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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Πρακτικού 7/2011 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
Θέμα 37ο .-

Συμμετοχή σε πρόγραμμα «Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λ.π.»

Αριθμός Απόφασης 142/2011
Σήμερα την 31η του μήνα Μαΐου του έτους 2011 ημέρα Τρίτη και ώρα 6:30 μ.μ.
το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Αγιάς συνήλθε σε δημόσια συνεδρίαση στην
αίθουσα συνεδρίασης «Χρυσαλίδα» στην Αγιά, ύστερα από την με αριθμ.
πρωτ.8258/27-5-2011 πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Σουλιώτη Θεοδώρου
που δημοσιεύθηκε στον ειδικό χώρο ανακοινώσεων του Δήμου της έδρας και
επιδόθηκε στους Συμβούλους αυτού (άρθρο 67 του Ν. 3852/2010) για συζήτηση και
λήψη απόφασης στα κατωτέρω θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος του Δ.Σ. διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1. Αργύρης Νικόλαος
3. Βατζιάς Αντίγονος
5. Γιάνναρος Γεώργιος
7. Γιαννουλέα Χριστίνα
9. Κουτσαντάς Βασίλειος
11. Λέτσιος Βασίλειος
13. Μαρούδας Ρίζος
15. Μπάτσικας Βασίλειος
17. Πατσάς Κυριάκος
19. Στάθης Νικόλαος
21. Σουλιώτης Θεόδωρος
23. Τριανταφύλλου Αθανάσιος

2. Αργυρούλης Ιωάννης
4. Βόγιας Δημήτριος
6. Γκουτζουλίκας Γεώργιος
8. Καλαγιάς Γρηγόριος
10. Καψάλης Βασίλειος
12. Μπελιάς Αντώνιος
14. Μαυρογιάννης Αντώνιος
16. Ξαφάρας Χρήστος
18. Σιμούλης Θωμάς
20. Συρακούλης Γεώργιος
22. Τσαγκάλης Αντώνιος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Βαλάρης Γεώργιος
3. Σμυρλής Βασίλειος

2. Σκάρπου – Δουλμέ Αγγελική
4. Τσιτσές Δημήτριο
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Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν οι Πρόεδροι των Δημοτικών και Τοπικών
Κοινοτήτων καθώς και οι εκπρόσωποι Τοπικών Κοινοτήτων και διαπίστωσε ότι σε
σύνολο είκοσι δύο (22) Προέδρων και εκπροσώπων ήταν:
Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ
1.
3.
5.
7.
9.

Αλβίζος Δημήτριος
Λάμπρου Ευάγγελος
Παπαδημητρίου Νίκος
Περπερής Ευάγγελος
Πραντζίδης Δημήτριος

2. Ζιούλη Αναστασία
4. Μπαράκος Γεώργιος
6. Πατσαβούρας Ιωάννης
8. Πατσιαβούδης Στέργιος
10. Ράντζος Νικόλαος
ΑΠΟΝΤΕΣ

1. Αγγελακόπουλος Ρίζος
3. Δαλακούρας Θεόδωρος
5. Κυριάκου Αθανάσιος
7. Μπουρντένας Γρηγόριος
9. Πλατής Βασίλειος
11. Χαλάτσης Αντώνιος

2. Γούλης Δημήτριος
4. Κοσμάς Νικόλαος
6. Μπελιάς Αθανάσιος
8. Οικονόμου Στέλιος
10. Ριζάκης Δημήτριος
12. Χριστοδούλου Βασίλειος

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε και παρέστη ο Δήμαρχος Γκουντάρας Αντώνιος.
Τα πρακτικά της συνεδρίασης τήρησαν οι υπάλληλοι του Δήμου Δημηνίκος
Αντώνιος και Μπουρνάκας Γιάννης.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, ύστερα από την διαπίστωση απαρτίας
κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
Στο σημείο αυτό και σύμφωνα με την παρ.7 του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, ο
Πρόεδρος πρότεινε στο Δημοτικό Συμβούλιο τη συζήτηση δύο (2) θεμάτων εκτός
ημερήσιας διάταξης, αναφορικά με:
1. Συμπλήρωση – τροποποίηση της αριθμ.64/2011 απόφασης του Δημοτικού
Συμβουλίου «Καθορισμός δικαιώματος και περισσεύματος βοσκής έτους 2011»
λόγω αιτήσεων κτηνοτρόφων που αιτούνται την άμεση διάθεση βοσκότοπου,
ώστε να ταχτοποιήσουν τις δηλώσεις τους στο ΟΣΔΕ 2011. (εισηγητής ο
δημοτικός σύμβουλος Μαυρογιάννης Αντώνης)
2. «Αναβάθμιση του Πυροσβεστικού Κλιμακίου Αγιάς σε Πυροσβεστικό Σταθμό»
λόγω ότι άμεσα πρέπει να γνωστοποιήσουμε στους υπεύθυνους φορείς τις
επιπρόσθετες ανάγκες πυρασφάλειας της περιοχής του νέου Δήμου μας.
(εισηγητής ο δημοτικός σύμβουλος Μαρούδας Ρίζος.
Επίσης ο Πρόεδρος πρότεινε τη συζήτηση ψηφίσματος που κατέθεσε ο
επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή Συσπείρωση
Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας αναφορικά με:
«Απόσυρση του Νόμου για την υποχρεωτική είσπραξη ασφαλιστικής εισφοράς υπέρ
ΕΛΓΑ».
Το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα τη συζήτηση των εκτός ημερήσιας
διάταξης θεμάτων και του ψηφίσματος.
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου, εισηγήθηκε ως κατωτέρω τα θέματα της
ημερήσιας διάταξης:
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Θέμα 37ο .-

Συμμετοχή σε πρόγραμμα «Επιδεικτικά έργα αξιοποίησης
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας κ.λ.π.»

Αριθμός Απόφασης 142/2011
To ανωτέρω θέμα της ημερήσιας διάταξης εισηγήθηκε ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κ.
Σουλιώτης Θεόδωρος και είπε τα εξής:
«Σύμφωνα με σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ θα χρηματοδοτηθούν
προτάσεις η οποίες θα ενταχθούν στην πρόσκληση 1.12.
Η πρόσκληση αφορά σε δράσεις που εντάσσονται στις ακόλουθες θεματικές
προτεραιότητες:
ΚΩΔ. 40 - Ανανεώσιμη Ενέργεια: Ηλιακή
ΚΩΔ. 41 - Ανανεώσιμη ενέργεια: βιομάζα
ΚΩΔ. 42 - Ανανεώσιμη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερμική κα.
ΚΩΔ. 43 - Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας
Η υποβολή πρότασης στη συγκεκριμένη πρόσκληση αφορά στην κατασκευή
πρότυπων επιδεικτικών έργων αξιοποίησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και
δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και δεν δύνανται να χρηματοδοτηθούν
δράσεις για νέα ή υπό ανέγερση σχολικά κτίρια, για τα οποία έχει εκδοθεί η με αρ. Πρ.
181525/ Π62 / 2.9.2010 Πρόσκληση του ΕΠΠΕΡΑΑ.
Μέσω της πρόσκλησης 1.12 χρηματοδοτούνται οι ακόλουθες δράσεις, προκειμένου
να περιοριστούν οι ενεργειακές απαιτήσεις των σχολικών κτιρίων για θέρμανση, ψύξη,
φωτισμό και Ζεστό Νερό Χρήσης (ΖΝΧ) και να ενθαρρυνθεί η χρήση ΑΠΕ:
Α. Δράσεις ΑΠΕ:
1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις
2. Εγκαταστάσεις κανονικής (αβαθούς) γεωθερμίας
3. Εγκαταστάσεις καύσης βιομάζας
4. Μονάδες θερμικών ηλιακών συστημάτων
5. Άλλα συστήματα εκμετάλλευσης ΑΠΕ, συστήματα θέρμανσης ή ψύξης, καθώς και
αντλίες θερμότητας
6. Συνδέσεις με δημόσιο δίκτυο διανομής ηλεκτρισμού
7. Παρεμβάσεις μετατροπής υφιστάμενων Η/Μ εγκαταστάσεων με σκοπό την
προσαρμογή των λειτουργικών τους παραμέτρων στα δεδομένα των ΑΠΕ και την εν
γένει βελτίωση των λειτουργικών τους χαρακτηριστικών και της απόδοσής τους
Β. Δράσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης και Εξοικονόμησης Ενέργειας:
1. Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους, σκιάστρων, συστημάτων ηλιοπροστασίας και
άλλων στοιχείων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης του κτιριακού κελύφους
2. Χρήση ειδικών επιχρισμάτων -ψυχρών υλικών- σε δώματα
3. Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων με νέα πιστοποιημένα, υψηλής
ενεργειακής απόδοσης
4. Παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης
5. Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού
6. Συστήματα και τεχνικές φυσικού ή/και υβριδικού αερισμού και δροσισμού
7. Φυτεύσεις δωμάτων (πράσινες στέγες) κατάλληλου τύπου σε σχέση με τη βέλτιστη
ενεργειακή απόδοση και τη στατική επάρκεια του κτιρίου
8. Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον περιβάλλοντα χώρο (έως ποσοστού 10% επί του
συνολικού προϋπολογισμού της πρότασης)
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9. Παρεμβάσεις αναβάθμισης και τροποποίησης υφισταμένων εγκαταστάσεων
κεντρικής θέρμανσης ή/και κλιματισμού, χώρων και εγκαταστάσεων ΖΝΧ σχολικών
κτιρίων, με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής τους απόδοσης
10. Συνδέσεις με δημόσιο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου
Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής προτάσεων είναι η 30η Σεπτεμβρίου 2011
και προκειμένου για την υποβολή πρότασης στη συγκεκριμένη πρόσκληση απαιτείται
βεβαίωση διαχειριστικής επάρκειας, την οποία ο Δήμος μας δεν διαθέτει ή
προγραμματική σύμβαση σε περίπτωση μεταβίβασης αρμοδιότητας εκτέλεσης της
πράξης, σύμφωνα με το άρθρο 10 παρ.13 του Ν.3840/2010.
Σύμφωνα με τα ανωτέρω εισηγούμαστε να εγκρίνουμε με απόφασή μας:
1. Την υποβολή πρότασης στο πλαίσιο της πρόσκλησης 1.12 του Επιχειρησιακού
Προγράμματος «Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», στον άξονα προτεραιότητας
1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –
Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής – Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» με κωδικούς
Θεματικής προτεραιότητας 40 Ανανεώσιμη Ενέργεια: Ηλιακή, 41 Ανανεώσιμη
ενέργεια: βιομάζα, 42 Ανανεώσιμη ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερμική κα., 43
Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή, διαχείριση ενέργειας με τίτλο «Επιδεικτικό –
Εκπαιδευτικό Σύστημα ΑΠΕ στο συγκρότημα του Γυμνάσιου Αγιάς του Δήμου
Αγιάς»
2. Τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και Δήμου
Λαρισαίων για το έργο «Επιδεικτικό – Εκπαιδευτικό Σύστημα ΑΠΕ στο συγκρότημα
του Γυμνάσιου Αγιάς του Δήμου Αγιάς», με φορέα υλοποίησης του έργου το Δήμο
Λαρισαίων.
3. Τον ορισμό εκπροσώπου για την παρακολούθηση της Προγραμματικής σύμβασης
με τον αναπληρωτή του, που θα είναι και πρόεδρος της επιτροπής, υπεύθυνος του
έργου και υπεύθυνος για την υπογραφή κάθε σχετικού εγγράφου.
4. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την υπογραφή της σύμβασης».
Ακολούθησαν ερωτήσεις και τοποθετήσεις από τους δημοτικούς συμβούλους.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Αγιάς» κ.
Μαρούδας Ρίζος, είπε στην τοποθέτησή του:
«Εμείς ως παράταξη ψηφίζουμε λευκό για θέμα διότι η ενημέρωση μας δεν ήταν
έγκαιρη και επαρκής ».
Ακολούθως ο Πρόεδρος κάλεσε το συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά.
Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση του Προέδρου και έλαβε
υπόψη το σχετικό έγγραφο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής - Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» και μετά από διαλογική συζήτηση,
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
1. Εγκρίνει την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Περιβάλλον και
Αειφόρος Ανάπτυξη» στον άξονα προτεραιότητας 1 «Προστασία Ατμοσφαιρικού
Περιβάλλοντος & Αστικές Μεταφορές –Αντιμετώπιση Κλιματικής Αλλαγής –
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» με κωδικούς Θεματικής προτεραιότητας 40
Ανανεώσιμη Ενέργεια: Ηλιακή, 41 Ανανεώσιμη ενέργεια: βιομάζα, 42 Ανανεώσιμη
ενέργεια: υδροηλεκτρική, γεωθερμική κα., 43 Ενεργειακή απόδοση, συμπαραγωγή,
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διαχείριση ενέργειας με τίτλο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εγκατάσταση
Επιδεικτικού – Εκπαιδευτικού Συστημάτων ΑΠΕ στο συγκρότημα του
Γυμνάσιου Αγιάς του Δήμου Αγιάς».
2. Εγκρίνει τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Αγιάς και
Δήμου Λαρισαίων για το έργο «Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εγκατάσταση
Επιδεικτικού – Εκπαιδευτικού Συστημάτων ΑΠΕ στο συγκρότημα του
Γυμνάσιου Αγιάς του Δήμου Αγιάς», με φορέα υλοποίησης του έργου το Δήμο
Λαρισαίων.
3. Ορίζει ως εκπρόσωπο του Δήμου Αγιάς στην Επιτροπή παρακολούθησης της
Προγραμματικής σύμβασης το Δήμαρχο Αντώνη Γκουντάρα, ο οποίος και θα είναι
και πρόεδρος αυτής, θα είναι υπεύθυνος του έργου και υπεύθυνος για την υπογραφή
κάθε σχετικού εγγράφου, με αναπληρωτή του το Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλειο
Λέτσιο.
4. Εξουσιοδοτεί το Δήμαρχο για την υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
Ο επικεφαλής της δημοτικής παράταξης ελάσσονος μειοψηφίας «Λαϊκή
Συσπείρωση Αγιάς» κ. Ρίζος Μαρούδας ψήφισε «λευκό», για τους λόγους που
αναγράφονται στην τοποθέτησή του.
Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 142/2011.
Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό υπογράφηκε ως κατωτέρω.
O Πρόεδρος του Δ.Σ.
Τα παρόντα Μέλη
Ακριβές Αντίγραφο
Ο Πρόεδρος
του Δημοτικού Συμβουλίου
Σουλιώτης Θεόδωρος

