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14 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2020

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

Αρ. Πρωτ: 76

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ
Θέμα: Έγκριση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση
υποδομών»
ΑΠΟΦΑΣΗ

73 / 2020

ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ ΑΓΙΑΣ
Έχοντας υπόψη:
1) Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 203 του
Ν.4555/2018 (Α’133).
2) Τις διατάξεις των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν. 4412/2016.
3) Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του
άρθρου 22 του Ν. 3536/2007.
4) Την αναγκαιότητα για την παροχή της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης για την
ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών»
5) Το γεγονός ότι η συγκεκριμένη υπό διενέργεια δαπάνη έχει αναληφθεί νόμιμα με την αριθμ.
324/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης, με αριθμό πρωτοκόλλου 3298/13-04-2020.
6) Την υποβληθείσα προσφορά.
ΑΠ Ο Φ ΑΣ Ι ΖΟ Υ Μ Ε
Α. Εγκρίνουμε τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο «Υπηρεσίες υποστήριξης για την
ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών» εκτιμώμενης αξίας τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα
οχτώ ευρώ και εβδομήντα ένα λεπτά (4.838,719€) ευρώ, χωρίς Φ.Π.Α., με τη διαδικασία της
απευθείας ανάθεσης.
Β. Εγκρίνουμε την τεχνική περιγραφή και τον προϋπολογισμό της υπηρεσίας «Υπηρεσίες
υποστήριξης για την ενεργειακή αναβάθμιση υποδομών», ως ακολούθως:
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
Η χρηματοδότηση παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας σε επιλεγμένα δημοτικά κτίρια αποτελεί
προτεραιότητα του Νέου ΕΣΠΑ (προγραμματική περίοδος 2014 - 2020). Επιπλέον, παραμένει
υπαρκτή η ανάγκη του Δήμου για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και βελτίωση της θερμικής
άνεσης των χρηστών στα δημόσια κτίρια, με παράλληλο στόχο να επιλύσει χρόνια προβλήματα
εξοικονόμησης πόρων και αναβάθμισης της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς αυτών.
Στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 3 «Προστασία του περιβάλλοντος – Μετάβαση σε μια
οικονομία φιλική στο περιβάλλον» του Νέου ΕΣΠΑ 2014 - 2020, του Επιχειρησιακού Προγράμματος
«Περιφερειακό επιχειρησιακό πρόγραμμα Θεσσαλίας 2014 - 2020» και απευθυνόμενη προς τους ΟΤΑ
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Α΄Βαθμού, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π. Περιφέρειας Θεσσαλίας δημοσίευσε την Πρόσκληση
για την χρηματοδότηση προτάσεων ενεργειακής αναβάθμισης και τεχνολογιών ΑΠΕ με τίτλο
«Ενίσχυση της ενεργειακής απόδοσης των δημόσιων κτηρίων στη Θεσσαλία».
Με την συγκεκριμένη πρόσκληση δύναται να χρηματοδοτηθούν παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
σε υφιστάμενα δημόσια κτήρια των ΟΤΑ, συμπεριλαμβανομένων των σχολικών κτηρίων. Η πρόταση
έχει στόχο την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των υφιστάμενων εγκαταστάσεων και την
εγκατάσταση συστημάτων παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ, με απώτερο στόχο την εξοικονόμηση
ενέργειας στον δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα, τη μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, και τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου.
Η Πρόσκληση προβλέπει συγκριτική αξιολόγηση των υποβληθέντων προτάσεων. Οι προτάσεις
υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω ΟΠΣ. Ο Δήμος Αγιάς θέτει σε πρώτη προτεραιότητα την ενεργειακή
αναβάθμιση του Γυμνασίου Στομίου και του 2

ου

Δημοτικού Σχολείου Αγιάς, ιδιαίτερα ενεργοβόρες

δομές και με σημαντικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα.
Η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου Αγιάς δε διαθέτει εξειδικευμένο προσωπικό, λογισμικό και εξοπλισμό
σχετικό με θέματα εξοικονόμησης ενέργειας και βιοκλιματικών παρεμβάσεων. Επιπρόσθετα οι
σχεδιαζόμενες ενεργειακές υπηρεσίες αποτελούν αντικείμενο εξειδικευμένου ενεργειακού συμβούλου
που έχει άμεση γνώση των προτεινόμενων τεχνολογιών που συνδέονται με τη συμβατότητα
υλοποίησης και των στόχων του προγράμματος.
Η ηλεκτρονική πρόταση στο ΟΠΣ, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αίτησης
χρηματοδότησης, περιλαμβάνει τα ακόλουθα παραδοτέα τα οποία αποτελούν συμβατική υποχρέωση
του υποψηφίου αναδόχου:
- Χρηματοοικονομική ανάλυση για τον υπολογισμό των καθαρών εσόδων ή Βεβαίωση μη Παραγωγής
Εσόδων και έλεγχος για έργα που ενέχουν στοιχεία κρατικής ενίσχυσης.
- Σχέδιο Αίτησης Χρηματοδότησης και Τεχνικού Δελτίου Πράξης (πρέπει να συμπληρωθεί από το
δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ).
- Σχέδιο Δελτίου Ενεργειών Ωρίμανσης και Υποχρεώσεων Πράξης, (πρέπει να συμπληρωθεί από το
δικαιούχο ηλεκτρονικά στο ΟΠΣ)
- Τυποποιημένα χρονοδιαγράμματα για την εκτίμηση της ρεαλιστικότητας του χρονοδιαγράμματος
- Σχέδιο τευχών Δημοπράτησης (Τεχνική Περιγραφή και Προϋπολογισμός)
- Πίνακας Β3 (συμμόρφωσης με τις κατευθύνσεις της ΚΥΑ ΣΜΠΕ του ΕΠ)
- Μελέτη ανάλυσης κόστους-οφέλους για την τεκμηρίωση των παρεμβάσεων ΑΠΕ.
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Μον.
Μέτρ.

ΠΟΣΟ
ΤΗΤΑ

ΤΙΜΗ
ΜΟΝ.

1.

Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενεργειακή
αναβάθμιση υποδομών

Κατ’
αποκ.

1

4.838,71
Σύνολο
Φ.Π.Α 24%
Γενικό Σύνολο

ΔΑΠΑΝΗ

4.838,71
4.838,71
1.161,29
6.000,00
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Γ. Αναθέτουμε την εκτέλεση της υπηρεσίας «Υπηρεσίες υποστήριξης για την ενεργειακή
αναβάθμιση υποδομών», στην εταιρία Γ. ΚΑΡΑΒΙΔΕΣ & ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ε.Ε., με επαγγελματική
έδρα επί της οδού Μανδηλαρά 5β, στην Λάρισα, Τ.Κ 41222, με Α.Φ.Μ: 801319715, ΔΟΥ: ΛΑΡΙΣΑΣ,
τηλ.: 6937019519, έναντι του ποσού των τεσσάρων χιλιάδων οχτακοσίων τριάντα οχτώ ευρώ και
εβδομήντα ένα λεπτά (4.838,719€), χωρίς Φ.Π.Α.
Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από πόρους ΣΑΤΑ
2020. Στον προϋπολογισμό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα
βαρύνει τον Κ.Α. 02.30.6142.04 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
Ε. Ο χρόνος παράδοσης της προμήθειας ορίζεται το διάστημα μέχρι την 30/05/2020 από την
υπογραφή της σχετικής σύμβασης.
ΣΤ. Η πληρωμή του συμβατικού ποσού θα γίνει με την έκδοση εντάλματος πληρωμής, μετά
την υποβολή από τον προμηθευτή ισόποσου εξοφλητικού τιμολογίου.
Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή, απρόσκοπτη
και σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές εκτέλεση των προς ανάθεση ειδών.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
Αντώνης Ν. Γκουντάρας
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