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Βέροια 16-05-2018 

Αρ. πρωτ.   : Δ.Υ. 

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ        :  
 
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ     :  
ΤΗΛΕΦΩΝΟ         :  
Fax                             : 
e-mail                         : 

Μητροπόλεως 55 ,  
59100 Βέροια 
Μ. Γεωργιάδου 
23313 – 50586   
   
m.georgiadou@veria.gr 

 ΠΡΟΣ: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ 
 
 

         

ΘΕΜΑ: Έγκριση σύναψης προγραμματικής σύμβασης, μεταξύ του Δήμου Βέροιας, του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας ,  Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ) 
και του Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι.Δ.Μ.) με τίτλο 
«Διερεύνηση Υφιστάμενης Ενεργειακής Κατάστασης και Προτάσεις για τη Βιώσιμη Αναβάθμιση 
Κτιρίων του Δήμου Βέροιας»  , έγκριση του σχεδίου αυτής, εξουσιοδότηση του Δημάρχου για την 
υπογραφή της και ορισμός εκπροσώπων του Δήμου Βέροιας για την στελέχωση της κοινής 
επιτροπής παρακολούθησης αυτής. 

ΣΧΕΤ.: Η αρ. 178/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας  

 

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ 
 

          Με την αρ. 178/2018 «Έγκριση καταρχήν σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ Δ. Βέροιας, Ν.Π. 
«Κ.Κ.Π.Α.Α.Π & Π.Α.» και Κέντρου Τεχνολογικής Έρευνας Δυτικής Μακεδονίας για την ενεργειακή αναβάθμιση 
κτιρίων Δήμου Βέροιας» απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Βέροιας, εγκρίθηκε κατ΄ αρχή η σύναψη 
προγραμματικής σύμβασης μεταξύ των προαναφερομένων συμβαλλομένων. 
Όπως αναφέρθηκε και στην εισήγηση της 178/2018 απόφασης, ο Δήμος Βέροιας στην προσπάθεια υλοποίησης 
των στόχων της παρούσας διοίκησης για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια που εποπτεύει, προωθεί 
σε συνεργασία με το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας ,  Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής 
Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ) και το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι.ΔΜ), τη διεξαγωγή 
έρευνας σχετικά με την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων ιδιοκτησίας του.  
Στο πλαίσιο της έρευνας αυτής το Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι.ΔΜ), το οποίο 
διαθέτει την απαιτούμενη εξειδίκευση αλλά και πολυετή εμπειρία, έχει ήδη συγκροτήσει ομάδα εργασίας η οποία θα 
αναλάβει τη σχεδίαση των απαιτούμενων εργασιών- μελετών, όπως ενεργειακή αποτύπωση των κτιρίων, διάφορες 
μετρήσεις, προτάσεις αποδοτικών παρεμβάσεων, έκδοση ενεργειακών πιστοποιητικών κ.ά. 
Στόχος της Προγραμματικής Σύμβασης είναι τα κτίρια να μεταβούν σε ενεργειακή κατάσταση της κείμενης 
νομοθεσίας και να εναρμονιστούν με τις απαιτήσεις της Ενωσιακής νομοθεσίας. 
Τα αποτελέσματα των ερευνών-μελετών θα αξιοποιηθούν περαιτέρω για τη βελτίωση της ενεργειακής κατανάλωσης 
η οποία τεχνοοικονομικά θα προορίζεται προς το άριστο αποτέλεσμα κόστους - οφέλους, ενώ απώτερος σκοπός 
της έρευνας είναι η προετοιμασία για την ένταξη του έργου στο ΕΣΠΑ . 
 Παρατίθεται προς έγκριση το σχέδιο της προγραμματικής σύμβασης και το Δημοτικό Συμβούλιο έχοντας υπόψη τα 
αναφερόμενα στο άρθρο 100 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/Α/07-06-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και 
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης», όπως οι παρ.1.α και 5 αντικαταστάθηκαν με το άρθρο 
8 παρ.9 και 10 του Ν. 4071/2012 (ΦΕΚ 85/Α/11-04-2012) και τις διατάξεις του Ν. 4412/2016, παρακαλείται να 
αποφασίσει: 

1. Έγκριση της σύναψης προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Δήμου Βέροιας, του Κέντρου Κοινωνικής 
Προστασίας ,  Αλληλεγγύης, Αθλητισμού, Παιδείας & Προσχολικής Αγωγής Δήμου Βέροιας (ΚΑΠΑ) και του 
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Τεχνολογικού Εκπαιδευτικού Ιδρύματος Δυτικής Μακεδονίας (Τ.Ε.Ι.ΔΜ) με τίτλο «Διερεύνηση Υφιστάμενης 
Ενεργειακής Κατάστασης και Προτάσεις για τη Βιώσιμη Αναβάθμιση Κτιρίων του Δήμου Βέροιας»   

2. Την έγκριση ή μη του συνημμένου σχεδίου προγραμματικής σύμβασης 
3. Την εξουσιοδότηση του κ. Δημάρχου για την υπογραφή της 
4. Τον ορισμό δημοτικού συμβούλου , με τον αναπληρωτή του, που θα συμμετέχει στην κοινή Επιτροπή 

Παρακολούθησης της σύμβασης 
 

         
 

 
  

 
 

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  

 

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΒΟΡΓΙΑΖΙΔΗΣ 

 

 

 


