
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

Από το Πρακτικό της 11ης / 30-3-2021 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου 

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης:       54 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Έγκριση μελέτης με αρ. 3/2021 και τίτλο  «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού 

σχολείου  Δήμου Βελβεντού» 

   

Στο Βελβεντό, σήμερα, την 30η του μηνός Μαρτίου, του έτους 2021, ημέρα της 

εβδομάδας Τρίτη και ώρα 12.00, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Βελβεντού, συνήλθε σε 

τακτική συνεδρίαση δια περιφοράς (με τηλεδιάσκεψη), στο Δημαρχείο Βελβεντού,  ύστερα από 

την αριθμ. πρωτ. 991/26-3-2021 πρόσκληση του  Προέδρου που επιδόθηκε νόμιμα, σύμφωνα με 

το  άρθρο 75 του Ν.3852/10. 

 Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, δηλαδή σε σύνολο επτά (7) μελών βρέθηκαν 

παρόντα και τα επτά (7): 

 

Παρόντες                                                        Απόντες 

1 Στεργίου Μανώλης, Δήμαρχος   

2 Τσέγκος Νικόλαος, Αντιδήμαρχος   

3 Ζορζοβίλης Ζήνων, Αντιδήμαρχος   

4 Αγγέλης Δημήτριος   

5 Εμμανουήλ Δημήτριος   

6 Καμκούτης Θωμάς   

7 Τέτος Νικόλαος   

 

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την Ελένη Ζορζοβίλη, υπάλληλο του Δήμου Βελβεντού, 

κλάδου ΤΕ Διοικητικού - Λογιστικού. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 3ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 

Οικονομικής Επιτροπής την εισήγηση της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  του 

Δήμου μας που ακολουθεί: 

Στα πλαίσια της από 03/06/2020 προγραμματικής σύμβασης με τίτλο «ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΤΗΣ 

ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ» με ΑΔΑ: 

6ΜΩΩ46ΜΩΧΑ-Κ1Δ μεταξύ του Δήμου Βελβεντού και Δικτύου Πόλεων - ΔΕΠΑΝ, υποβλήθηκε με 

το με αρ. πρωτ. 217/23-3-2021 έγγραφο,  το σύνολο των παραδοτέων για τη μελέτη της 

ενεργειακής αναβάθμισης του Γυμνασίου Λυκείου Βελβεντού όπως προβλέπονταν στην ενότητα 

ΕΕ3 της σύμβασης. 

Με το από 23-11-2021 Πρακτικό της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης του άρθρου 8 

της προγραμματικής σύμβασης Πιστοποιήθηκε η εμπρόθεσμη και ορθή παροχή των υπηρεσιών 

που προβλέπονταν για το αντικείμενο ΕΕ3 «Μελέτη για την Ενεργειακή αναβάθμιση Δημοτικού 

σχολείου Δήμου Βελβεντού».  

Η μελέτη «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Δήμου Βελβεντού» περιλαμβάνει  

Αρχιτεκτονική και Ενεργειακή μελέτη, τεύχη δημοπράτησης,  και ως μελέτη εφαρμογής 

θεωρήθηκε από τη Δ/νση Τεχνικών Υπηρεσιών & Περιβάλλοντος  του Δήμου Βελβεντού κι έλαβε 

τον αριθμό 3/2021. 

Σύμφωνα με τη μελέτη το κτίριο στην υφιστάμενη ενεργειακή κατάστασή του 

τοποθετείται στην κατηγορία ενεργειακής κλάσης Η, δηλαδή την χείριστη από άποψη 

κατανάλωσης ενέργειας. Με τις παρεμβάσεις που προτείνονται στη μελέτη το κτίριο 

 

ΑΔΑ: Ω0ΡΣ46ΜΓΗΖ-9ΚΘ



αναβαθμίζεται ενεργειακά και κατατάσσεται στην κατηγορία Α.  

Οι κύριες παρεμβάσεις που προτείνονται είναι οι εξής: 

 Σύνθετο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης - κέλυφος τοιχοποιίας - οροφών. 

 Αντικατάσταση κουφωμάτων 

 Εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων  θέρμανσης  

 Εγκατάσταση φωτιστικών LED σε όλους τους χώρους προς αντικατάσταση των 

υφιστάμενων σχετικά κακής κατάστασης φωτιστικών φθορισμού 

 Φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στέγης, συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας (net 

metering), πλήρης, εγκατεστημένης ισχύος 12,24 kWp.  

Με βάση το θεωρητικό μοντέλο της πρότασης θα υπάρχει εξοικονόμηση ενέργειας σε 

ποσοστό 87% περίπου.  

Τα παραδοτέα της πρότασης αφορούν στην Αρχιτεκτονική μελέτη, στην μηχανολογική 

μελέτη με πλήρη σειρά σχεδίων και κειμένων εκάστη, καθώς και στα τεύχη δημοπράτησης.  

Ο προϋπολογισμός του έργου της μελέτης ανέρχεται στο ποσό των 620.000,00ευρώ. 

Με βάση τα παραπάνω ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ: 

Την έγκριση της μελέτης 3/2021 με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ 

ΣΧΟΛΕΙΟΥ   ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΎ» εκτιμώμενης δαπάνης 620.000,00ευρώ.   

 
  

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη τις διατάξεις:  

- του άρθρου 209 παρ.9 του Ν.3463/2006, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα 

- του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87/07-06-2010/τ.Α’), όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα  

- του Ν.4412/2016 (ΦΕΚ 147/08-08-2019/τ.Α’) «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)», όπως τροποποιήθηκε, 

συμπληρώθηκε και ισχύει, 

την εισήγηση και ύστερα από διαλογική συζήτηση: 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

Εγκρίνει την με αρ. 3/2021 μελέτη  με τίτλο : «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού 

σχολείου  Δήμου Βελβεντού» εκτιμώμενης δαπάνης 620.000,00ευρώ.   

 

 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    54 / 2021. 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

 

 Ο Πρόεδρος  

(σφραγίδα – υπογραφή) 

Τα Μέλη 

(υπογραφές) 

 

Ακριβές απόσπασμα 

Βελβεντό,   30 Μαρτίου 2021 

Ο Πρόεδρος  

 

 

Μανώλης Κ. Στεργίου 

ΑΔΑ: Ω0ΡΣ46ΜΓΗΖ-9ΚΘ
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