
 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ 

ΔΗΜΟΣ ΣΤΥΛΙΔΑΣ 

 

 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αρίθμ. 31/2022 συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής, 

Αρ. Απόφασης: 148/2022 

 

ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης για υποβολή πρότασης πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» στην 

πρόσκληση με Κωδικό 88 της ΕΥΔΕΠ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ για 

χρηματοδότηση από τον άξονα προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς 

μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του 

ΕΠ «Στερεά Ελλάδα» 

 

Στη Στυλίδα και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 14 του μήνα Σεπτεμβρίου 

του έτους 2022 και ώρα 10:00 πμ συνήλθε σε έκτακτη συνεδρίαση στα γραφεία του 

Δήμου η Οικονομική Επιτροπή Στυλίδας ύστερα από την αριθμ. 8834 – 13/09/2022 

έγγραφη πρόσκληση της κ. Προέδρου-Δημάρχου αυτής που επιδόθηκε σε κάθε ένα 

σύμβουλο σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010. 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης η κ. Πρόεδρος διαπίστωσε ότι σε σύνολο 

7 μελών ήταν παρόντα τα 6 μέλη του ήτοι: 

  

Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

    1) ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΒΙΡΓΙΝΙΑ    1) ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ 

   2) ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

   3) ΚΑΝΑΠΙΤΣΑΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ  

   4) ΨΑΡΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  

   5) ΜΠΟΥΡΧΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ  

   6) ΚΑΛΩΤΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  

  
 

 

 

 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, κήρυξε την 

έναρξη της έκτακτης συνεδρίασης, διά ζώσης, για τη συζήτηση και λήψη απόφασης στα 

παρακάτω θέματα της ημερήσιας διάταξης και μη. 
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Στη συνεδρίαση αυτή παρέστη και ο κ. Πανάγος Αθανάσιος, υπάλληλος του Δήμου, για 

την τήρηση των πρακτικών. 

Η Δήμαρχος-Πρόεδρος της Ο.Ε., κ. Βιργινία Στεργίου, ανακοίνωσε το δεύτερο θέμα της 

έκτακτης συνεδρίασης και κάλεσε τα μέλη να αποφανθούν για το κατεπείγον του 

θέματος. 

Το σώμα αποφασίζει ομόφωνα το κατεπείγον του θέματος. 

Στη συνέχεια η Δήμαρχος - Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής, κ. Βιργινία Στεργίου, 

έθεσε υπόψη του σώματος  εισήγηση,  που έχει αποσταλεί με e-mail στα μέλη της, και  

έχει ως εξής: 

Η πρόσκληση με Κωδικό 88 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5494) και τίτλο: «Εκπόνηση μελετών 

ωρίμανσης έργων ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημόσιου τομέα» της ΕΥΔΕΠ 

Περιφέρειας Στερεάς αποσκοπεί στη χρηματοδότηση μελετών ωρίμανσης έργων, που 

εμπίπτουν στην Επενδυτική Προτεραιότητες 4γ, του Άξονα Προτεραιότητας (ΑΠ) 04 του 

Επιχειρησιακού Προγράμματος (ΕΠ) «Στερεά Ελλάδα» 2014-2020, για την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε ενεργοβόρα κτίρια του Δημόσιου Τομέα, τα οποία δύνανται 

να χρηματοδοτηθούν και υλοποιηθούν στην επόμενη Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 

2021-2027, σε ΑΠ του Στόχου Πολιτικής (ΣΠ) – 02 του ΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς 

Ελλάδας (ΠΣτΕ). 

Οι μελέτες ωρίμανσης θα αφορούν σε έργα εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης 

της ενεργειακές απόδοσης ενεργοβόρων κτιρίων του Δημόσιου Τομέα, σύμφωνα με το 

ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Δύνανται να χρηματοδοτηθούν σωρευτικά τα ακόλουθα: 

• Εκπόνηση αναγκαίων υποστηρικτικών/προπαρασκευαστικών μελετών.  

• Εκπόνηση τεχνικών μελετών ωρίμανσης έργων, όλων των απαιτούμενων σταδίων 

ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει Ν.4412/2016.  

• Σύνταξη τευχών δημοπράτησης ανάλογα με το σύστημα δημοπράτησης, βάσει 

Ν.4412/2016. 

• Δυνατότητα χρηματοδότησης της εκπόνησης του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων (ΣΕΑΚ) στις περιπτώσεις των ΟΤΑ, σύμφωνα με την § 12, του άρθρου 7, του 

Ν.4342/2015 (ΦΕΚ 143Α), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.  

Επιπρόσθετα, είναι δυνατή: • Η επικαιροποίηση/συμπλήρωση/τροποποίηση 

υφισταμένων τεχνικών μελετών και τευχών δημοπράτησης. • Υπηρεσίες τεχνικού 

συμβούλου για την υποστήριξη του δικαιούχου στην επίβλεψη, έλεγχο και έγκριση των 

μελετών ωρίμανσης, στην περίπτωση που οι μελέτες αυτές εκπονούνται από τις 

αρμόδιες υπηρεσίες του δικαιούχου. Τα παραδοτέα κάθε πρότασης θα πρέπει να 

επιτρέπουν την άμεση δημοπράτηση του αντίστοιχου έργου, το φυσικό αντικείμενο 
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του οποίου, μετά την υλοποίησή του στην ΠΠ 21-27, θα είναι λειτουργικό και θα 

πετυχαίνει τους απαιτούμενους στόχους. 

Στο πλαίσιο αυτό, και με βάση την υψηλή αναγκαιότητα-σκοπιμότητά προτείνεται η 

υποβολή πρότασης για την πράξη με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ». Η υλοποίηση της πράξης θα 

οδηγήσει στην ωρίμανση, και κατά συνέπεια στη δυνατότητα εξεύρεσης 

χρηματοδότησης ενός ιδιαίτερα αναπτυξιακού έργου για το Δήμο, αλλά και την 

ευρύτερη περιοχή.  

Η προτεινόμενη πράξη περιλαμβάνει τα ακόλουθα υποέργα: 

Υποέργο 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-

ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» για την εκπόνηση της μελέτης. 

Υποέργο 2: «Υπηρεσίες συμβούλου για την Σύνταξη Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης 

Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Στυλίδας» 

Εισηγούμαστε τη λήψη απόφασης για: 

1. Έγκριση του φακέλου για το Υποέργο 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 63.147,77 € 

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

2. Έγκριση της μελέτης για το Υποέργο 2: «Υπηρεσίες συμβούλου για την Σύνταξη 

Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Στυλίδας» 

προϋπολογισμού 14.284,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

3. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» 

προϋπολογισμού  77.432,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  στον Άξονα 

Προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του ΕΠ «Στερεά 

Ελλάδα» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

4. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς με Κωδικό 

88 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5494) και τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων 

ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημόσιου τομέα». 

5. Δέσμευση ότι το προς μελέτη έργο θα προταθεί για ένταξη στην επόμενη 

Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027 σε ΑΠ του Στόχου Πολιτικής (ΣΠ) – 02 

του ΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣτΕ), κατά προτεραιότητα. 

6. Εξουσιοδότηση της Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την υποβολή της πρότασης. 
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Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

και αφού έλαβε υπόψη της την ανωτέρω εισήγηση, μετά από διαλογική συζήτηση 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 

1. Το κατεπείγον του θέματος. 

2. Έγκριση του φακέλου για το Υποέργο 1: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ 

ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» προϋπολογισμού 63.147,77 

€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

3. Έγκριση της μελέτης για το Υποέργο 2: «Υπηρεσίες συμβούλου για την Σύνταξη 

Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΣΕΑΚ) του Δήμου Στυλίδας» 

προϋπολογισμού 14.284,80 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24% 

4. Υποβολή πρότασης χρηματοδότησης πράξης με τίτλο «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ-ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΥΛΙΔΑΣ» 

προϋπολογισμού  77.432,57 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  στον Άξονα 

Προτεραιότητας 04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα σε όλους τους τομείς» του ΕΠ «Στερεά 

Ελλάδα» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο 

Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ). 

5. Αποδοχή των όρων της πρόσκλησης της ΕΥΔΕΠ Περιφέρειας Στερεάς με Κωδικό 

88 (Α/Α ΟΠΣ ΕΣΠΑ: 5494) και τίτλο: «Εκπόνηση μελετών ωρίμανσης έργων 

ενεργειακής αναβάθμισης κτιρίων του δημόσιου τομέα». 

6. Δέσμευση ότι το προς μελέτη έργο θα προταθεί για ένταξη στην επόμενη 

Προγραμματική Περίοδο (ΠΠ) 2021-2027 σε ΑΠ του Στόχου Πολιτικής (ΣΠ) – 02 

του ΕΠ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας (ΠΣτΕ), κατά προτεραιότητα. 

7. Εξουσιοδότηση της Δημάρχου να προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για 

την υποβολή της πρότασης. 

 

Συντάχθηκε το παρόν και υπογράφεται ως ακολούθως: 

 

Η ΔΗΜΑΡΧΟΣ -ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                                                      ΤΑ ΜΕΛΗ 
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