ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΗΛΕΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΠΥΡΓΟΥ
ΑΥΤΟΤΕΛΕΣ ΓΡΑΦΕΙΟ
ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της υπ’ αριθμ. 33ης (τακτικής) συνεδρίασης του Δημοτικού
Συμβουλίου του Δήμου Πύργου.
Αριθμ. Αποφ. 404/2018
ΘΕΜΑ: α. Yποβολή πρότασης με τίτλο:«AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Α.Π.Ε. ΚΑΙ
ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» άξονας προτεραιότητας 2
«Προστασία του Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία
φιλική προς το περιβάλλον» με τίτλο : «Επενδύσεις σε δημόσιες
υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και
τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και
β. Έγκριση
εκπόνησης σχεδίου δράσης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών
υποδομών
Στον Πύργο, σήμερα στις 18 του μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2018, ημέρα
Τρίτη και ώρα 18.00 μ.μ. το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου, συνήλθε σε τακτική
δημόσια συνεδρίαση, στην αίθουσα συνεδριάσεων του Λάτσειου Δημοτικού
Μεγάρου, ύστερα από την με αριθμ. πρωτ. 25114/13-09-2018 έγγραφη πρόσκληση
του Προέδρου του κ. Δημητρίου Μεσσαλά, που επιδόθηκε σε κάθε Δημοτικό
Σύμβουλο χωριστά και στο Δήμαρχο, όπως προβλέπουν οι διατάξεις των άρθρων 65
και 67 του Ν. 3852/10 (ΦΕΚ Α΄87/7-6-2010) και δημοσιεύθηκε νόμιμα.
Ο Δήμαρχος κ. Γαβριήλ Λιατσής κλήθηκε στη συνεδρίαση νόμιμα, πλην όμως
απουσίαζε δικαιολογημένα. Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 παρ. 6 του Ν.
3852/2010, του άρθρου 7 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού Συμβουλίου
Πύργου, του άρθρου 89 παρ.1 του Ν.3463/2006 (ΔΚΚ) και της υπ’ αριθμόν 893Δ/24-102014 (ΑΔΑ:73ΛΡΩ17-1ΟΝ) απόφασης του Δημάρχου, αναπληρώθηκε από τον
Αντιδήμαρχο κ. Ανδρέα Σκαρτσιάρη.

Ο Αντιπρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ιωάννης Βαρελάς,
αναπληρώνοντας νομίμως, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 2 του άρθρου 100 του
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Ν. 3463/06 και του άρθρου 3 παρ. 3 του Κανονισμού Λειτουργίας του Δημοτικού
Συμβουλίου Πύργου [ΑΔΑ:6ΝΒ7Ω17-8Σ0], τον Πρόεδρο, ο οποίος απουσίαζε
δικαιολογημένα, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης, αφού προηγουμένως
διαπίστωσε νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών βρέθηκαν παρόντα
23 μέλη ήτοι:
ΠΑΡΟΝΤΕΣ
1. Σκαρτσιάρης Ανδρέας
2.
3.
4.
5.

ΑΠΟΝΤΕΣ
1.Μεσσαλάς Δημήτριος – Πρόεδρος
Δημοτικού Συμβουλίου
2. Ανδριόλας Γεώργιος
3. Λιατσής Δημήτριος
4.Μπέλτσος Διονύσιος
5.Γκατζόπουλος Αθανάσιος

Αγγελακοπούλου Ανδριάνα
Γεωργόπουλος Σωτήριος
Αθανασόπουλος Παντελεήμων
Βλαχαντώνης Νικόλαος –
προσήλθε μετά τα προ Ημερήσιας Διάταξης
θέματα

6.
7.
8.
9.

Γεράνιος Κων/νος
Ζουμπάκης Αυγερινός
Τσίμπρης Νικόλαος
Λουμιώτης Νικόλαος

6.Εξαρχόπουλος Παναγιώτης
7.Ασημακόπουλος Αναστάσιος
8.Αβραμόπουλος Δημήτριος
9.Δημουλιάς Λεωνίδας μέλος της παράταξης «Πύργος – Έργο Πολιτών»

10. Σεϊντής Βασίλειος

10.Μιχαλακόπουλος Χαράλαμπος –
Επικεφαλής της παράταξης «Αναγένεσις στο
Δήμο Πύργου»,

οι οποίοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα
κλήθηκαν
11. Κανελλόπουλος Θεόδωρος
12. Μπόμπορης Παναγιώτης
13. Αντωνακόπουλος Παναγιώτης –
Επικεφαλής της παράταξης «Ανα.Σ.Α»
14. Βαρελάς Ιωάννης – Αντιπρόεδρος Δημοτικού
Συμβουλίου - Προεδρεύων
15. Καράμπελας Αντώνιος – Επικεφαλής
της παράταξης «Πύργος –Έργο Πολιτών»

16. Παναγόπουλος Ιωάννης
17. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Γεωργίου –
Επικεφαλής της παράταξης «Όραμα
Δημιουργίας

18. Αργυρόπουλος Ιωάννης του Παναγιώτη –
Γραμματέας Δημοτικού Συμβουλίου

19. Κόρδας Θεόδωρος
20. Παναγούλης Αθανάσιος - Επικεφαλής της
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παράταξης «Ανοιχτή Συμπολιτεία Ριζοσπαστική
Κίνηση Πολιτών»
21. Βαγγελάτου Χρυσαυγή – Επικεφαλής
της παράταξης «Λαϊκή Συσπείρωση Δήμου
Πύργου»

22. Παναγόπουλος Βασίλειος – Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος
23. Αθανάσουλας Χρήστος – Ανεξάρτητος
Δημοτικός Σύμβουλος

Για το συγκεκριμένο θέμα με την με αριθμ. πρωτ. 25114/13-09-2018 έγγραφη
πρόσκληση του Προέδρου, προσκλήθηκε στη συνεδρίαση και η Πρόεδρος της Δ.Κ.
Πύργου κ. Θεοδώρα Κριτσάρη, η οποία δεν προσήλθε αν και νόμιμα κλήθηκε.
Στη συνεδρίαση για την τήρηση των πρακτικών παρίστατο η υπάλληλος του
Δήμου Π. Λιβέρη.
------------------------------------Ακολούθως ο Πρόεδρος έθεσε υπόψη του δημοτικού Συμβουλίου το 7ο θέμα
της ημερήσιας διάταξης με τίτλο: Λήψη απόφασης: α. για την υποβολή πρότασης με
τίτλο:«AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ
ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ» στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία του
Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον» με τίτλο :
«Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή
αναβάθμιση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας» και β. έγκριση
εκπόνησης σχεδίου δράσης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών υποδομών.
Συγκεκριμένα τέθηκε υπόψη του Σώματος το υπ’ αριθμ. 25214/2018 εισηγητικό
έγγραφο της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος στο οποίο
αναφέρονται τα εξής:
[… 1. Στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Δυτική Ελλάδα», του άξονα
προτεραιότητας 2 «Προστασία του Περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μία οικονομία φιλική
στο περιβάλλον», με τίτλο δράσης 4.c.1.1-a2: «Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην
υποδομών υγείας για ενεργειακή αναβάθμιση και την χρήση ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας», προτείνεται η υποβολή της πρότασης με τίτλο: «AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Α.Π.Ε.
ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3ου ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογισμού
269.733,34 € με Φ.Π.Α
ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
Ο Δήμος Πύργου στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος "ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ
ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ" που αφορά πρότυπα επιδεικτικά έργα αξιοποίησης
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, καθώς και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε
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υφιστάμενα δημόσια σχολικά κτίρια πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης,
προτείνει παρεμβάσεις για το 3ο Γυμνάσιο Πύργου, με στόχο την ενεργειακή του
αναβάθμιση κατά πέντε ενεργειακές κατηγορίες.
Το εξεταζόμενο σχολικό συγκρότημα, ύστερα από την διενέργεια Ενεργειακής
Επιθεώρησης, με βάση την ισχύουσα νομοθεσία και σύμφωνα με τα αποτελέσματα των
υπολογισμών για την κατανάλωση πρωτογενούς ενέργειας, ανήκει στην κατηγορία Δ και
χαρακτηρίζεται ως μη αποδοτικό ενεργειακά. Το κτίριο καταναλώνει ετησίως 257.1
kWh/m2 και οι ισοδύναμες εκπομπές CO2 υπολογίζεται σε 70.7 kg CO2/m2.
Για την ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου έχουν επιλεγεί οι παρακάτω ενέργειες:
- Εξωτερική θερμομόνωση (θερμομόνωση καλύφους) τοίχων και δώματος.
-Αντικατάσταση κουφωμάτων με κουφώματα υψηλής ενεργειακής απόδοσης.
- Εγκατάσταση αυτόνομου φωτοβαλταικού συστήματος.
2. Κατ’ εφαρμογή του άρθρου 7ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α’) με τον οποίο
εναρμονίστηκε η εθνική νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ, προτείνεται
η εκπόνηση Σχεδίου Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΔΕΑ) με σκοπό την
εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κτιριακών υποδομών
του Δήμου Πύργου….]
Κατόπιν ο Αντιπρόεδρος κάλεσε τους Δημοτικούς Συμβούλους ν’ αποφασίσουν
επί της ως άνω εισήγησης .
Το Δημοτικό Συμβούλιο Πύργου
λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις των άρθρων 65 «Αρμοδιότητες του Δημοτικού Συμβουλίου» του
Ν. 3852/10
2. του άρθρου 7ν. 4342/2015 (ΦΕΚ 143Α’) με τον οποίο εναρμονίστηκε η εθνική
νομοθεσία με την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2012/27/ΕΕ
3. Τα διαλαμβανόμενα στην υπ’ αριθμ. 15169/8-6-2018 εισήγηση της Δ/νσης
Τεχνικών Υπηρεσιών και Περιβάλλοντος και την υποβληθείσα μελέτη
μετά από διαλογική συζήτηση,
ομόφωνα α π ο φ α σ ί ζ ε ι
Α. Εγκρίνει την υποβολή της πρότασης με τίτλο: «AΞΙΟΠΟΙΗΣΗ Α.Π.Ε. ΚΑΙ ΔΡΑΣΕΙΣ
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ 3 ου
ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ ΠΥΡΓΟΥ», προϋπολογισμού 269.733,34 € με Φ.Π.Α στο επιχειρησιακό
πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα» άξονας προτεραιότητας 2 «Προστασία του
Περιβάλλοντος – μετάβαση σε μια οικονομία φιλική προς το περιβάλλον» με τίτλο :
«Επενδύσεις σε δημόσιες υποδομές πλην υποδομών υγείας για ενεργειακή
αναβάθμιση και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας»και
β. Εγκρίνει την εκπόνηση σχεδίου δράσης ενεργειακής αναβάθμισης κτιριακών
υποδομών με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βελτίωση της ενεργειακής
απόδοσης κτιριακών υποδομών του Δήμου Πύργου
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 Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ν. Βλαχαντώνης, Κ.Γεράνιος, Θ. Κανελλόπουλος,
Π. Αντωνακόπουλος, Α. Καράμπελας, Ι. Παναγόπουλος, Ι. Αργυρόπουλος του
Γεωργίου, Ι. Αργυρόπουλος του Παναγιώτη, Θ. Κόρδας, Α. Παναγούλης Χ.
Βαγγελάτου, Χ. Αθανάσουλας, απουσίαζαν από τη συνεδρίαση όταν το θέμα
τέθηκε προς συζήτηση και έγκριση.
Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 404/2018.
Για το σκοπό αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό που υπογράφεται ως ακολούθως:
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΤΑ ΜΕΛΗ
Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
Ακριβές Απόσπασμα
Εκ των πρακτικών του Δ.Σ.
Πύργος 20 – 9 – 2018
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ Δ.Σ.

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΕΣΣΑΛΑΣ
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