
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ Βέροια 05-07-2018
ΝΟΜΟΣ ΗΜΑΘΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΒΕΡΟΙΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Διεύθ.: Βικέλα 4132 Προς: ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Πληροφορίες: Μ.
Τηλ.: 23313 50586
Φαξ: 23310 21777

ΘΕΜΑ: Έγκριση μελέτης του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση 6ου & 13ου Δημοτικών
Σχολείων Βέροιας».

ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Με την αριθ. πρόσκληση με κωδικό 112.4c, Α/Α ΟΠΣ: 2600/Α.Π. 1049/07-03-2018
και τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια Κεντρικής
Μακεδονίας», του άξονα προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς
μία οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία», ο Περιφερειάρχης
Κεντρικής Μακεδονίας καλεί τους φορείς που εμπίπτουν στις παρακάτω κατηγορίες
δυνητικών δικαιούχων
•Φορείς Γενικής Κυβέρνησης
Φορείς που ανήκουν στη Γενική Κυβέρνηση, όπως αυτή ορίζεται αναλυτικά στο
άρθρο 14 του N.4270/2014 σχετικά με τους ορισμούς περί Γενικής Κυβέρνησης και
Δημοσίου τομέα και σύμφωνα με το Μητρώο που τηρείται στην Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία http://www.statistics.gr/el/statistics/-/publication/SEL08/, για κτίρια που
χωροθετούνται στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας,
για την υποβολή προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και
χρηματοδοτηθούν στο πλαίσιο του παραπάνω Άξονα Προτεραιότητας του
Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία».

Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων δημόσιων
κτιρίων με σκοπό την επίτευξη των εθνικών στόχων που έχουν τεθεί στο Εθνικό
Σχέδιο Δράσης για την Ενεργειακή Απόδοση.
Ήδη έχει εκδοθεί η αρ. 347/2018 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου «Έγκριση α)
υποβολής προτάσεων για την ενεργειακή αναβάθμιση του 16ου Δημοτικού Σχολείου
(Φιλίππειο) και του 2ου Δημοτικού Σχολείου (Μελέτειο) Βέροιας, στα πλαίσια της
πρόσκλησης με τίτλο «Ενεργειακή αναβάθμιση δημοσίων κτιρίων στην Περιφέρεια
Κεντρικής Μακεδονίας» του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία»
και β) εξουσιοδότησης του Δημάρχου.», που αφορά στην υποβολή προτάσεων για τα
δύο αναφερόμενα κτίρια.

Με την Α.Π.: 2680/ 31-05-2018 πρόσκληση (Κωδικός Πρόσκλησης: 112.4c Α/Α
ΟΠΣ: 2600 Έκδοση: 2/0) που είναι η ίδια σε ότι αφορά στο περιεχόμενο με
αυτήν της 1ης έκδοσης, παρατάθηκε η προθεσμία υποβολής αιτημάτων
χρηματοδότησης μέχρι την 16/07/2018 . Έτσι δόθηκε η δυνατότητα ολοκλήρωσης
και τρίτης πρότασης, που αφορά σε ενεργειακή αναβάθμιση των 6ου & 13ου

Δημοτικών Σχολείων.
Τα δύο σχολεία βρίσκονται στο ίδιο οικοδομικό τετράγωνο , σε επαφή ,με κοινό
αύλειο χώρο.
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Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την θερμική θωράκιση του κελύφους των κτιρίων ,
ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις κ.λ.π., που στοχεύουν με την υλοποίησή τους,
τα κτίρια να καταταγούν, στην κατηγορία τουλάχιστον Β.

Σύμφωνα με το άρθρο 209 παρ 4 του Ν. 3463/2006 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
συντάχθηκε από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου η μελέτη του παρακάτω έργου

Α/Α ΕΡΓΟ ΠΡΟΫΠΟ
ΛΟΓΙΣΜΟΣ

1. «Ενεργειακή αναβάθμιση
6ου & 13ου Δημοτικών
Σχολείων Βέροιας».

680.000,00 €

Παρακαλούμε το Δημοτικό Συμβούλιο:
Α) Να εγκρίνει την μελέτη του παραπάνω έργου.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ


