
στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Καταστήματος Ψαρών, ύστερα από την με αριθμό πρωτ.
1466/22-11-2018 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου του, η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύτηκε
νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
Διαπιστώθηκε πως υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο δεκατριών (13) μελών
παραβρέθηκαν στη συνεδρίαση οκτώ (8) και ονομαστικά οι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1) Τσαπής Μάρκος
2) Χατζησκουλίδης Χρήστος
3) Κούτικα Αγγελική
4) Βασιλική Ευαγγελία
5) Δημητρέλης Νικόλαος
6) Παπαμιχάλης Ιωάννης
7) Μπεναρδής Γεώργιος
8) Κουτσοδόντη Βασιλική

ΑΠΟΝΤΕΣ
1) Βρατσάνος Μάρκος
2) Κουτσοδόντη Αγγελική
3) Μπουλαζέρη Μαργαρίτα
4) Κουτσοδόντη Καλλιόπη
5) Βασιλικής Ιωάννης
(Οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και προσκλήθηκαν νόμιμα).

Ο Δήμαρχος Κωνσταντίνος Βρατσάνος προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση.
Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η Γιάννη Αρχόντισσα, υπάλληλος του Δήμου.
Μετά τη διαπίστωση της απαρτίας η πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης εισηγούμενη το 2ο
θέμα της ημερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο στον κ. Δήμαρχο ο οποίος έθεσε υπόψη των μελών τα
εξής:
Με την υπ’ αρ. πρωτ. οικ. 1268/13-06-2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (με Κωδικό Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_4c_60 -Α/Α ΟΠΣ: 2538)
καλούνται οι φορείς για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν, στο πλαίσιο
του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση
της κλιματικής αλλαγής»,
του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο»,
ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών
Επενδύσεων (ΟΧΕ)»
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Όπως αναφέρεται και στην εν λόγω πρόσκληση, «Η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των
δημοσίων κτιρίων, αποτελεί ειδικό στόχο του γενικότερου στρατηγικού στόχου της στρατηγικής των
Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ), για την διατήρηση και ανάδειξη του φυσικού και
πολιτιστικού πλεονεκτήματος των μικρών νησιών της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. Η αύξηση της
ενεργειακής απόδοσης του δημόσιου κτιριακού αποθέματος, ενισχύει την ανάπτυξη περισσότερο
υπεύθυνων τρόπων ενεργειακής συμπεριφοράς, στους μόνιμους κατοίκους των μικρών νησιών και στους
επισκέπτες αυτών. Κατά την επιλογή των Πράξεων θα ληφθεί υπόψη ο πληθυσμός του κτιρίου (μέγιστος
επιτρεπόμενος αριθμός ατόμων που εξυπηρετείται) και η ποσοστιαία ενεργειακή εξοικονόμηση που θα
επιτευχθεί, με την ανάλογη συμβολή στους δείκτες του εγκεκριμένου επιχειρησιακού προγράμματος. Οι
σχεδιαζόμενες παρεμβάσεις πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου
κατ’ ελάχιστο στην κατηγορία Β’ του ισχύοντος ΚΕΝΑΚ. Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις κατά κύριο
λόγο θα αφορούν το κτιριακό κέλυφος (θερμομόνωση) και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις
(σύστημα ψύξης-θέρμανσης, φωτισμός κλπ), ενώ 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)
προκύπτει από σχετική ανάλυση κόστους οφέλους, β) δεν προκύπτει οικονομική δραστηριότητα
( πώληση ηλεκτρικής ενέργειας) γ) βοηθούν στην επίτευξη της ενεργειακής εξοικονόμησης, σε
συνδυασμό με τις λοιπές κτιριακές παρεμβάσεις, κατά ένα μικρό ποσοστό Κατά την υποβολή της αίτησης
χρηματοδότησης, ο Δικαιούχος θα πρέπει να επισυνάψει, πλέον των λοιπών απαιτούμενων από την
Πρόσκληση εγγράφων, και Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης (ΠΕΑ) του κτιρίου ή της κτιριακής
μονάδας στην υφιστάμενη κατάσταση. Κατόπιν της περάτωσης των σχετικών παρεμβάσεων, ο
Δικαιούχος υποχρεούται στην έκδοση νέου ΠΕΑ, με βάση το οποίο θα επιβεβαιωθεί η τελική
επιλεξιμότητα των δαπανών των εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης. Τυχόν υπηρεσίες Ενεργειακού
Συμβούλου (υποστηρικτικές δράσεις) που θα απαιτηθούν κατόπιν της περάτωσης των σχετικών
εργασιών ενεργειακής αναβάθμισης, είναι επιλέξιμες και δύναται να χρηματοδοτηθούν, μέχρι ποσοστού
1,5%, επί του Π/Υ της προτεινόμενης Πράξης. Κατά την αξιολόγηση των Πράξεων θα ληφθούν υπόψη
τα ιδιαίτερα πληθυσμιακά / γεωγραφικά, οικονομικά, κοινωνικά και πολιτιστικά χαρακτηριστικά του
κάθε νησιού, όπως προκύπτει από την σχετική ανάλυση της εγκεκριμένης στρατηγικής. Επισημαίνεται ότι
η συνθετική παρουσίαση των προτεινόμενων δράσεων/παρεμβάσεων, για την εκπλήρωση των
στρατηγικών στόχων, προέκυψε από την εστίαση στο κάθε νησί ξεχωριστά ως μια ενιαία χωρική,
οικονομική και κοινωνική οντότητα υιοθετώντας ένα βασικό κριτήριο για το σχεδιασμό της νησιωτικής
πολιτικής που είναι η διασφάλιση της ισότητας των ευκαιριών και των δικαιωμάτων των νησιωτών»
Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω προτείνουμε την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση
του έργου (πράξης) «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών», συνολικού
εκτιμώμενου προϋπολογισμού 547.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3
«Προστασία του περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον,
με επάρκεια πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων
κτιρίων στο πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)»
Η πρόταση αφορά στην υλοποίηση του έργου (πράξης) «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Δήμου Ψαρών» και αποσκοπεί στην βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης τεσσάρων δημοτικών
κτιρίων ιδιοκτησίας και χρήσης του Δήμου Ψαρών. Συγκεκριμένα το έργο αφορά τα κτίρια:
Δημοτικό/Νηπιαγωγείο Ψαρών, Δημαρχείο Ψαρών, Αίθουσα Πολιτιστικών Εκδηλώσεων Δήμου
Ψαρών και Ιατρείο Ψαρών. Στόχος είναι η ενεργειακή αναβάθμιση του κτιριακού αποθέματος του
Δήμου Ψαρών με ταυτόχρονη αναβάθμιση της λειτουργικότητας προς το χρήστη. Οι παρεμβάσεις που
θα προταθούν θα έχουν σαν γνώμονα την ενεργειακή εξοικονόμηση, το βέλτιστο περιβάλλον χρήσης
και το σεβασμό στην ιδιαίτερη αρχιτεκτονική φυσιογνωμία του ιστορικού οικισμού των Ψαρών. Οι
προτεινόμενες παρεμβάσεις κατά κύριο λόγο θα αφορούν στην αναβάθμιση των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων (σύστημα ψύξης-θέρμανσης, φωτισμός κλπ), τη χρήση
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, την αντικατάσταση κουφωμάτων και τη χρήση όπου είναι συμβατό
με τους αρχιτεκτονικούς τυπολογικούς περιορισμούς, παθητικών συστημάτων ηλιασμού, ενώ ειδική
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μέριμνα θα γίνει στην αποκατάσταση και ενίσχυση των κελυφών των κτιρίων με θερμομόνωση όπου
υπάρχει ανάγκη.
Κύριος του έργου και φορέας λειτουργίας θα είναι ο Δήμος Ψαρών και δικαιούχος έναντι της
ΕΙΔΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΒΟΡΕΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ θα είναι ο Δήμος
Χίου, ο οποίος θα υλοποιήσει το έργο για λογαριασμό του κυρίου του έργου μέσω προγραμματικής
σύμβασης του άρθρου 100 του νόμου 3852/2010.
Το Δ.Σ. αφού έλαβε υπόψη την ανωτέρω εισήγηση καθώς και:
1. την υπ’ αρ. πρωτ.. οικ. 1268/13-06-2018 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (με Κωδικό Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_4c_60 -Α/Α ΟΠΣ:
2538)
2. το γεγονός ότι προτεραιότητα και βασικός στόχος πρέπει να αποτελεί η διατήρηση και η
προστασία του περιβάλλοντος, μέσω της εξοικονόμησης φυσικών πόρων και ενέργειας καθώς
και μέσω της ενίσχυσης ανάπτυξης περισσότερο υπεύθυνων τρόπων ενεργειακής
συμπεριφοράς των κατοίκων και επισκεπτών του νησιού για την ανάπτυξη μιας συλλογικής
οικολογικής συνείδησης
3. την ανάγκη ένταξης και χρηματοδότησης του ανωτέρω έργου (πράξης), προκειμένω μέσω της
ανάπτυξης υποδομών αλλά και δράσεων να επιτευχθεί η μετάβαση σε μια οικονομία φιλική
προς το περιβάλλον.
4. τις προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δαπανών
5. τη σχετική μελέτη
6. τις διατάξεις των άρθρων 65 &,67 του Ν.3852/2010
7. τις διατάξεις των άρθρων 75 & 93 του Δ.Κ.Κ. (Ν.3463/06)
έπειτα από διαλογική συζήτηση

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
1. Εγκρίνει κατόπιν της υπ’ αρ. πρωτ.. οικ. 1268/13-06-2018 Πρόσκλησης της Ειδικής Υπηρεσίας
Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (με Κωδικό Πρόσκλησης: ΒΑ_ΕΤΠΑ_4c_60
-Α/Α ΟΠΣ: 2538), την υποβολή πρότασης για ένταξη και χρηματοδότηση του έργου (πράξης)
«Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων Δήμου Ψαρών», συνολικού εκτιμώμενου
προϋπολογισμού 547.000,00 ευρώ, στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του
περιβάλλοντος και των πόρων και μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον, με επάρκεια
πόρων για ανάπτυξη, απασχόληση και αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής», του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο», ΜΕ ΤΙΤΛΟ «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στο
πλαίσιο Ολοκληρωμένων Χωρικών Επενδύσεων (ΟΧΕ)».
2. Εγκρίνει τη σχετική μελέτη του έργου (πράξης) «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων
Δήμου Ψαρών».
3. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για τις περαιτέρω ενέργειες που θα απαιτηθούν καθώς και για την
υπογραφή κάθε απαιτούμενου έγγραφου σχετικά με την υποβολή της πρότασης για ένταξη και
χρηματοδότηση του δήμου, σύμφωνα με τους όρους της πρόσκλησης.
Αυτή η Απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 126/2018
Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως ακολούθως.
Η Πρόεδρος

Ακριβές Απόσπασμα
Ο Δήμαρχος Ψαρών

Υπογραφή

Τα Μέλη
Υπογραφές

Κωνσταντίνος Βρατσάνος
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