
 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ        

ΝΟΜΟΣ ΚΟΖΑΝΗΣ                                                           

ΔΗΜΟΣ ΒΕΛΒΕΝΤΟΥ  

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

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

Βελβεντού. 

 

 Αριθ. απόφασης:       55 / 2021 

 

 

ΘΕΜΑ: 

Υποβολή Αιτήματος Χρηματοδότησης της Πράξης με τίτλο «Ενεργειακή 

αναβάθμιση Δημοτικού σχολείου Δήμου Βελβεντού» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Δυτική Μακεδονία» στην Πρόσκληση Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ:4726 με τίτλο «Δράσεις 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων / ΟΧΕ 

   

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. 

Το συγκεκριμένο θέμα εισήχθη προς συζήτηση στην Οικονομική Επιτροπή ως έκτακτο θέμα λόγω 

χρονικής προθεσμίας, συμπεριλήφθηκε στην ημερήσια διάταξη με τη σύμφωνη γνώμη του 

συνόλου των μελών της Οικονομικής Επιτροπής και συζητήθηκε ως 4ο  θέμα. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το  4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης έθεσε υπόψη της 

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

Δήμο μας που ακολουθεί: 

Στα πλαίσια της πρόσκλησης με Α.Π. 4385/29-12-2020 και ΑΔΑ: 6ΝΦ97ΛΨ-8ΞΧ της 

ειδικής υπηρεσίας διαχείρισης Ε.Π. Δυτ. Μακεδονίας ο Δήμος Βελβεντού, ως δυνητικός 

δικαιούχος, μπορεί να υποβάλλει πρόταση έργων ή πράξεων προκειμένου να ενταχθούν και 

χρηματοδοτηθούν στον Άξονα προτεραιότητας : 4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια 

οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού 

Προγράμματος ¨Δυτική Μακεδονία» με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των 

δημοσίων κτιρίων / ΟΧΕ». 

Η συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά σε δράσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

σε δημόσια κτίρια συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτιρίων, τα οποία θα πρέπει να είναι 

εντός των περιοχών της Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης (ΟΧΕ) για την Αξιοποίηση των 

Λιμνών Δυτικής Μακεδονίας. Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των 

ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο 

Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση. Επιπλέον σκοπός είναι η αξιοποίηση του 
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δυναμικού εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας στον 

κτιριακό τομέα, με τα κτίρια του Δημόσιου Τομέα να αποτελούν παράδειγμα για την 

κινητοποίηση όλης της οικονομίας.  

Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της πρόσκλησης για κάθε κτίριο θα κατατεθεί ξεχωριστή 

αίτηση χρηματοδότησης και τα κτίρια θα πρέπει να είναι νομίμως υφιστάμενα. 

O Δήμος Βελβεντού έχει εκπονήσει μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης για τα πιο 

ενεργοβόρα κτίρια του Δήμου τα οποία είναι τα σχολικά συγκροτήματα. Συγκεκριμένα η μελέτη 

ενεργειακής αναβάθμισης του Δημοτικού σχολείου Βελβεντού η οποία θεωρήθηκε από την 

τεχνική υπηρεσία του Δήμου με αριθμό 3/2021 περιλαμβάνει παρεμβάσεις οι οποίες 

εναρμονίζονται πλήρως με τους στόχους του ανωτέρω προγράμματος και τις απαιτήσεις της 

πρόσκλησης. 

Με βάση τα παραπάνω και λαμβάνοντας υπόψη : 

Το άρθρο 72 του Ν. 3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020  

 

ΕΙΣΗΓΟΥΜΕΘΑ: 

1.-Την αποδοχή  των όρων της με Α.Π. 4385/29-12-2020 και ΑΔΑ: 6ΝΦ97ΛΨ-8ΞΧ  

πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων / 

ΟΧΕ» του ΕΠ. «Δυτική Μακεδονία».  

2.-Την έγκριση της υποβολής αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : 

«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΎ» εκτιμώμενης 

δαπάνης 620.000,00ευρώ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α.Π. 4385/29-12-2020 «Δράσεις 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων / ΟΧΕ» στον άξονα προτεραιότητας: 

4 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 

όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Δυτική Μακεδονία» 

3.-Την εξουσιοδότηση του δημάρχου για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την 

υποβολή της πρότασης. 

 
  

Η Οικονομική Επιτροπή, αφού έλαβε υπόψη την εισήγηση, το άρθρο 72 του Ν. 

3852/2010 όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 40 του Ν. 4735/2020 και ύστερα από διαλογική 

συζήτηση:  
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1.-Αποδέχεται τους όρους της με Α.Π. 4385/29-12-2020 και ΑΔΑ: 6ΝΦ97ΛΨ-8ΞΧ  

πρόσκλησης με τίτλο «Δράσεις βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων / 

ΟΧΕ» του ΕΠ. «Δυτική Μακεδονία».  

2.-Εγκρίνει την υποβολή αίτησης χρηματοδότησης της πράξης με τίτλο : «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΕΛΒΕΝΤΟΎ» εκτιμώμενης δαπάνης 

620.000,00ευρώ στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Α.Π. 4385/29-12-2020 «Δράσεις βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης των δημοσίων κτιρίων / ΟΧΕ» στον άξονα προτεραιότητας: 4 

«Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε 

όλους τους τομείς» του Επιχειρησιακού Προγράμματος ¨Δυτική Μακεδονία» 

3.-Εξουσιοδτεί το δήμαρχο για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου για την υποβολή 

της πρότασης. 

 

 Η απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό    55 / 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: ΨΑ3046ΜΓΗΖ-ΑΣ1


		2021-04-13T10:23:56+0300
	Athens




