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πρότασης για χρηματοδότηση στην υπ’
αριθ. πρωτ. 2941/10-10-2019 Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής, στη Δράση
«Παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δηµοτικά κτίρια»
στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµματος «Αττική» του Άξονα
Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και
της Συµπαραγωγής και προώθηση χαµηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στις αστικές περιοχές» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
ΘΕΜΑ: Λήψη απόφασης περί υποβολή

Λαµβάνοντας υπόψη:
1. Την υπ’ αρ. πρωτ. 2941/10-10-2019 Πρόσκληση της Περιφέρειας Αττικής
Σας γνωρίζουµε ότι:

Ο Δήμος Διονύσου πρόκειται να υποβάλλει πρόταση για χρηματοδότηση στην υπ’
αριθ. πρωτ. 2941/10-10-2019 Πρόσκληση, για υποβολή προτάσεων στη Δράση
«Παρεµβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε δηµοτικά κτίρια»
στο πλαίσιο του Περιφερειακού Επιχειρησιακού Προγράµματος «Αττική» του Άξονα
Προτεραιότητας 04 «Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης της χρήσης ΑΠΕ και
της Συµπαραγωγής και προώθηση χαµηλών εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
στις αστικές περιοχές» ο οποίος συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταµείο
Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ), με τίτλο πράξης: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ».
Η δράση έχει ως στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση των ενεργοβόρων κτιρίων ή
κτιριακών μονάδων αρμοδιότητας των ΟΤΑ Α’ βαθμού, με σκοπό την επίτευξη των
στόχων που έχουν τεθεί στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα.
Τα κτίρια τα οποία επέλεξε ο Δήμος για την υποβολή της πρότασης είναι:
•
•
•

Γυμνάσιο Άνοιξης
Γυμνάσιο Δροσιάς
2o Δημοτικό Διονύσου

Ως µέγιστος προϋπολογισµός χρηµατοδότησης της υποβαλλόµενης πράξης ορίζεται
ποσό που καθορίζεται ανάλογα µε τον µόνιµο πληθυσµό του κάθε ∆ήµου και είναι
490.000 € πλέον ΦΠΑ για τον ∆ήµο ∆ιονύσου.

Η συμμετοχή του ΠΕΠ «Αττική» δεν μπορεί να ξεπεράσει τα 1,20 € ανά
εξοικονομούμενη κιλοβατώρα ανά έτος (kWh/ έτος) για σχολικά κτήρια και 1,50 €
αντίστοιχα για κτίρια του τριτογενή τομέα, όπου εξοικονομούμενη ενέργεια
θεωρείται η διαφορά αρχικού με τελικό ΠΕΑ επί το εμβαδό του κτιρίου που
έγιναν οι επεμβάσεις.
•

Το αίτηµα ένταξης θα πρέπει να συνοδεύεται από:
1. Απόφαση της οικονοµικής επιτροπής του δικαιούχου δήµου για την
υποβολή της πρότασης. Στην περίπτωση πράξης που ο προϋπολογισµός
της

υπερβαίνει

το

ανωτέρω

αναφερόµενο

µέγιστο

ποσό

χρηµατοδότησης, ο δικαιούχος θα πρέπει να δεσµευτεί ρητά για την
κάλυψη του υπερβάλλοντος ποσού µε εγγραφή του στον προϋπολογισµό
του ∆ήµου.
2. Εγκριτική απόφαση της µελέτης της πρότασης.

Με βάση τα ανωτέρω παρακαλείται η Οικονοµική Επιτροπή να προχωρήσει
στη λήψη απόφασης για να εγκρίνει:
α) Την υποβολή πρότασης στο πρόγραµµα ΠΕΠ «Αττική». Στην περίπτωση
πρότασης που ο προϋπολογισµός της υπερβαίνει το ανωτέρω
αναφερόµενο
µέγιστο ποσό χρηµατοδότησης, ο δικαιούχος δεσµεύεται ρητά για την κάλυψη του
υπερβάλλοντος ποσού µε εγγραφή του στον προϋπολογισµό του ∆ήµου µετά από
απόφαση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.
β) Την µελέτη της πρότασης.
γ) Να εξουσιοδοτήσει τον Αντιδήµαρχο των Τεχνικών Υπηρεσιών και ∆ηµοτικών
Έργων για την υποβολή της σχετικής πρότασης.
Συνηµµένα: Τεχνική Περιγραφή, Τεύχος Παρεµβάσεων Μελέτης

Ε.∆.
1. Γεν. Αρχείο
2. Αρχείο ∆.Τ.Υ.
3. Φ. Εισηγήσεων ∆.Σ.
4. Φ. Σχετ. Έργου

Ο Αντιδήµαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών
και ∆ηµοτικών Έργων
Στέφανος Κριεµάδης
Πολιτικός Μηχανικός

