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Από το πρακτικό της με αριθ. 10ης/2020 Τακτική - δια  περιφοράς- συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής. 

Αρ. αποφάσεως :  62 

 

Θέμα:  Έγκριση υποβολής πρότασης στον Ε.Φ.Δ. ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης ΑΣΔΑ_08 (Α/Α ΟΠΣ 

ΕΣΠΑ: 3350), στον Άξονα Προτεραιότητας 04: «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και της 

Συμπαραγωγής και προώθησης χαμηλών εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα στις Αστικές Περιοχές»,  έγκριση 

μελέτης. 

     Σήμερα την 28η  του μήνα  Μαΐου, του έτους  2020  ημέρα της εβδομάδας  Πέμπτη, με ώρα έναρξης στις 09:00 
και  ώρα λήξης στις 11:00,  συνήλθε σε τακτική– δια περιφοράς συνεδρίαση η Οικονομική  Επιτροπή, ύστερα από 

την υπ΄ πρωτ.:  8126/22-05-2020 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου, που δημοσιεύτηκε νόμιμα και εστάλη με 

ηλεκτρονικό ταχυδρομείο  στα μέλη της, σύμφωνα με τις διατάξεις του 75 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α΄/07-06-

2010) – «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

όπως αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/19.07.2018 τεύχος Α') – Πρόγραμμα «Κλεισθένης 

Ι» και του άρθρου 10, παρ. 1 της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου [Π.Ν.Π.: (ΦΕΚ 55/11.03.2020 τευχ. Α΄) 

Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης των αρνητικών συνεπειών της εμφάνισης του κορωνοϊου COVID-19 και της 

ανάγκης περιορισμού της διάδοσής του]. 

 

Στη συνεδρίαση συμμετείχε το 1/2 τουλάχιστον των μελών της Ο.Ε. δεδομένου ότι επί συνόλου εννέα  (9) μελών 

συμμετείχαν στη δια περιφοράς συνεδρίαση και τα εννέα  (9) μέλη, ήτοι: 

 

1. Γεώργιος Αργυρόπουλος - (Πρόεδρος Ο.Ε). 

2. Εμμανουήλ Πετούσης -  (τακτικό μέλος).  

3. Ελένη Μπέλα  (τακτικό μέλος)   

4. Ιωάννης Ηλιάδης - (τακτικό μέλος). 

5. Βασίλειος Καρατζαφέρης - (τακτικό μέλος) 

6. Δήμητρα Δούμουρα -  (τακτικό  μέλος) 

7. Μιχάλης Σελέκος  - (τακτικό μέλος) 

8. Απόστολος Θεοφίλης (τακτικό μέλος) 

9. Θεόδωρος Σπηλιόπουλος    (τακτικό μέλος) 

 

Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, ύστερα από τη διαπίστωση της απαρτίας, ήτοι: σε σύνολο (9) μελών 

συμμετείχαν (9) μέλη, κήρυξε την έναρξη της τακτικής -δια περιφοράς συνεδρίασης   της Οικονομικής Επιτροπής.  

 

 

Μεταβολές:  

- Πριν τη συζήτηση του 1
ου 

  θέματος  της τακτικής (δια περιφοράς) συνεδρίασης, ο  Πρόεδρος ενημέρωσε δια περιφοράς 

τα μέλη για την εκτός  ημερησίας διάταξης συζήτηση του εξής θέματος  ως κατεπείγον: Έγκριση Πρακτικού 

αποσφράγισης προσφορών για τις υπηρεσίες «Συντήρησης και Επισκευής Μεταφορικών Μέσων και 

Μηχανημάτων Έργου του Δήμου Χαϊδαρίου και ανάδειξης αναδόχου». 
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Μέσω μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, τα μέλη της  Οικονομικής Επιτροπής – ομόφωνα– εγκρίνουν την ένταξη 

του ΕΗΔ θέματος και τη συζήτησή του  ως 1
ο
 θέμα στην ημερησία διάταξη  (Ν. 3852/2010 άρθρο 75  όπως 

αντικαταστάθηκε από το άρθρο 77 του Ν.4555/18). 

-Η σειρά συζήτησης των θεμάτων της ημερησίας διάταξης τροποποιήθηκε και διαμορφώθηκε ως εξής:  το  ΕΗΔ θέμα, 

ως 1ο θέμα ΗΔ και τα 1ο, 2ο, 3ο, 4ο, 5ο, 6ο, 7ο  θέματα της ΗΔ  σε 2ο , 3ο , 4ο, 5ο, 6ο, 7ο & 8ο  αντίστοιχα. 

Ο Πρόεδρος της Ο.Ε κ. Αργυρόπουλος Γ., ενημέρωσε δια περιφοράς τα μέλη για το 3
ο
 (πλέον)  θέμα της ημερήσιας,  

κατόπιν  την από  14-5-2020 εισήγησης  της  τεχνικής Υπηρεσίας, στην οποία αναφέρονται τα εξής: 

Στο πλαίσιο υλοποίησης του Προγράμματος του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τίτλο: «Βιώσιμη Αστική 

Ανάπτυξη/ολοκληρωμένη Χωρική Επένδυση ( ΒΑΑ/ΟΧΕ)», από τον Ενδιάμεσο Φορέα Διαχείρισης ΑΣΔΑ, 

εκδόθηκε Πρόσκληση (Κωδ. Πρόσκλ.:ΑΣΔΑ-08,  Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3350) στον Άξονα προτεραιότητας 04 και 

ειδικότερα στην Επενδυτική Προτεραιότητα 4c. 

    Η πρόσκληση αυτή, απευθύνεται, μεταξύ άλλων Δήμων, προς το Δήμο Χαϊδαρίου, ώστε να υποβάλει πρόταση 

ένταξης, σύμφωνα με την αριθ. 62/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, για το έργο: «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση, εφαρμογή ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια», με καταληκτική ημερομηνία υποβολής την 29/5/2020 . 

    Σύμφωνα με την προαναφερθείσα απόφαση Δ.Σ. και σύμφωνα με το «Ειδικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου Χαϊδαρίου 

για την ΟΧΕ/ΒΑΑ», το ποσόν της Δημόσιας Δαπάνης για το εν λόγω έργο, ανέρχεται στα 900.000,00 €. 

    Η τεχνική μελέτη του εν λόγω έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και επίκειται η ολοκλήρωση του οικονομικού τεύχους 

από την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να οριστικοποιηθεί ο προϋπολογισμός του. 

 

Τα κύρια σημεία του Φυσικού Αντικειμένου είναι:  

 

Από τα υφιστάμενα σχολικά κτίρια Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χαϊδαρίου, 

συνεκτιμώντας τους χρόνους κατασκευής και το επίπεδο ενεργειακών καταναλώσεων, επιλέχθηκαν, ώστε να 

συμμετέχουν στην εν λόγω πρόταση, τα ακόλουθα: 

 

7
ο
 Δημοτικό -7

ο
 Νηπιαγωγείο 

(βρίσκεται στο Ο.Τ. 87, σε άμεση εγγύτητα με την Πλατεία Δημοκρατίας, κατασκευάστηκε το 1972 από τον ΟΣΚ, η 

επιφάνεια του  κτιρίου είναι 3000 m2
 
και βρίσκεται ενός οικοπέδου 5075 m2). 

 

8
ο
 Δημοτικό 

(βρίσκεται στο Ο.Τ. 198, στην οδό Ηρώων Πολυτεχνείου, κατασκευάστηκε το 1978 από τον ΟΣΚ, η επιφάνεια του  

κτιρίου είναι 2400 m2 και βρίσκεται ενός οικοπέδου 3100 m2). 

 

6
ο
 Γυμνάσιο 

(βρίσκεται στο Ο.Τ. 214 Α επί της οδού Μπουμπουλίνας, κατασκευάστηκε το 1983 από τον ΟΣΚ, η επιφάνεια του  

κτιρίου είναι 3080 m2 και βρίσκεται ενός οικοπέδου 7351 m2). 

 

12
ο
 Νηπιαγωγείο 

(βρίσκεται στο Ο.Τ. 34 Α επί της οδού Λακωνίας 19, κατασκευάστηκε το 1982 από τον ΟΣΚ, η επιφάνεια του  

κτιρίου είναι 270 m
2 
και βρίσκεται ενός οικοπέδου 1387,32 m2). 

 

    Για τα σχολεία αυτά, πραγματοποιήθηκαν οι αναγκαίες διαπιστώσεις ενεργειακών καταναλώσεων και ακολούθησε 

η κατάταξή τους σε ενεργειακές κατηγορίες, μέσω της έκδοσης Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης. 

    Δεδομένου ότι, σύμφωνα με το περιεχόμενο της Πρόσκλησης για την υποβολή της πρότασης, η Ενεργειακή 

Αναβάθμιση των κτιρίων αυτών είναι αποδεκτή εφόσον εκ των προτέρων διασφαλίζεται η «άνοδος» της Ενεργειακής 

Κατηγορίας κατά δύο τουλάχιστον βαθμίδες, προβλέπεται η υλοποίηση συγκεκριμένων εργασιών, οι οποίες αφορούν 

κυρίως το κτιριακό κέλυφος και τις ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις και οι οποίες ενδεικτικά είναι: 

 

 Αντικατάσταση φωτισμού, 

 Αντικατάσταση ή αναβάθμιση συστημάτων θέρμανσης, 

 Αντικατάσταση υαλοστασίων και κουφωμάτων, 

 Επισκευές υαλοστασίων και κουφωμάτων, 

 Θερμομόνωση δωμάτων, Θερμομόνωση κτιριακού κελύφους. 

 

    Στο πλαίσιο αυτό και επειδή από την εκπονηθείσα μελέτη προκύπτει αναβάθμιση Ενεργειακής Κατηγορίας κατά 

δύο τουλάχιστον Κατηγορίες ανά προτεινόμενο κτίριο,  καλείται η Οικονομική Επιτροπή για την έγκριση υποβολής 

της Πρότασης για το έργο με τίτλο  «Ενεργειακή Αναβάθμιση, εφαρμογή ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια», στον ΕΦΔ ΑΣΔΑ 
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σύμφωνα με την προαναφερθείσα Πρόσκληση, καθώς και η έγκριση της μελέτης, ώστε να διευκολυνθεί η υποβολή 

και η ένταξη της πρότασης αυτή 

 

Ακολούθησε  ψηφοφορία επί του θέματος, κατόπιν των ληφθέντων ηλεκτρονικών μηνυμάτων   –  απαντήσεων. 

Ο Πρόεδρος κ. Αργυρόπουλος και τα  τακτικά μέλη κ.κ.  Εμμανουήλ Πετούσης, Ελένη Μπέλα,  Ιωάννης Ηλιάδης, 

Βασίλειος Καρατζαφέρης , Δήμητρα Δούμουρα ,  Μιχάλης Σελέκος, Απόστολος Θεοφίλης & Θεόδωρος Σπηλιόπουλος, 

ψήφισαν υπέρ του θέματος.  

 

Η  Οικονομική Επιτροπή έλαβε υπόψη την εισήγηση της Τεχνικής Υπηρεσίας, την αριθ. 62/2018 απόφαση του 

Δημοτικού Συμβουλίου και τις διατάξεις του  άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 3 του Ν. 

4623/2019 καθώς και  το άρθρο 14 παρ. 1 του Ν.4625/10. 

 

Εεπί των συμμετεχόντων (9) μελών, σε σύνολο (9) ψηφισάντων, (9)  ψήφισαν υπέρ, συνεπώς η Οικονομική Επιτροπή,  

 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ομόφωνα 

Την έγκριση υποβολής πρότασης του Δήμου Χαϊδαρίου στον Ε.Φ.Δ. ΑΣΔΑ, στο πλαίσιο της πρόσκλησης 
ΑΣΔΑ_08 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 3350), στον Άξονα Προτεραιότητας 04: «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης 
της χρήσης ΑΠΕ και της Συμπαραγωγής και προώθησης χαμηλών εκπομπών Διοξειδίου του Άνθρακα στις 
Αστικές Περιοχές» και της μελέτης, σύμφωνα με την αριθ. 62/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, του 

έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση, εφαρμογή ΑΠΕ σε σχολικά κτίρια», το «Ειδικό Σχέδιο Δράσης του Δήμου 

Χαϊδαρίου για την ΟΧΕ/ΒΑΑ», με το ποσόν της Δημόσιας Δαπάνης για το εν λόγω έργο, να ανέρχεται στα 

900.000,00 €  (επισημαίνεται ότι η τεχνική μελέτη του εν λόγω έργου έχει ήδη ολοκληρωθεί και επίκειται η 

ολοκλήρωση του οικονομικού τεύχους από την Τεχνική Υπηρεσία, ώστε να οριστικοποιηθεί ο προϋπολογισμός του) 

σύμφωνα με όσα αναφέρονται αναλυτικά στο εισηγητικό μέρος της παρούσας απόφασης. 

 

                                                                                                       Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ ΜΕΛΗ 
  Ακριβές Αντίγραφο                                                       (Υπογραφή)                 (Υπογραφές) 
  Χαϊδάρι  28-05-2020 
    Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 

 

ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΝΤΗΝΙΑΚΟΣ 
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