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Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

                

 

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ 

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΓΙΑΣ 

Αναρτητέα στο διαδίκτυο 

Αγιά, 17.02.2020  

Αριθμ. πρωτ.: 1539 

Διεύθυνση: Καλυψώς Αλεξούλη 27, Αγιά 

                                    Τ.Κ.: 40003  

Πληροφορίες: Ιωάννης Μπουρνάκας  

Τηλέφωνο: 2494350100-2494350315 

Τηλεομοιοτυπία: 2494350317 

email: i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr 

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ  

23/2020 
από το πρακτικό της 2ης/ 17.02.2020 (δια περιφοράς) συνεδρίασης του 

Δημοτικού Συμβουλίου Αγιάς 

 

Θέμα  1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης για την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Δημοτικού Σχολείου Στομίου Αγιάς». 

 

Στην Αγιά, στην αίθουσα συνεδριάσεων «Χρυσαλλίδα», σήμερα Δευτέρα 17-02-2020, ώρα 9:30 π.μ., 

συνεδρίασε - δια περιφοράς - το Δημοτικό Συμβούλιο Αγιάς σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ.5 

του Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με αυτές του άρθρου 184 παρ. 1 του N. 4635/19, και μετά από την με 

αριθμό πρωτοκόλλου 1505/14-02-2020 απόφαση - πρόσκληση του Προέδρου Ιωάννη Αργυρούλη, που 

επιδόθηκε ή γνωστοποιήθηκε στους Δημοτικούς Συμβούλους με την αποστολή ηλεκτρονικής 

αλληλογραφίας και τηλεφωνικής επικοινωνίας. 

 

Πριν την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, αφού σε σύνολο 

είκοσι επτά ( 27 ) Δημοτικών Συμβούλων ήταν:  

Παρόντες 

1. Αργυρούλης Ιωάννης (Πρόεδρος)  

2. Αγγελάκας Ιωάννης 3. Αναστασίου Ιωάννης 

4. Γαλλής Γεώργιος 5. Γιάνναρος Γεώργιος 

6. Κασίδας Ιωάννης 7. Κατσιάβας Αστέριος 

8. Κορδίλας Δημήτριος 9. Καφετσιούλης Απόστολος 

10. Κρανιώτης Ευάγγελος 11. Μακροβασίλης Βασίλειος 

12. Μπαλταγιάννη – Σοφολόγη Σοφία 13. Μπαρμπέρης Πέτρος 

14. Μπατζιόλας Ζάχος 15. Μπελιάς Αντώνιος 

16. Ντάγκας Νικόλαος 17. Ολύμπιος Αθανάσιος 

18. Σκαρκάλης Χρήστος 19. Σμυρλής Βασίλειος 

20. Σωτηρίου Βασίλειος 21. Τσιαγκάλης Νικόλαος 

22. Τριανταφύλλου Αθανάσιος 23. Τσιντζιράκος Ιωάννης 

24. Τσιώνης Αστέριος  

Απόντες 

25. Αλεξανδρίδου Βασιλική1 26. Ευσταθίου Ηλίας2 

27. Καλαγιάς Γρηγόριος3  

 

Στη δια περιφοράς συνεδρίαση παραβρέθηκε ο Δήμαρχος Αγιάς Αντώνης Γκουντάρας. 

Χρέη Γραμματέα έκανε ο δημοτικός Σύμβουλος Μπελιάς Αντώνιος. 

 

Μετά από τα παραπάνω ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 

                                                 
1 Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
2 Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 
3 Δεν κατέστη δυνατή η επικοινωνία με τον Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου. 

http://www.dimosagias.gr/
mailto:i.mpoyrnakas@0559.syzefxis.gov.gr
http://www.dimosagias.gr/apofaseis/apofaseis-dimotikou-symbouliou.html
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Θέμα  1ο : Έγκριση υποβολής πρότασης για την υλοποίηση της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση 

Δημοτικού Σχολείου Στομίου Αγιάς». 

 

Το θέμα εισηγήθηκε ο Πρόεδρος Ιωάννης Αργυρούλης, που ανέφερε τα εξής: 

 

Η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας δημοσίευσε την υπ’ αριθ. 4359/22-11-

2019 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 081, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4011) με τίτλο: «Ενίσχυση της 

ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία», στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3: 

«Προστασία του περιβάλλοντος - Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του «Περιφερειακού 

Επιχειρησιακού Προγράμματος Θεσσαλίας 2014-2020», απευθυνόμενη μεταξύ άλλων και στους ΟΤΑ Α΄ 

Βαθμού της Θεσσαλίας, για την υποβολή προτάσεων έργων/πράξεων χρηματοδότησης. 

 

Η Δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση ενεργοβόρων δημόσιων κτιρίων στη Θεσσαλία, με 

σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή 

Απόδοση. Επιπλέον, στοχεύει στην αξιοποίηση του 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. 

 

Τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα της δράσης αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας των 

δημοσίων κτιρίων και στην παράλληλη μείωση των εκπομπών CO2 μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης και της χρήσης ΑΠΕ στις 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 τεχνολογιών εξοικονόμησης ενέργειας.  

 

Οι παρεμβάσεις οι οποίες δύναται να χρηματοδοτηθούν συμπεριλαμβάνουν ενδεικτικά: 

- Αντικατάσταση κουφωμάτων 

- Εφαρμογή συστήματος θερμομόνωσης στο κτιριακό κέλυφος 

- Αναβάθμιση συστήματος κλιματισμού (ψύξης – θέρμανσης – αερισμού)  

- Αναβάθμιση με συστήματα Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΑΠΕ) για θέρμανση/ ψύξη και 

ΣΗΘΥΑ 

- Άλλες Δράσεις Προώθησης της Αυτοπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) όπως ο 

ενεργειακός συμψηφισμός (net metering) ή ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός (virtual net 

metering)  

- Εγκατάσταση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης. 

 

Ο κάθε δικαιούχος έχει δικαίωμα υποβολής έως δύο (2) προτάσεις για δύο (2) κτίρια κυριότητάς του. Οι 

προτεινόμενες προς υποβολή εγκαταστάσεις πρέπει να διαθέτουν Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης, 

από το οποίο να προκύπτει η υφιστάμενη χαμηλή κατάταξή τους. Οι παρεμβάσεις πρέπει υποχρεωτικά να 

αναβαθμίζουν την ενεργειακή απόδοση του κτιρίου στην κατηγορία Β΄ και άνω, σύμφωνα με τον ΚΕΝΑΚ. 

 

Η Πρόσκληση προβλέπει συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων, με ημερομηνία έναρξης 

υποβολής την 16/12/2019 και λήξης υποβολής την 21/02/2020. Οι προτάσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά 

μέσω του ΟΠΣ ΕΣΠΑ.  

 

Βασικός στόχος για το Δήμο Αγιάς είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιριακών εγκαταστάσεων και των 

υποδομών του, μέσα από την ανάπτυξη σχετικών δράσεων. Με αυτόν τον τρόπο, ο Δήμος έχει τη 

δυνατότητα αφενός να μειώσει το περιβαλλοντικό του αποτύπωμα και αφετέρου να εναρμονιστεί με 

διεθνείς εξελίξεις και πρακτικές, ενισχύοντας ταυτόχρονα το ενεργειακό του προφίλ. 

 

Για το σκοπό αυτό προτείνεται να τεθεί σε πρώτη προτεραιότητα η υποβολή πρότασης για τη 

χρηματοδότηση του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Στομίου Δήμου Αγιάς», καθώς 

πρόκειται για μια υποδομή ιδιαίτερα ενεργοβόρα και με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα, 

αποσκοπώντας στην εξειδίκευση δράσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων με την αξιοποίηση 

κοινοτικών πόρων.  
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Η μελέτη που συντάχθηκε για το εν λόγω έργο, συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 300.000,00 ευρώ 

(συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ), αφορά δράσεις Εξοικονόμησης Ενέργειας στις κτιριακές υποδομές του 

Σχολείου Στομίου. Στόχος της παρέμβασης είναι να μειωθεί το ετήσιο κόστος θέρμανσης, καθώς και να 

βελτιωθούν οι θερμικές συνθήκες άνεσης στο εσωτερικό των χώρων. Απώτερο όφελος αναμένεται να 

αποτυπωθεί στη βελτίωση της απόδοσης των μαθητών. Το έργο αποσκοπεί στην εξοικονόμηση ενέργειας, 

βοηθώντας στην προστασία του περιβάλλοντος και ενισχύοντας την προσπάθεια καταπολέμησης της 

κλιματικής αλλαγής. Το σύνολο των παρεμβάσεων είναι σύμφωνο με το πνεύμα του Κανονισμού 

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ 2017) και αφορούν: α) Οικοδομικές Παρεμβάσεις, όπως 

εξωτερική θερμομόνωση των εξωτερικών τοιχοποιιών των κτιρίων, θερμομόνωση στεγών, αντικατάσταση 

των κουφωμάτων  και β) Ηλεκτρομηχανολογικές Παρεμβάσεις όπως ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος 

θέρμανσης, ενεργειακή αναβάθμιση συστήματος φωτισμού, εγκατάσταση συστήματος BEMS με σκοπό την 

επιτήρηση και τον αυτόματο έλεγχο των ηλεκτρολογικών και μηχανολογικών εγκαταστάσεων και 

εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος, ώστε να είναι δυνατή η ρύθμιση παραμέτρων και η ανάλυση 

δεδομένων του συνόλου των εγκαταστάσεων από ένα κεντρικό σταθμό ελέγχου. 

 

Κατόπιν των ανωτέρω και λαμβάνοντας υπόψη: 

➢ Την με αριθμό 4359/22-11-2019 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 081, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4011) 

➢ Την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης:: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Στομίου 

Αγιάς». 

 

Κατόπιν των ανωτέρω εισηγούμαι με απόφασή σας: 

1. Να εγκρίνετε την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - 

Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4359/22-11-2019 

Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 081, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4011) με τίτλο: «Ενίσχυση της 

ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία», για τη χρηματοδότηση του έργου: 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Στομίου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

2. Να εγκρίνετε τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού 

Σχολείου Στομίου Αγιάς», συνολικού  προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ΦΠΑ και να καθορίσετε ως 

τρόπο εκτέλεσης του έργου τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

3. Να βεβαιώσετε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει, ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας, τη λειτουργία και 

συντήρηση του έργου. 

 

4. Να βεβαιώσετε ότι δεν προβλέπεται διακοπή ή αλλαγή χρήσης λειτουργίας του σχολικού 

συγκροτήματος του Στομίου Αγιάς, όπου πρόκειται να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις 

ενεργειακής αναβάθμισης. 

 

5. Να βεβαιώσετε ότι το Δημοτικό Σχολείο Στομίου, κατόπιν των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων, 

στεγάζεται και λειτουργεί σήμερα στο κτιριακό συγκρότημα του πρώην Γυμνασίου Στομίου. 

 

6. Να δεσμευτείτε ότι το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Στομίου Αγιάς», αποτελεί 

μέρος του δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν 

αυτό εκπονηθεί. 

 

7. Να αποδεχτείτε τους όρους της υπ’ αριθ. 4359/22-11-2019 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 081, 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4011) με τίτλο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη 

Θεσσαλία» του Ε.Π. ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. 

Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου.  

ΑΔΑ: ΩΧΥ7Ω6Ι-ΔΔ9



Σελίδα 4 από 5 

Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από συζήτηση και λαμβάνοντας υπόψη: 

- την εισήγηση του Προέδρου, 

- τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 5 του Ν. 3852/2010 (Α’ 87) : «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης 

και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

- τις διατάξεις των άρθρων 208 και 209, παρ. 4 του Ν. 3463/06 (Α΄114): «Δημοτικός & Κοινοτικός 

Κώδικας», 

- τις διατάξεις του άρθρου 117 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147 Α΄): «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, 

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

- τις διατάξεις του άρθρου 2 του Π.δ.171/87 (Α΄84): «Όργανα που αποφασίζουν ή γνωμοδοτούν και 

ειδικές ρυθμίσεις σε θέματα έργων που εκτελούνται από τους Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ) 

και άλλες σχετικές διατάξεις», 

- την με αριθμό 4359/22-11-2019 Πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 081, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4011), 

- την ανάγκη για την Υλοποίησης της πράξης: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Στομίου 

Δήμου Αγιάς», 

- την ψηφοφορία που διενεργήθηκε,  

 

Αποφασίζουμε ομόφωνα  

 
1. Εγκρίνουμε την υποβολή πρότασης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα: «Περιφερειακό Επιχειρησιακό 

Πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014-2020», στον Άξονα Προτεραιότητας 3: «Προστασία του περιβάλλοντος - 

Μετάβαση σε μια οικονομία φιλική στο περιβάλλον», στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 4359/22-11-2019 

Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 081, Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4011) με τίτλο: «Ενίσχυση της 

ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία», για τη χρηματοδότηση του έργου: 

«Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Στομίου Αγιάς», συνολικού προϋπολογισμού 

300.000,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.). 

 

2. Εγκρίνουμε τη μελέτη και τα τεύχη δημοπράτησης του έργου: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού 

Σχολείου Στομίου Αγιάς», συνολικού  προϋπολογισμού 300.000,00€ με το ΦΠΑ και να καθορίσετε ως 

τρόπο εκτέλεσης του έργου τη διενέργεια δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού, που θα 

διεξαχθεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016. 

 

3. Βεβαιώνουμε ότι ο Δήμος Αγιάς θα αναλάβει, ως αρμόδιος φορέας λειτουργίας, τη λειτουργία και 

συντήρηση του έργου. 

 

4. Βεβαιώνουμε ότι δεν προβλέπεται διακοπή ή αλλαγή χρήσης λειτουργίας του σχολικού συγκροτήματος 

του Στομίου Αγιάς, όπου πρόκειται να υλοποιηθούν οι προτεινόμενες παρεμβάσεις ενεργειακής 

αναβάθμισης. 

 

5. Βεβαιώνουμε ότι το Δημοτικό Σχολείο Στομίου, κατόπιν των συγχωνεύσεων των σχολικών μονάδων, 

στεγάζεται και λειτουργεί σήμερα στο κτιριακό συγκρότημα του πρώην Γυμνασίου Στομίου. 

 

6. Δεσμευόμαστε ότι το έργο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Στομίου Αγιάς», αποτελεί 

μέρος του δημοτικού σχεδιασμού και θα ενταχθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου Αγιάς, όταν 

αυτό εκπονηθεί. 

 

7. Αποδεχόμαστε τους όρους της υπ’ αριθ. 4359/22-11-2019 Πρόσκλησης (Κωδικός Πρόσκλησης: 081, 

Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 4011) με τίτλο: «Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη 

Θεσσαλία» του Ε.Π. ΠΕΠ Θεσσαλίας 2014-2020 και να εξουσιοδοτήσετε τον Δήμαρχο Αγιάς κ. 

Αντώνη Ν. Γκουντάρα, ως νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου, για την υπογραφή των απαιτούμενων 

δικαιολογητικών και εγγράφων για την ολοκληρωμένη σύνταξη του φακέλου υποβολής αίτησης 

χρηματοδότησης και για όλες τις απαιτούμενες ενέργειες για την ένταξη και υλοποίηση του 

προτεινόμενου έργου.  
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Σελίδα 5 από 5 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 23/2020. 
Αποφασίσθηκε, αναγνώσθηκε και υπογράφεται. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο 

Ο Πρόεδρος        Τα παρόντα μέλη 

 

Ακριβές Αντίγραφο 

Ο Πρόεδρος 

του Δημοτικού Συμβουλίου 

 

 

Ιωάννης Αργυρούλης  
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