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ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ 
ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική» 2014-2020, στον Άξονα 
Προτεραιότητας: 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της 
Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές 
Περιοχές», με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά 
Κτίρια», έγκριση της σχετικής Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης και δέσμευση για την 
κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού. 
 

Πρακτικό της με αριθμό 22ας/2020 έκτακτης δια περιφοράς συνεδρίασης  της Οικονομικής  
Επιτροπής του Δήμου Καισαριανής, η οποία διεξήχθη  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και 
τηλεφώνου (καθώς και η ψηφοφορία αυτής) την 31η του μηνός ΙΟΥΛΙΟΥ 2020, ημέρα 
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ και ώρα έναρξης 10:30 π. μ. και λήξης 11:00 π.μ ύστερα από την με  αριθμό 
πρωτ.7138/30-07-2020 έγγραφη πρόσκληση του Δημάρχου. Η πρόσκληση επιδόθηκε σε κάθε 
ένα μέλος της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 67 παρ. 5 και  75 
παρ. 6 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87), το άρθρο 10 της Πράξης Νομοθετικού περιεχομένου 
«Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών εμφάνισης Κορωνοϊού 
COVID-19 και της ανάγκης περιορισμού της διάδοσης του» (ΦΕΚ 55/11-03-2020), την αριθ. 
40/31-3-2020 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Ενημέρωση για την εφαρμογή του 
κανονιστικού πλαισίου αντιμετώπισης του κορωνοϊού COVID-19,αναφορικά με την οργάνωση 
και λειτουργία των δήμων». 
 
Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι παρουσία του Δημάρχου-Προέδρου   
παραβρέθηκαν  στην συνεδρίαση  έξι (6) μέλη. 
Ονομαστικά οι:  
 
                ΠΑΡΟΝΤΑ                                                            ΑΠΟΝΤΑ    
Βοσκόπουλος Χρήστος  Δήμαρχος-Πρόεδρος    
1.Τσιροζίδης Ιωάννης   
2.Χατζησάββας Μηνάς  
3.Αντωνόπουλος Δημήτριος  
4. Πολυχρονάκης Συμεών  
5. Γραφίδου Γεσθημανή  



6. Παραγιού Άννα  
  
  
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τηρήθηκαν από την  μόνιμη υπάλληλο του Δήμου     
Σ.Φιλοπούλου. 
 

 
Ο Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής κος Βοσκόπουλος Χρήστος 

εισηγούμενος το 1ο θέμα της ημερησίας διάταξης θέτει υπόψη των μελών της Οικονομικής 
Επιτροπής την με αριθμ. πρωτ. 7126/30-7-2020 εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης 
Τεχνικών Υπηρεσιών κ. Κωνσταντοπούλου Βασιλικής, η οποία έχει  ως εξής : 
                                                                                    
                                                       
Η πρόσκληση με Κωδικό ATT088 (Α.Δ.Α.: ΩΤΙΕ7Λ7-ΖΓΝ) και τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» του  Επιχειρησιακού Προγράμματος 
«Αττική» 2014-2020 χρηματοδοτεί δράσεις την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων 
κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με σκοπό την επίτευξη των 
στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα. 
 
Στο πλαίσιο της δράσης θα υλοποιηθούν ενέργειες στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 
των δημοτικών κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης 
της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις κτιριακές υποδομές του δημόσιου τομέα, 
μέσω της υιοθέτησης ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για ψύξη και θέρμανση χώρων και 
την παραγωγή ζεστού νερού χρήσης, καθώς και μέσω εφαρμογής λοιπών τεχνολογιών 
εξοικονόμησης ενέργειας. 
 
Ειδικότερα, οι δικαιούχοι θα πρέπει να επιλέγουν δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης δημοσίων 
κτιρίων ή κτιριακών μονάδων αρμοδιότητάς τους, που: 

 Έχουν μεγάλη ενεργειακή κατανάλωση 
 Επιτυγχάνουν το μεγαλύτερο δυνατό επίπεδο εξοικονόμησης ενέργειας 
 Συμβάλλουν στην ευαισθητοποίηση του πληθυσμού 
 Εξασφαλίζουν ωριμότητα υλοποίησης 

 
Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν θα πρέπει υποχρεωτικά να αναβαθμίζουν το κάθε κτίριο 
ή κτιριακή μονάδα κατά δύο τουλάχιστον κατηγορίες ενεργειακής απόδοσης, σύμφωνα με τον 
Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) (ΚΥΑ Α.Π. ΔΕΠΕΑ/οικ. 
178581/30.06.17, ΦΕΚ 2367/Β/12–07–17). 
 
Η κάλυψη του ενεργειακού στόχου θα διασφαλίζεται μέσω της διενέργειας ενεργειακής 
επιθεώρησης από Ενεργειακό Επιθεωρητή τόσο πριν, όσο και μετά την υλοποίηση των 
παρεμβάσεων. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση την υψηλή αναγκαιότητα-σκοπιμότητά  προτείνεται η 
υλοποίηση της πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και συνολικό προϋπολογισμό 942.116,55€ 
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 
 
Θα πραγματοποιηθούν οι εξής εργασίες:  

 Αντικατάσταση κουφωμάτων 
 Εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιίας 
 Θερμοϋγρομόνωση δώματος 



 Αντικατάσταση επικάλυψης αιθρίου 
 Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού (Ψύξη και Θέρμανση κτιρίου) μέσω της 

αντικατάστασης Υδρόψυκτου Ψύκτη, αντικατάστασης Λέβητα, αντικατάστασης FCU, 
αντικατάσταση αντλιών Συστήματος Ψύξης, αντικατάσταση κλιματιστικών συσκευών 
διαιρουμένου τύπου). 

 Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων 
 Εγκατάσταση συστήματος BMS 
 Εγκατάσταση Φ/Β Συστήματος 

 
Παράλληλα, θα πραγματοποιηθούν και απολύτως απαραίτητες (για τη λειτουργία του κτιρίου 
και για την ασφάλεια των χρηστών-επισκεπτών) εργασίες συντήρησης, ήτοι: 

 Επισκευές σκυροδεμάτων 
 Κατασκευή WC ΑμεΑ 
 Εργασίες χρωματισμών 

Οι εργασίες θα καλυφθούν από το μη επιλέξιμο σκέλος της δημόσιας δαπάνης. 
 
Μετά τα ανωτέρω και σύμφωνα με τις διατάξεις του ν.4674/2020 άρθρο 117 παράγραφος 2 
εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης: 
  

1. Περί έγκρισης της Μελέτης και των Τευχών Δημοπράτησης του έργου με τίτλο 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
και προϋπολογισμό 942.116,55€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%. 

 
2. Περί υποβολής πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» προϋπολογισμού 
942.116,55€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Αττική»  2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας: 04 «Προώθηση της ενεργειακής 
απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», ο οποίος 
συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με 
τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια». 
 

3. Περί αποδοχής των όρων της πρόσκλησης με Κωδικό ATT088 (Α.Δ.Α.: ΩΤΙΕ7Λ7-ΖΓΝ) 
και τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά 
Κτίρια» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. 
 

4. Περί δέσμευσης για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού. 
 

5. Περί εξουσιοδότησης του Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 
την υποβολή της αίτησης. 

 
 

 
Ο Πρόεδρος –Δήμαρχος πρότεινε να ληφθεί σχετική απόφαση, επειδή σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 την αρμοδιότητα για το θέμα έχει η  Οικονομική  
Επιτροπή και λαμβάνοντας υπ΄ όψιν:  
 

 Τον εισήγηση της Προϊσταμένης της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών  
 Την σχετική νομοθεσία 

 
Μετά από διαλογική συζήτηση η οποία καταγράφεται στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά 



ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 
1. Εγκρίνει τη Μελέτη και τα Τεύχη Δημοπράτησης του έργου με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» και 
προϋπολογισμό 942.116,55€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%.  
 
2. Την υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ TOY ΚΤΙΡΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ» 
προϋπολογισμού 942.116,55€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Αττική»  2014-2020, στον Άξονα Προτεραιότητας: 04 «Προώθηση της 
ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθηση Χαμηλών 
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα στις Αστικές Περιοχές», ο οποίος συγχρηματοδοτείται από 
το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης 
της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια». 
 
3. Αποδέχεται τους όρους της πρόσκλησης με Κωδικό ATT088 (Α.Δ.Α.: ΩΤΙΕ7Λ7-ΖΓΝ) και 
τίτλο: «Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε Δημοτικά Κτίρια» του 
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Αττική» 2014-2020. 
 
4. Τη δέσμευση για την κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού. 
 
5. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την υποβολή της 
αίτησης. 
 
Γι’ αυτό έχει συνταχθεί το πρακτικό αυτό το οποίο αφού αναγνώσθηκε στα μέλη της 
Οικονομικής Επιτροπής και βεβαιώθηκε υπογράφεται ως ακολούθως: 
 
 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ-ΔΗΜΑΡΧΟΣ                                    ΤΑ ΜΕΛΗ  
                                                                             1.Τσιροζίδης Ιωάννης 
                                                                             2.Χατζησάββας Μηνάς 
                                                                             3.Αντωνόπουλος Δημήτριος 
                                                                             4. Πολυχρονάκης Συμεών  
                                                                             5. Γραφίδου Γεσθημανή 
                                                                             6. Παραγιού Άννα 
                                                                              
ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   
                                                                                          Καισαριανή       31/07/2020 

                                                       Ακριβές απόσπασμα για χρήση 

                                                  Της υπηρεσίας 

                                                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ- ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                                         ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ 

 
                                                                            
 
 
                                                                           ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ  


