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ΥΔΓΗΟ 
 
EΛΛΖΝΗΚΖ ΓΖΜΟΚΡΑΣΗΑ 
ΝΟΜΟ ΑΣΣΗΚΖ                      
ΓΖΜΟ ΓΗΟΝΤΟΤ     
ΔΠΗΣΡΟΠΖ ΠΟΗΟΣΖΣΑ ΕΩΖ  
 
 
                                                                                          Απιθ.Απόθαζηρ 11/2011  
 
 
 

ΑΠΟΠΑΜΑ 
 
 

Από ην πξαθηηθό ηεο ..23/9/2011..  ηεο  ..07/2011.. ηεο ζπλεδξίαζεο ηεο Δπηηξνπήο Πνηόηεηαο 
Εσήο ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ                                               
 
    ήκεξα ηελ 23-9-2011, εκέξα Παπαζκεςή θαη ώξα 18.00 ε Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο 
ζπλήιζε ζε Έθηαθηε Γεκόζηα πλεδξίαζε ζην Γεκνηηθό Καηάζηεκα ζηελ αίζνπζα 
ζπλεδξηάζεσλ ηνπ Γήκνπ Γηνλύζνπ επί ηεο νδνύ Λ.Μαξαζώλνο αξ.29 θαη Αζ.Γηάθνπ 01,  
ύζηεξα από ηελ ππ’αξ.πξση. 29824/22-9-2011 πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ θ. Παππά Νηθνιάνπ, 
Αληηδεκάξρνπ  Σ.Τ. - Πνηόηεηαο Εσήο, πνπ δεκνζηεύζεθε θαη επηδόζεθε λόκηκα κε απνδεηθηηθό 
ζηα κέιε, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηεο παξ.6 ηνπ άξζξνπ 75 ηνπ λ.3852/2010, γηα ζπδήηεζε 
θαη ιήςε απόθαζεο ζην κνλαδηθό ζέκα έθηαθηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο με ηο καηεπείγον λόγυ 
λήξηρ πποθεζμίαρ ςποβολήρ ηηρ ηην 30-9-2011.. 
 
Η ζπλεδξίαζε θξίλεηαη θαηεπείγνπζα, πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί πξόηαζε ζηελ εηδηθή 
Υπεξεζία Δηαρείξηζεο Ε.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ηνπ ΥΠΕΚΑ γηα ηε 
ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξάμεο «Τεσνικά Έπγα, αξιοποίηση ΑΠΕ & Εξοικονόμηση Ενέπγειαρ 
σε σσολεία τος Δήμος Διονύσος» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 1 «Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνύ 
Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο κεηαθνξέο – Αληηκεηώπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεώζηκεο Πεγέο 
Ελέξγεηαο», ε ππνβνιή ηεο νπνίαο έρεη εκεξνκελία ιήμεο 30-9-2011. 

 Οκόθωλα ηα κέιε ηεο Επηηξνπήο ζύκθωλεζαλ γηα ηελ ζπδήηεζε ηνπ ελ ιόγω ζέκαηνο, ωο 
θαηεπείγνλ. 

Θέμα 1ο: Λήτη απόθαζηρ για ηην ςποβολή ππόηαζηρ ζηην ειδική ςπηπεζία 
Γιασείπηζηρ Δ.Π. «ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝ ΚΑΗ ΑΔΗΦΟΡΟ ΑΝΑΠΣΤΞΖ για ηη σπημαηοδόηηζη ηηρ 
ππάξηρ  «Σεσνικά Έπγα , αξιοποίηζη ΑΠΔ & Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζε ζσολεία ηος 
Γήμος Γιονύζος» 
 
  Αθνύ δηαπηζηώζεθε λόκηκε απαξηία, δειαδή ζε ζύλνιν εννέα (9 ) κειώλ βξέζεθαλ παξόληα 
ηα παξαθάησ επηά (7) κέιε: 
 
 
 
             ΠΑΡΟΝΣΔ                                                                  ΑΠΟΝΣΔ 
1.Παππάρ Νικόλαορ                                                         1.Παλιγγίνηρ Κυν/νορ 
2. Καναηζούληρ Ηυάννηρ                                                 2.υηηπίος ακελλάπιορ                                              
3.Καπςζηινόρ Νικόλαορ 
4.Κοςπιδάκηρ Κυν/νορ 
5.Φέπμελη Λςδία 
6.Σαοςξή-Υπιζηιανίδη Καλλιόπη 
7.Παπαπαναγιώηος Δλένη 
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Σα πξαθηηθά ηεξήζεθαλ από ηελ θ. αββνπνύινπ Καιιηόπε, Γηνηθεηηθή ππάιιειν ηνπ Γήκνπ 
Γηνλύζνπ.  
 
ηην ζςνεδπίαζη ήηαν παπών και ο Γήμαπσορ Γιονύζος κορ Ηυάννηρ Καλαθαηέληρ. 
 
   

Ο Πξόεδξνο εηζεγνύκελνο ην  καλνδηθό ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ 
δεκνηηθή ζύκβνπιν θ.Λπδία Φέξκειε ή νπνία είπε ηα εμήο: 

Έρνληαο ππόςε:  

1. Σν Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 
2. Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ.Β Ν. 3852/2010  (ΦΔΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 

Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο» 

3.-Σελ ππ’αξηζκ. 166355/Π97 πξόζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. 
«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ηνπ ΤΠΔΚΑ ζύκθσλα κε ηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 
γηα ππνβνιή πξόηαζεο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξάμεο «Σεσνικά Έπγα, αξιοποίηζη ΑΠΔ 
& Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζε ζσολεία ηος Γήμος Γιονύζος» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 
1 «Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο κεηαθνξέο – Αληηκεηώπηζε Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο – Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο».  

Οη ζεκαηηθέο πξνηεξαηόηεηεο αθνξνύλ ζε: 

1)Αλαλεώζηκε ελέξγεηα – Ζιηαθή 

2)Αλαλεώζηκε ελέξγεηα – Βηνκάδα 

3)Αλαλεώζηκε ελέξγεηα – πδξνειεθηξηθή, γεσζεξκηθή θα 

4)Δλεξγεηαθή απόδνζε, ζπκπαξαγσγή, δηαρείξηζε ελέξγεηαο 

Γύλαηαη λα ρξεκαηνδνηεζνύλ νη δξάζεηο παξεκβάζεσλ εμνηθνλόκεζεο ελέξγεηαο (ΔΞΔ) θαη νη 
εγθαηαζηάζεηο ζπζηεκάησλ αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο (ΑΠΔ). 

Πξνθεηκέλνπ λα ππνβιεζεί ε ζπγθεθξηκέλε πξόηαζε, ε νπνία έρεη εκεξνκελία ιήμεο 30-9-2011 
πξνηείλσ όπσο εηζεγεζνύκε εκηάκηυρ πξνο ην Γ.. : 

α) ηελ έγθξηζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ζηνλ 
άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 1 «Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο κεηαθνξέο – 
Αληηκεηώπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο».  

β) ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθώλ 

  Ο ζθνπόο ηεο κειέηεο ζα είλαη ε ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ 

ζρνιείσλ ηνπ  Γήκνπ καο κε ζθνπό ηελ ππνβνιή πξόηαζεο γηα ρξεκαηνδόηεζε ζηελ 

αληίζηνηρε δξάζε ηνπ ΔΠΔΡΑΑ. Ζ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη ελεξγεηαθά πηζηνπνηεηηθά γηα 8-10 

ζρνιεία κε ζθνπό κηθξέο παξεκβάζεηο ζε πεξηζζόηεξα ζρνιεία . Σα ζηνηρεία πνπ έρνπκε 

ζπιιέμεη καο έρνπλ νδεγήζεη ζε έλα θαηαξρήλ θαηάινγν κε ζεηξά πξνηεξαηόηεηαο γηα ηα 
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ζρνιεία πνπ πξέπεη λα παξέκβνπκε. Δλδεηθηηθά έρνπκε επηιέμεη 4 ζρνιεία  κε θξηηήξην ηελ 

παιαηόηεηα θαη ηελ αλάγθε παξεκβάζεσλ ιόγσ απμεκέλεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο  

πεηξέιαην, ΓΔΖ ) Θα πξνζπαζήζνπκε λα παξέκβνπκε αξρηθά ζηα ζρνιεία όισλ ησλ 

Γεκνηηθώλ θνηλνηήησλ θαη ζε δεύηεξε θάζε ζε όια Γεκνηηθά θηήξηα. 

Ζ  Δπηηξνπή Πνηόηεηαο Εσήο αθνύ έιαβε ππόςε ηεο: 

   1-ηελ εηζήγεζε 

2 -Σν Ν. 3463/2006 «Κώδηθαο Γήκσλ θαη Κνηλνηήησλ» 

3 - Σηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 73 παξ.Β Ν. 3852/2010  (ΦΔΚ 87 Α /07-06-2010) «Νέα 
Αξρηηεθηνληθή ηεο Απηνδηνίθεζεο θαη ηεο Απνθεληξσκέλεο Γηνίθεζεο – Πξόγξακκα 
Καιιηθξάηεο» 

  4.-Σελ ππ’αξηζκ. 166355/Π97 πξόζθιεζε ηεο Δηδηθήο Τπεξεζίαο Γηαρείξηζεο Δ.Π. 
«Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο Αλάπηπμε» ηνπ ΤΠΔΚΑ ζύκθσλα κε ηελ νπνία δίλεηαη ε δπλαηόηεηα 
γηα ππνβνιή πξόηαζεο γηα ηε ρξεκαηνδόηεζε ηεο πξάμεο «Σεσνικά Έπγα, αξιοποίηζη ΑΠΔ 
& Δξοικονόμηζη Δνέπγειαρ ζε ζσολεία ηος Γήμος Γιονύζος» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 
1 «Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο & Αζηηθέο κεηαθνξέο – Αληηκεηώπηζε Κιηκαηηθήο 
Αιιαγήο – Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο».  

5-Σηο ηνπνζεηήζεηο ησλ Γεκνηηθώλ πκβνύισλ 

ΟΜΟΦΩΝΑ ΓΝΩΜΟΔΟΤΕΙ  

α) γηα ηελ ππνβνιή πξόηαζεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ ζην Δ.Π. «Πεξηβάιινλ θαη Αεηθόξνο 
Αλάπηπμε» ζηνλ άμνλα πξνηεξαηόηεηαο 1 «Πξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνύ Πεξηβάιινληνο & 
Αζηηθέο κεηαθνξέο – Αληηκεηώπηζε Κιηκαηηθήο Αιιαγήο – Αλαλεώζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο».  

β) ηελ εμνπζηνδόηεζε ηνπ Γεκάξρνπ γηα ηελ ππνγξαθή ησλ απαξαίηεησλ εγγξάθσλ θαη 
δηθαηνινγεηηθώλ 

Ζ Απόθαζε απηή  πήξε αύμνληα αξηζκό ..11 /2011. 

Ο Πξόεδξνο έιεμε ηελ ζπλεδξίαζε θαη ην παξόλ πξαθηηθό ππνγξάθεθε σο αθνινύζσο : 

 

                Ο ΠΡΟΔΓΡΟ                                                             ΣΑ ΜΔΛΖ 

                                                                                         1.Καναηζούληρ Ηυάννηρ 

             Νικόλαορ Παππάρ                                             2.Καπςζηινόρ Νικόλαορ 

                                                                                          3.Κοςπιδάκηρ Κυν/νορ 

                                                                                          4.Φέπμελη Λςδία 

                                                                                          5.Σαοςξή-Υπιζηιανίδη Καλλιόπη 

                                                                                          6.Παπαπαναγιώηος Δλένη 
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