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Σηελ Πάηξα, ζήκεξα, ηην 13η Οκηυβπίος 2020, εκέξα Σπίηη θαη ώπα 11:30, κεηά
απφ γξαπηή πξφζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, κε αξηζκφ 36/9-102020, πξαγκαηνπνηήζεθε μέζυ ηηλεδιάζκετηρ ζςνεδπίαζη ηηρ Οικονομικήρ
Δπιηποπήρ, ζχκθσλα κε ηελ αξηζ. 163/29-5-2020 εγθχθιην ηνπ ΥΠ.ΔΣ. ζηελ νπνία
ζπκκεηείραλ γηα ηε ιήςε απνθάζεσο ζηα (26) ζέκαηα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, ηα
παξαθάησ Μέιε ηεο Δπηηξνπήο απηήο:
1] Γηνλχζεο Πιέζζαο – Πξφεδξνο, 2] Αλδξέαο Αζαλαζφπνπινο – ηαθηηθφ κέινο, 3]
Αθξηβή Σακνχξε-Βαγελά – ηαθηηθφ κέινο, 4] Ινπιία Γηαλληηζνπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, 5]
Παλαγηψηεο Μειάο - ηαθηηθφ κέινο, 6] Ισάλλεο Τζηκπνχθεο – ηαθηηθφ κέινο, 7]
Αζαλάζηνο Μνδέο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο θαη 8] Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ
κέινο.
Ο θ. Πέηξνο Χσκάο – ηαθηηθφ κέινο, εηζήιζε ζηελ ηειεδηάζθεςε θαηά ηε ζπδήηεζε
νπ
ηνπ 2 ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο 698/2020).
Ο θ. Θεφδσξνο Ξπιηάο – αλαπιεξσκαηηθφ κέινο, απνρψξεζε απφ ηελ ηειεδηάζθεςε
θαηά ηε ζπδήηεζε ηνπ 6νπ ζέκαηνο ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο (αξηζκφο απνθάζεσο
702/2020).
Οη θ.θ. Φψηηνο Γεκαθφπνπινο –Αληηπξφεδξνο, Γεψξγηνο Μαγηάθεο – ηαθηηθφ κέινο,
Νηθφιανο Παπαδεκάηνο – ηαθηηθφ κέινο θαη Μαξία Φηινπνχινπ – ηαθηηθφ κέινο, δελ
κεηείραλ ζηελ ηειεδηάζθεςε, αλ θαη θιήζεθαλ.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε λφκηκε απαξηία, ν θ. Πξφεδξνο θεξχζζεη ηελ έλαξμε ηεο
ζπλεδξηάζεσο.
…………………………………………...…………………………………………………..
Σηε ζπλέρεηα, ν θ. Πξφεδξνο, ζέηεη ππ’ φςηλ ησλ κειψλ ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο ην
αξηζ. (18) ζέκα ηεο εκεξεζίαο δηαηάμεσο, «1. Έγθξηζε ηεο αξ. 57/2020 νξηζηηθήο Μειέηεο ηνπ
έξγνπ: «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 2νπ Γεληθνχ Λπθείνπ» 2. Τξφπνο εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ: Δπηινγή
Αλαδφρνπ κέζσ ηεο δηαθήξπμεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/16. 3. Έγθξηζε
ππνβνιήο πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ : «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 2νπ Γεληθνχ Λπθείνπ»
ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα», άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ», o νπνίνο
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ ηακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ), κε ηίηιν
δξάζε 4.c.1.1-a3 «Δπελδχζεηο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ηελ ρξήζε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο»», (ζρεηηθφ ην αξηζ. 14154/12-10-2020 δηαβηβαζηηθφ ηνπ θ.
Γεκάξρνπ θαη ε αξηζ. 14141/12-10-2020 εηζήγεζε ηνπ θ. Αληηδεκάξρνπ Αξρηηεθηνληθνχ ΈξγνπΗ/Μ θαη Έξγσλ Υπνδνκήο – Γ/λζε Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ – Τκήκα Κνηλνρξήζησλ
Φψξσλ), ε νπνία έρεη σο εμήο: «Πξνο: - Τνλ θ. Πξφεδξν ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο – Σαο
πιεξνθνξνχκε φηη απφ ην ηκήκα Κηηξηαθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Αξρ. Έξγνπ - Η/Μ, ζπληάρζεθε ε
ππ’ αξηζκφ 57/2020 νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 2νπ Γεληθνχ Λπθείνπ»,
πξνυπνινγηζκνχ 590.000,00 € (κε Φ.Π.Α.).- Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κέζσ ηεο αλνηθηήο
δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/16. - Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα
ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95, παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/16.Σχκθσλα κε ηηο αξ. πξση. 3936/13-01-2020 (έθδνζε: 3/0) πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο Υπεξεζίαο
Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ν Γήκνο Παηξέσλ σο δπλεηηθφο Γηθαηνχρνο έρεη
ηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ) γηα δεκφζηα θηίξηα ζην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα», άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο –
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Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ», o νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξσπατθφ ηακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ), κε ηίηιν δξάζε 4.c.1.1-a3 «Δπελδχζεηο ζε
δεκφζηεο ππνδνκέο γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ηελ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο»,
ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο, κε ειάρηζην πξνυπνινγηζκφ
ππνβαιιφκελσλ πξάμεσλ ην πνζφ ησλ 400.000,00€. Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε
δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε πξάμεσλ κε ηελ αλσηέξσ πξφζθιεζε αλέξρεηαη ζε
10.000.000,00€, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία ππνβνιήο πξνηάζεσλ κέζσ ηνπ ΟΠΣ ΔΣΠΑ ηελ
19/10/2020.- Η αλσηέξσ δξάζε έρεη σο ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ελεξγνβφξσλ
δεκφζησλ θηηξίσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη λνκίκσο πθηζηάκελα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ
εζληθψλ ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί ζην εζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε.
Δπηπιένλ ζθνπφο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη βειηίσζεο ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, κε ηα θηίξηα ηνπ Γεκφζηνπ Τνκέα λα
απνηεινχλ παξάδεηγκα γηα ηελ θηλεηνπνίεζε φιεο ηεο νηθνλνκίαο. - Τα επηδησθφκελα
απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αθνξνχλ ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ησλ δεκνζίσλ
θηηξίσλ κε ελεξγεηαθή θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία «Γ» ηνπ ηζρχνληνο ΚΔΝΑΚ ή ρακειφηεξε γηα
ηελ παξάιιειε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη
ηεο ρξήζεο ΑΠΔ ζηηο ππνδνκέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο πηνζέηεζεο ελεξγεηαθά
απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο,
θαζψο θαη κέζσ εθαξκνγήο ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο Η αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ
κπνξεί λα αθνξά ελδεηθηηθά ζε παξεκβάζεηο ζην θέιπθνο ησλ θηηξίσλ (ζεξκνκφλσζε),
αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ςχμεο - ζέξκαλζεο, ρξήζε ΑΠΔ,
ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θ.ι.π.. - Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ πξέπεη
ππνρξεσηηθά λα αλαβαζκίδνπλ ηα θηίξηα ζηελ θαηεγνξία ελεξγεηαθήο απφδνζεο κεγαιχηεξεο ή
ίζεο ηεο Β', ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ)
[Α.Π. ΓΔΠΔΑ/νηθ.178581/30-06-2017, ΦΔΚ 2367/Β'/12-07-2017]. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ
ππάξρεη δπλαηφηεηα επίηεπμεο ηνπ αλσηέξνπ ζηφρνπ, γηα θηίξηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, ζχκθσλα κε
ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΚΔΝΑΚ, ππνβάιιεηαη ε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ
Αξρηηεθηνληθήο θαη ε αηηηνινγηθή θαη ηερληθή έθζεζε ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4067/2012,
νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηε ΜΔΑ θαη παξέρνπλ επαξθή ηεθκεξίσζε γηα ηπρφλ αιινίσζε, θαηά ηξφπν
κε απνδεθηφ, ηνπ ραξαθηήξα ή ηεο εκθάληζήο ηνπο ή ηπρφλ παξαβίαζε ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη
κνξθνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινπλ νη δηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζηαζίαο πνπ δηέπνπλ ην
πξνζηαηεπφκελν θηίξην ή πεξηνρή.- Η θάιπςε ηνπ αλσηέξσ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ ζα δηαζθαιίδεηαη
- πηζηνπνηείηαη κέζσ ηεο δηελέξγεηαο ελεξγεηαθνχ επηζεψξεζεο απφ Δλεξγεηαθφ
Δπηζεσξεηή/Διεγθηή, ηφζν πξηλ φζν θαη κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, θαη ζε θάζε
πεξίπησζε πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ έξγνπ.- Σηα πιαίζηα ηεο ελ ιφγσ πξφζθιεζεο ν
Γήκνο Παηξέσλ πξνηίζεηαη λα ππνβάιιεη σο πξφηαζε έληαμεο ηελ πινπνίεζε ηνπ έξγνπ:
«Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 2νπ Γεληθνχ Λπθείνπ», πξνυπνινγηζκνχ κειέηεο 590.000,00 € (κε
Φ.Π.Α.). - Καηφπηλ ησλ αλσηέξσ, παξαθαινχκε φπσο εηζεγεζείηε ζην Σψκα θαη εγθξίλεη:1. Τελ
έγθξηζε ηεο αξ. 57/2020 νξηζηηθήο Μειέηεο ηνπ έξγνπ: «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 2νπ Γεληθνχ
Λπθείνπ» πξνυπνινγηζκνχ 590.000,00 € (κε Φ.Π.Α.) 2. Τνλ ηξφπν εθηέιεζεο ηνπ έξγνπ κε
επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ κέζσ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ
ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ Ν. 4412/16. 3. Τελ έγθξηζε
ππνβνιήο πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 2νπ Γεληθνχ Λπθείνπ»
πξνυπνινγηζκνχ 590.000,00 € (κε Φ.Π.Α.)» ζην επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα»,
άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή
ζην πεξηβάιινλ», o νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ ηακείν Πεξηθεξεηαθήο
Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ), κε ηίηιν δξάζε 4.c.1.1-a3 «Δπελδχζεηο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο γηα ελεξγεηαθή
αλαβάζκηζε θαη ηελ ρξήζε αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο».4. Τελ εμνπζηνδφηεζε ηνπ θ.
Γεκάξρνπ γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο. Ο Αληηδήκαξρνο Αξρηηεθηνληθνχ Έξγνπ-Η/Μ θαη Έξγσλ
Υπνδνκήο, θ. Φξήζηνο Κνξδάο».
Ζ Οικονομική Δπιηποπή, αθνχ άθνπζε ηνλ θ. Πξφεδξν θαη ηελ εηζήγεζε ηνπ αξκφδηνπ
εηζεγεηή-Αληηδεκάξρνπ,
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ΟΜΟΦΩΝΑ ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ:
Σχκθσλα κε ην άξζξν 72 ηνπ Ν.3852/2020 (άξζξν 40 παξ.1 ηνπ Ν.4735/2020),
1. Δγκπίνει ηελ αξ. 57/2020 νξηζηηθή Μειέηε ηνπ έξγνπ: «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 2νπ

Γεληθνχ Λπθείνπ» πξνυπνινγηζκνχ 590.000,00 € (κε Φ.Π.Α.)
Η επηινγή ηνπ Αλαδφρνπ ζα γίλεη κέζσ ηεο αλνηθηήο δηαδηθαζίαο γηα ηελ ζχλαςε
ειεθηξνληθψλ δεκνζίσλ ζπκβάζεσλ έξγνπ θάησ ησλ νξίσλ, ζχκθσλα κε ην άξζξν 27 ηνπ
Ν. 4412/16.
Η νηθνλνκηθή πξνζθνξά ησλ δηαγσληδνκέλσλ, ζα ζπληαρζεί θαη ζα ππνβιεζεί ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 95, παξ. 2α ηνπ Ν. 4412/16.
2. Δγκπίνει ηελ ππνβνιή πξφηαζεο γηα ηελ έληαμε ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 2νπ

Γεληθνχ Λπθείνπ» πξνυπνινγηζκνχ 590.000,00 € (κε Φ.Π.Α.)» ζην επηρεηξεζηαθφ
πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα», άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ Πεξηβάιινληνο –
Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ», o νπνίνο ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην
Δπξσπατθφ ηακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ), κε ηίηιν δξάζε 4.c.1.1-a3
«Δπελδχζεηο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ηελ ρξήζε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο».
3. Δξοςζιοδοηεί ηνλ θ. Γήκαξρν γηα ηηο πεξαηηέξσ ελέξγεηεο.

Γηεπθξηλίδεηαη φηη:
Απφ ην Τκήκα Κηηξηαθψλ Έξγσλ ηεο Γ/λζεο Αξρ. Έξγνπ - Η/Μ, ζπληάρζεθε ε ππ’ αξηζκφ
57/2020 νξηζηηθή κειέηε ηνπ έξγνπ «Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 2νπ Γεληθνχ Λπθείνπ»,
πξνυπνινγηζκνχ 590.000,00 € (κε Φ.Π.Α.).
Σχκθσλα κε ηηο αξ. πξση. 3936/13-01-2020 (έθδνζε: 3/0) πξφζθιεζε ηεο Δηδηθήο
Υπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. Πεξηθέξεηαο Γπηηθήο Διιάδαο, ν Γήκνο Παηξέσλ σο δπλεηηθφο
Γηθαηνχρνο έρεη ηελ δπλαηφηεηα ππνβνιήο πξνηάζεσλ έξγσλ (πξάμεσλ) γηα δεκφζηα θηίξηα ζην
επηρεηξεζηαθφ πξφγξακκα «Γπηηθή Διιάδα», άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 2 «Πξνζηαζία ηνπ
Πεξηβάιινληνο – Μεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία θηιηθή ζην πεξηβάιινλ», o νπνίνο
ζπγρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ ηακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΤΠΑ), κε ηίηιν
δξάζε 4.c.1.1-a3 «Δπελδχζεηο ζε δεκφζηεο ππνδνκέο γηα ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θαη ηελ ρξήζε
αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο», ζχκθσλα κε ηνπο θαλφλεο επηιεμηκφηεηαο ηεο ελ ιφγσ
πξφζθιεζεο, κε ειάρηζην πξνυπνινγηζκφ ππνβαιιφκελσλ πξάμεσλ ην πνζφ ησλ 400.000,00€.
Δπηζεκαίλεηαη φηη ε ζπγρξεκαηνδνηνχκελε δεκφζηα δαπάλε πνπ δηαηίζεηαη γηα ηελ έληαμε
πξάμεσλ κε ηελ αλσηέξσ πξφζθιεζε αλέξρεηαη ζε 10.000.000,00€, κε θαηαιεθηηθή εκεξνκελία
ππνβνιήο πξνηάζεσλ κέζσ ηνπ ΟΠΣ ΔΣΠΑ ηελ 19/10/2020.
Η αλσηέξσ δξάζε έρεη σο ζηφρν ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ελεξγνβφξσλ δεκφζησλ
θηηξίσλ, ηα νπνία ζα πξέπεη λα είλαη λνκίκσο πθηζηάκελα κε ζθνπφ ηελ επίηεπμε ησλ εζληθψλ
ζηφρσλ, πνπ έρνπλ ηεζεί ζην εζληθφ Σρέδην Γξάζεο γηα ηελ Δλεξγεηαθή Απφδνζε. Δπηπιένλ
ζθνπφο είλαη ε αμηνπνίεζε ηνπ δπλακηθνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη βειηίσζεο ηεο
ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, κε ηα θηίξηα ηνπ Γεκφζηνπ Τνκέα λα
απνηεινχλ παξάδεηγκα γηα ηελ θηλεηνπνίεζε φιεο ηεο νηθνλνκίαο.
Τα επηδησθφκελα απνηειέζκαηα ηεο δξάζεο αθνξνχλ ζηε κείσζε ηεο θαηαλάισζεο
ελέξγεηαο ησλ δεκνζίσλ θηηξίσλ κε ελεξγεηαθή θαηάηαμε ζηελ θαηεγνξία «Γ» ηνπ ηζρχνληνο
ΚΔΝΑΚ ή ρακειφηεξε γηα ηελ παξάιιειε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 κέζσ ηεο βειηίσζεο ηεο
ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη ηεο ρξήζεο ΑΠΔ ζηηο ππνδνκέο ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, κέζσ ηεο
πηνζέηεζεο ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ ζπζηεκάησλ γηα ςχμε θαη ζέξκαλζε ρψξσλ θαη ηελ
παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, θαζψο θαη κέζσ εθαξκνγήο ηερλνινγηψλ εμνηθνλφκεζεο
ελέξγεηαο Η αλαβάζκηζε ησλ θηηξίσλ κπνξεί λα αθνξά ελδεηθηηθά ζε παξεκβάζεηο ζην θέιπθνο
ησλ θηηξίσλ (ζεξκνκφλσζε), αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, αληηθαηάζηαζε ζπζηεκάησλ ςχμεο ζέξκαλζεο, ρξήζε ΑΠΔ, ζπζηήκαηα δηαρείξηζεο ελέξγεηαο θ.ι.π..

ΑΔΑ: Ψ3ΟΥΩΞΙ-ΧΗΘ
Οη παξεκβάζεηο πνπ ζα πινπνηεζνχλ πξέπεη ππνρξεσηηθά λα αλαβαζκίδνπλ ηα θηίξηα ζηελ
θαηεγνξία ελεξγεηαθήο απφδνζεο κεγαιχηεξεο ή ίζεο ηεο Β', ζχκθσλα κε ην άξζξν 7 ηνπ
Καλνληζκνχ Δλεξγεηαθήο Απφδνζεο Κηηξίσλ (ΚΔΝΑΚ) [Α.Π. ΓΔΠΔΑ/νηθ.178581/30-06-2017,
ΦΔΚ 2367/Β'/12-07-2017]. Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ ππάξρεη δπλαηφηεηα επίηεπμεο ηνπ αλσηέξνπ
ζηφρνπ, γηα θηίξηα εηδηθψλ θαηεγνξηψλ, ζχκθσλα κε ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ ΚΔΝΑΚ,
ππνβάιιεηαη ε απφθαζε ηνπ Σπκβνπιίνπ Αξρηηεθηνληθήο θαη ε αηηηνινγηθή θαη ηερληθή έθζεζε
ηεο παξ. 11 ηνπ άξζξνπ 6 ηνπ Ν. 4067/2012, νη νπνίεο ζπλνδεχνπλ ηε ΜΔΑ θαη παξέρνπλ επαξθή
ηεθκεξίσζε γηα ηπρφλ αιινίσζε, θαηά ηξφπν κε απνδεθηφ, ηνπ ραξαθηήξα ή ηεο εκθάληζήο ηνπο
ή ηπρφλ παξαβίαζε ησλ εηδηθψλ φξσλ θαη κνξθνινγηθψλ πεξηνξηζκψλ πνπ επηβάιινπλ νη
δηνηθεηηθέο πξάμεηο πξνζηαζίαο πνπ δηέπνπλ ην πξνζηαηεπφκελν θηίξην ή πεξηνρή.
Η θάιπςε ηνπ αλσηέξσ ελεξγεηαθνχ ζηφρνπ ζα δηαζθαιίδεηαη - πηζηνπνηείηαη κέζσ ηεο
δηελέξγεηαο ελεξγεηαθνχ επηζεψξεζεο απφ Δλεξγεηαθφ Δπηζεσξεηή/Διεγθηή, ηφζν πξηλ φζν θαη
κεηά ηελ πινπνίεζε ησλ παξεκβάζεσλ, θαη ζε θάζε πεξίπησζε πξηλ ηελ νξηζηηθή παξαιαβή ηνπ
έξγνπ.

Ο Ππόεδπορ
ΓΗΟΝΤΖ ΠΛΔΑ

Σα ςμμεηέσονηα Μέλη
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