INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2017.11.29 11:34:29
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 67ΠΦ7Λ6-ΛΑΧ

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 27 Νοεμβρίου 2017

Αριθ.Πρωτ.: 305138/569
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613536
Πληροφορίες: Β.Μολφέση
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ : 1. Συντονιστή Αποκεντρωμένης
Διοίκησης Πελοποννήσου,
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
2. Γραφείο Αντιπεριφερειάρχη
Ενέργειας & Περιβάλλοντος
κ. Νικολάου Μπαλαμπάνη
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθμ. 192/24-11-2017 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ. αριθ. 305136/1787/03-11-2017 εισήγηση του Αντιπεριφερειάρχη
Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ.Νικολάου Μπαλαμπάνη
Σας διαβιβάζουμε την υπ. αριθμ. 192/24-11-2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας με θέμα «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, του ΤΕΕ (Περιφερειακό τμήμα Δυτικής Ελλάδας & Ν.
Αιτωλοακαρνανίας) και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου για τo «Ενεργειακό Αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας» και παρακαλούμε
για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
20η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 20ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 24-11-2017, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15.00΄ στην
αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 & Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση
το Περιφερειακό Συμβούλιο Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ.
320919/603/17-11-2017 γραπτή

πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε

νομότυπα και δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51) μελών, τα
παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2)Λαλιώτης Παναγιώτης, –Αντιπρόεδρος,
3)Κούστας

Κωνσταντίνος-

5)Αριστειδόπουλος

Γραμματέας,

Χαράλαμπος,

4)Αγιομυργιαννάκης

6)Αυγέρης

Σάββας,

Εμμανουήλ,

7)Δριβίλας

Δημήτριος,

8)Ζαχαροπούλου-Στούμπου Αδαμαντία, 9) Κανέλλης Γεώργιος, 10)Καπράλος
Σπυρίδων, 11)Καρδάρα Ευσταθία, 12)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 13)Κατσακούλης
Ευάγγελος

,

14)Κολοβός

Ιωάννης,

15)Κοτσιλιάνος

Κωνσταντίνος,

16)Κωνσταντοπούλου Αναστασία, 17)Λύτρας Ιωάννης, 18)Μαυρόγιαννης Διονύσιος,
19)Μητρόπουλος Κωνσταντίνος, 20)Μπαλαμπάνης Νικόλαος, 21)Μπούνιας Χρήστος,
22)Μπράμος Παναγιώτης, 23)Νασιώτης Θεόδωρος, 24)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη
Γεωργία, 25)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,

26)Πλατανιάς Παναγιώτης, 27)Ρήγας

Χρήστος, 28)Σιαμπλής Δημήτριος, 29)Σύρμος Γεώργιος , 30)Σώκος Ευθύμιος,
31)Τογιοπούλου Αναστασία, 32)Υφαντής Νικόλαος, 33)Φαρμάκης Νεκτάριος,
34)Χαμηλάκη Αικατερίνη, 35)Χαροκόπος Αντώνιος, 36)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και
37)Χήνος Γεώργιος.
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Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του Περιφερειακού
Συμβουλίου κ.κ. Αρβανιτάκης Ιωάννης , Βεργοπούλου Παρασκευή, Γαβριηλίδης
Κωνσταντίνος, Ευθυμίου Απόστολος (δικαιολογημένα απών), Ζαφειρόπουλος Ιωάννης
(δικαιολογημένα απών), Κατσανιώτης Ανδρέας (δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης
Ανδρέας,

Κοκκινοβασίλης

(δικαιολογημένα

Πολυδεύκης

(Τάκης),

Κοτοπούλης

Σπυρίδων,

απούσα),

Κοκκότη

Γεωργία-Αρετή

Κωσταριάς

Δημήτριος

(δικαιολογημένα απών), Πετρόπουλος Κωνσταντίνος (δικαιολογημένα

απών),

Τσόγκας Γεώργιος (δικαιολογημένα απών) και Φωτόπουλος Τρύφων .
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας κ.Απόστολος
Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων Αιτωλ/νιας κα
Χριστίνα Σταρακά, Αχαΐας

κ. Γρηγόρης

Αλεξόπουλος και Ηλείας

κ. Γεώργιος

Γεωργιόπουλος.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν:

Ο Ειδικός Γραμματέας Υδάτων του

Υπουργείου Περιβάλλοντος & Ενέργειας κ. Ιάκωβος Γκανούλης, η Αναπληρώτρια
Προϊσταμένη Διεύθυνσης Υδάτων Δυτικής Ελλάδας/Α.Δ.Π.Δ.Ε & Ι. κ. Αναστασία
Πυργάκη, ο Πρόεδρος Τεχνικού Επιμελητηρίου- Περιφ/κο Τμ. Ν. Αιτωλοακαρνανίας κ.
Στυλιανός Μπλέτσας, ο εκπρόσωπος του Τ.Ε.Ι Δυτικής Ελλάδας ο κ. Παντελής
Μπαρούχας,

η

εκπρόσωπος

του

Φορέα

Διαχείρισης

Χελμού-Βουραϊκού,

Περιβαλλοντολόγος- Συντονίστρια Φ.Δ κ. Ελένη Κουμούτσου, η εκπρόσωπος του Φορέα
Διαχείρισης Υγροτόπων Κοτυχίου-Στροφυλιάς , Διασολόγος-Συντονίστρια Φ.Δ κ.
Γεωργία

Καραμπέρου,

ο

εκπρόσωπος

της

Συντονιστικής

Επιτροπής

Φορέων

Αιτωλοακαρνανίας κατά της εκτροπής του Αχελώου κ.Δημοσθένης Καπώνης, οι
εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας Υδατοσυστημάτων Πελοποννήσου (Ανάδοχος) κ. Ελένη
Χούλη και ο κ. Π. Τριανταφυλλόπουλος, οι εκπρόσωποι της Κοινοπραξίας Σχεδίων
Διαχείρισης Δυτ. Στερεάς, Θεσσαλίας, Ηπείρου οι κ.κ. Δημήτρης Καλοδούκας και
Μιχάλης Μαρουλάκης, , η Προϊσταμένη της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης Ε.Π.
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ε.Υ.Δ.Ε.Π./Π.Δ.Ε.) κ. Άλκηστις Σταθοπούλου , ο Γενικός
Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και
Υποδομών κ. Δημήτριος Καραβίδας, η Προϊσταμένη Διεύθυνσης Περιβάλλοντος και
Χωρικού

Σχεδιασμού

(Γενική

Διεύθυνση

Αναπτυξιακού

Προγραμματισμού,

Περιβάλλοντος και Υποδομών) κ. Ελένη Σπυράκη, ο Προϊστάμενος του Τμήματος
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Υδροοικονομίας (Διεύθυνση Περιβάλλοντος και Χωρικού Σχεδιασμού) κ. Στέφανος
Παπαζησίμου, ο Προϊστάμενος του Τμήματος Περιβάλλοντος (Διεύθυνση Περιβάλλοντος
και Χωρικού Σχεδιασμού) κ. Ζώης Σπηλιόπουλος, ο Προϊστάμενος της Αυτοτελούς
Διεύθυνσης Πολιτικής Προστασίας κ.Νικόλαος Γυφτάκης , λοιποί υπηρεσιακοί
παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την έναρξη της
συνεδρίασης.
Αριθ.Αποφ.

192/2017

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 8ο θέμα ημερήσιας διάταξης με
τίτλο : «Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, του ΤΕΕ (Περιφερειακό τμήμα Δυτικής Ελλάδας & Ν. Αιτωλοακαρνανίας)
και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για
τo «Ενεργειακό Αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας»,

δίνοντας το λόγο στον

Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας και Περιβάλλοντος κ.Νικολάου Μπαλαμπάνη που είναι
εισηγητής του θέματος και που αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 305136/1787/03-11-2017
γραπτή εισήγησή του, ως εξής:
«Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης και ειδικότερα το άρθρο 100 αυτού και
όπως αντικαταστάθηκαν τα εδάφια α’ και β’ της παρ. 1 α, με το άρθρο 74 του Ν. 4483/17 (ΦΕΚ
107/31.07.2017 τεύχος Α')
2. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος 139/2010: «Οργανισμός Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου»
3. Τις διατάξεις του Π.Δ/τος της 27-11/14-12-1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως
Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ Α’ 430), όπως ισχύει μετά την τροποποίηση
του με το Ν.1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/18-10-1984)
4. Τα άρθρα 21 και 22 του Ν.2362/95, όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τα άρθρα 21 και
23 του Ν.3871/2010
5. Τη με αρ. πρωτ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.185496/21.12.2015 Υπουργική Απόφαση για την έγκριση του
Εθνικού Στόχου Ενεργειακής Απόδοσης
6. Τις διατάξεις του Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.05.2008) «Μέτρα για την μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».
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7. Τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που εγκρίθηκε με την υπ' αριθ.
Δ6/B/oικ.5825/30.03.2010 (ΦΕΚ 407B/09.04.2010) KYA των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ
και την υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/ΦΕΚ 2367Β/12-07-2017 απόφαση των Υπουργών
Οικονομικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας
8. Τις διατάξεις του Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.02.2013) «Ενεργειακή απόδοση κτιρίων- Εναρμόνιση
με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις»,
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει
9. Τις διατάξεις του Ν. 4342/2015/ΦΕΚ 143Α/09-11-2015 (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό Δίκαιο της
Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση)
10. Τη με αρ. πρωτ. Δ6/Β/14826/17.06.2008 (ΦΕΚ 1122 Β’) ΚΥΑ «Μέτρα για τη βελτίωση της
ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα»,
όπως ισχύει
11. Τις διατάξεις του Ν. 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για
την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και κυρίως το άρθρο 22 αυτού όπως έχει τροποποιηθεί από
το Ν.3840/2010 (ΦΕΚ 53/Α/31-3-2010) «Αποκεντρωμένη, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 20072013» και ειδικότερα το άρθρο 10 παρ. 11 αυτού.
12. Την ανάγκη μείωσης της κατανάλωσης ενέργειας κατά 20% έως το 2020 και κατά 27% έως το 2030
Αλλά και το γεγονός ότι:
Το ενεργειακό πρόβλημα είναι σήμερα ένα από τα πλέον σημαντικά θέματα της παγκόσμιας κοινότητας.
Η ενέργεια είναι ένα αγαθό που εξυπηρετεί κοινωνικές και αναπτυξιακές ανάγκες, παρουσιάζει συνεχώς
αυξανόμενη ζήτηση ενώ οι επιπτώσεις από τη χρήση της στο περιβάλλον είναι καθοριστικές. Σύμφωνα
με τις τελευταίες εκτιμήσεις, τα παγκόσμια αποθέματα πετρελαίου, φυσικού αερίου και λιθάνθρακα
επαρκούν για την κάλυψη αναγκών περίπου 40 ετών, 70 ετών και 200 ετών αντίστοιχα. Οι επιπτώσεις
της υποβάθμισης του περιβάλλοντος και της εξάντλησης των φυσικών πόρων, καθώς και η
πολυπλοκότητα των ζητημάτων που συνδέονται με το περιβάλλον και την ανάπτυξη δεν είναι νέα
θέματα.
Σήμερα, η προστασία του περιβάλλοντος και η βιώσιμη ανάπτυξη (ανάπτυξη που πραγματοποιείται με
την παράλληλη και ισότιμη προώθηση της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος) αποτελούν
πλέον διαπιστωμένες αναγκαιότητες και προτεραιότητες της διεθνούς κοινότητας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση
έχει αναλάβει ένα πρωτοποριακό ρόλο στην προσπάθεια άμβλυνσης της κλιματικής αλλαγής σε
παγκόσμιο επίπεδο και έχει ασκήσει μεγάλη πίεση για την υιοθέτηση συγκεκριμένων και φιλόδοξων
στόχων. Ήδη, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει θέσει την νέα Ευρωπαϊκή στρατηγική για τη βιώσιμη
ανάπτυξη (το λεγόμενο “πακέτο 20-20-20” που σημαίνει παραγωγή του 20% της ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές, 20% μείωση των ρύπων και 20% εξοικονόμηση ενέργειας) έως το έτος 2020 για
την Ευρώπη.
Υπό το βάρος και της οικονομικής κρίσης αναζητούνται διεθνώς πολιτικές αντιμετώπισης της κλιματικής
αλλαγής και μετακίνησης από την “εποχή του άνθρακα” σε μια σύγχρονη ενεργειακή επανάσταση.
Όμως , υπάρχουν μικρές προσδοκίες λόγω της νέας οικονομικής πραγματικότητας που διαμορφώνεται
και με ζοφερά δεδομένα που δείχνουν πως οι κλιματικές αλλαγές έχουν ήδη πληγώσει τον πλανήτη.
Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η Εξοικονόμηση Ενέργειας αποκτά τεράστια σημασία για την
Παγκόσμια Οικονομία, την κάλυψη των κοινωνικών και αναπτυξιακών αναγκών και την προστασία του
περιβάλλοντος, γιατί προσφέρει μια εναλλακτική στρατηγική κάλυψης ενεργειακών αναγκών με
μικρότερο κόστος και χωρίς περιβαλλοντική επιβάρυνση. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στη μείωση της
ενεργειακής εξάρτησης και στην ενίσχυση, της ενεργειακής ασφάλειας κάθε Χώρας. Για τους λόγους
αυτούς, η εξοικονόμηση ενέργειας ουσιαστικά θεωρείται ότι αποτελεί μια νέα μορφή ενέργειας που είναι
ήπια και καθαρή, πετυχαίνει το ίδιο αποτέλεσμα με την κατανάλωση μικρότερου ποσού ενέργειας ενώ,
αντίστροφα, η επέμβαση και εφαρμογή της οδηγεί στην επίτευξη αυξημένου αποτελέσματος. Αυτό
σημαίνει ότι η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί μια παρέμβαση που αυξάνει την ενεργειακή
αποδοτικότητα χωρίς να ρυπαίνει και είναι ο πιο φθηνός και άμεσα διαθέσιμος τρόπος αντιμετώπισης
των σύγχρονων οικονομικών και ενεργειακών απειλών.
5
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Όπως γίνεται αντιληπτό, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας ανταποκρινόμενη στην αναγκαιότητα
συντονισμού και οργάνωσης των διαθέσιμων δυνάμεων στην προσπάθεια της να διεκδικήσει επί ίσους
όρους την αναπτυξιακή της προοπτική, αφού η δομική κρίση που πλήττει το σύνολο της χώρας έχει
σαφείς επιπτώσεις , πέραν των άλλων , και στην Ενεργειακή Φτώχεια αλλά και στην υποβάθμιση του
παραγωγικού της ιστού, προχωρά στην εκπόνηση σε συνεργασία με το ΤΕΕ και την Αποκεντρωμένη
Διοίκηση προκαταρκτικής τεκμηρίωσης και ανάλυσης των ενεργειακών αναγκών και καταναλώσεων για
τα δημόσια κτίρια της
Η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα για την ευρωπαϊκή και την εθνική ενεργειακή
στρατηγική, καθώς ο συγκεκριμένος τομέας παρουσιάζει έντονη αναπτυξιακή διάσταση που μπορεί να
συνδυάζει αρμονικά την προσπάθεια ενίσχυσης της εθνικής οικονομίας με την προστασία του
περιβάλλοντος, ενώ ο ρόλος της ενεργειακής απόδοσης είναι επίσης ζωτικός και για την πολιτική του
ενεργειακού κόστους στην ΕΕ.
Για την επίτευξη του συγκεκριμένου στόχου η ΕΕ έχει θεσπίσει την Οδηγία 2010/31/ΕΕ για την
ενεργειακή απόδοση των κτιρίων και την Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, οι οποίες
αποτελούν τον κορμό της ευρωπαϊκής πολιτικής παρέχοντας ένα κοινό πλαίσιο για την προώθηση της
ενεργειακής απόδοσης και μία νέα θεσμική δομή για τους στόχους της ενεργειακής απόδοσης που έχουν
συμφωνηθεί σε ευρωπαϊκό επίπεδο.
Σχετικά με την ενεργειακή απόδοση των κτιρίων τα τελευταία χρόνια έχει θεσμοθετηθεί όλο το
απαραίτητο νομοθετικό πλαίσιο προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση των ενεργοβόρων κτιρίων της
χώρας μας. Η εφαρμογή του Κανονισμού Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ), αποτέλεσε ένα
άλμα τριάντα ετών αναβαθμίζοντας ουσιαστικά τον τρόπο δόμησης των κτιρίων. Η προσπάθεια σήμερα
εστιάζεται στην αναθεώρηση του ΚΕΝΑΚ, η οποία παρεμπιπτόντως έπρεπε ήδη να έχει γίνει εδώ και
δύο και πλέον χρόνια, ώστε να καθοριστούν εκ νέου οι ελάχιστες απαιτήσεις λαμβάνοντας υπόψη την
οικονομική αποδοτικότητά τους και κυρίως να καθοριστούν τα χαρακτηριστικά των κτιρίων με σχεδόν
Μηδενική Κατανάλωση Ενέργειας (nearly Zero Energy Efficiency Buildings – nZEB).
Είναι σημαντικό να αναφέρουμε ότι από 1.1.2021, όλα τα νέα κτίρια πρέπει να είναι κτίρια σχεδόν
μηδενικής κατανάλωσης ενέργειας, ενώ για τα νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημοσίου και
ευρύτερου δημοσίου τομέα, η υποχρέωση αυτή τίθεται σε ισχύ από την 1.1.2019. Η συγκεκριμένη
απαίτηση αποτελεί ουσιαστικά το μεγάλο στοίχημα για τον κτιριακό τομέα, καθώς αναμένεται να
αλλάξει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οικοδομούμε.
Όπως γίνεται αντιληπτό, ο ενεργειακός σχεδιασμός εντάσσεται στο Κέντρο Προγραμματισμού της
Περιφερειακής Πολιτικής, αντίθετα με ό,τι συμβαίνει σήμερα, ο ενεργειακός σχεδιασμός γίνεται με
γνώμονα την προστασία του περιβάλλοντος, την προώθηση του νέου παραγωγικού-αναπτυξιακού
προτύπου, τη στήριξη της παραγωγικής ανασυγκρότησης, την αντιμετώπιση της ενεργειακής φτώχειας,
τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών και την υπεράσπιση του δημόσιου συμφέροντος.
Το ΤΕΕ, ως ο συνταγματικά θεσμοθετημένος Τεχνικός Σύμβουλος του Κράτους διαθέτει την
απαιτούμενη επιστημονική επάρκεια και εμπειρία και αποδεδειγμένες ικανότητες και εξειδικευμένες
γνώσεις στην εκπόνηση μιας τέτοιας στρατηγικής έρευνας με καθοριστική γνώση περιβάλλοντος της
περιοχής της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, ως ο κατεξοχήν Φορέας Στρατηγικού Σχεδιασμού και υλοποίησης
αναπτυξιακών έργων και υποδομών, προωθεί διαχρονικά πολιτικές που εδράζονται στην ενεργειακή
επάρκεια της παραγωγικής βάσης και του κοινωνικού ιστού της, στην περιοχή ευθύνης της.
Επιθυμώντας με τη παρούσα Προγραμματική Σύμβαση να συνεισφέρει στην τεκμηρίωση της
αναγκαιότητας αλλά και της σκοπιμότητας δράσεων για την μείωση του ενεργειακού αποτυπώματος στα
δημόσια κτίρια της, η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, σε συνεργασία με τη Αποκεντρωμένη Διοίκηση και
το ΤΕΕ Δυτικής Ελλάδας και Ν. Αιτωλοακαρνανίας συνεργάζεται για την εκπόνηση έρευνας σχετικά με
τον προκαταρκτικό τεχνικό προσδιορισμό των ενεργειακών καταναλώσεων και την εκτίμηση
ενεργειακών μοντέλων για τα δημόσια κτίρια της επικράτεια της.
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Η τεκμηρίωση αυτή πρόκειται να αποτελέσει ένα επιστημονικό εργαλείο για λήψη πολιτικών
αποφάσεων, μέσω εκπόνησης ενός σχεδίου δράσης για την ανακαίνιση των κτιρίων και την μελλοντική
καθιέρωση συστημάτων ενεργειακής διαχείρισης των.
Η υλοποίηση του έργου ξεκινά με την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης και λήγει μετά από έξη
(6) μήνες με δυνατότητα παράτασης αυτής κατά τέσσερις ακόμα μήνες.
Ο συνολικός προϋπολογισμός για την εκτέλεση του Έργου της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€), συμπεριλαμβανομένου του
ΦΠΑ
κατόπιν των ανωτέρω
και έχοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 164 του Ν. 3852/2010, σύμφωνα με το οποίο «…το
Περιφερειακό Συμβούλιο μπορεί να, για θέματα ιδιαίτερα σοβαρά, με ειδική αιτιολογία, και με την
απόλυτη πλειοψηφία του συνόλου των μελών του, να αποφασίζει ότι θα ασκήσει το ίδιο αρμοδιότητες
που είχε μεταβιβάσει στις περιφερειακές επιτροπές….»
Εισηγούμεθα
[Α].- Τη λήψη απόφασης από το Περιφερειακό Συμβούλιο σχετικά με την έγκριση σύναψης της ανωτέρω
Προγραμματικής Σύμβασης, λόγω της σπουδαιότητας του θέματος για την αναπτυξιακή προοπτική της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
[Β].- Την έγκριση για τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, του ΤΕΕ (Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας & Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για τo «Ενεργειακό Αποτύπωμα
Δυτικής Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 € σύμφωνα με τους όρους που αναλυτικά
προβλέπονται στο συνημμένο Σχέδιο Προγραμματικής Σύμβασης, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος
της παρούσας
[Γ].- Την εξουσιοδότηση του Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος για την υπογραφή της
ανωτέρω σύμβασης
[Δ].- Τον ορισμό δύο (2) εκπροσώπων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με τους αναπληρωτές τους, οι
οποίοι θα συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.), σύμφωνα με το άρθρο 8 της
Προγραμματικής Σύμβασης και προτείνονται ως Πρόεδρος της Κ.Ε.Π. ο κ ................... με αναπληρωτή
του τον κ. ............... και ως Μέλος ο κ ................... με αναπληρωτή του τον κ. ...............
Η ανωτέρω δαπάνη - των 37.200,00 ευρώ - θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας έτους 2017 και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε 02.01.073.0899.01.1231, 02.02.073.0899.01.1231 και
02.03.072.0879.01.0001».

Πριν τη συζήτηση του θέματος αυτού είχε αποχωρήσει ο Περιφερειακός Σύμβουλος
κ.Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον πρόεδρο, και τους λοιπούς
ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής
συζήτησης
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ
Εγκρίνει :
[Α].- τη σύναψη Προγραμματικής Σύμβασης (Π.Σ.) μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, του ΤΕΕ (Περιφερειακό Τμήμα Δυτικής Ελλάδας & Ν. Αιτωλοακαρνανίας) και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου για τo
«Ενεργειακό Αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας» συνολικού προϋπολογισμού 37.200,00 €
σύμφωνα με τους όρους που αναλυτικά προβλέπονται στο κατωτέρω
Σχέδιο
Προγραμματικής Σύμβασης ως εξής:

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΣΥΜΒΑΣΗ
Για την εκτέλεση του έργου:

“Ενεργειακό αποτύπωμα Δυτικής Ελλάδας’’

Συμβαλλόμενοι
1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

& ΙΟΝΙΟΥ
3. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ

ΕΛΛΑΔΑΣ
4. ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ ΕΛΛΑΔΑΣ / ΤΜΗΜΑ

ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

………………..2017
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Στην Πάτρα σήμερα τα ακόλουθα μέρη :
1. Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας που εδρεύει στην Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών-

Αθηνών

32,

με

ΑΦΜ

997824337

Α’

Δ.Ο.Υ.

Πατρών,

νόμιμα

εκπροσωπούμενη από τον Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος κ.
Νικόλαο Μπαλαμπάνη
2. Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου που

εδρεύει στην Πάτρα, ΝΕΟ Πατρών – Αθηνών 158 με ΑΦΜ 997824349 Α’
Δ.Ο.Υ. Πατρών, νόμιμα εκπροσωπούμενη από τον Συντονιστή κ. Νικόλαο
Παπαθεοδώρου
3. Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, που εδρεύει

στην Πάτρα,

Τριών

Ναυάρχων 40,

με

ΑΦΜ

099234211, νόμιμα

εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο αυτού κ. Βασίλειο Αϊβαλή
4. Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας που

εδρεύει

στο

Αγρίνιο

Π.

Σούλου

11

Τ.Κ

3010

με

ΑΦΜ

………………………………., νόμιμα εκπροσωπούμενο από τον Πρόεδρο
αυτού κ. Στυλιανό Μπλέτσα
Συμφώνησαν και συναποδέχτηκαν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1: ΝΟΜΙΚΗ ΒΑΣΗ ΚΑΙ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Η παρούσα σύμβαση είναι προγραμματική και έλαβε υπόψη:
τον N. 3852/10 (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010) Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα
Καλλικράτης
ΠΔ
139/2010:
«Οργανισμός
Αποκεντρωμένης
Διοίκησης
 το
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου»
 το Π.Δ. της 27-11/14-12-1926 «Περί κωδικοποιήσεως των περί συστάσεως
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Τεχνικού Επιμελητηρίου κειμένων διατάξεων» (ΦΕΚ Α’ 430), όπως ισχύει
μετά την τροποποίηση του με το Ν.1486/84 (ΦΕΚ 161/Α/18-10-1984)
Τα άρθρα 21 και 22 του Ν.2362/95, της τροποποιήθηκε και συμπληρώθηκε
με τα άρθρα 21 και 23 του Ν.3871/2010,
Τη με αρ. πρωτ. ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.185496/21.12.2015 Υπουργική Απόφαση
για την έγκριση του εθνικού στόχου ενεργειακής απόδοσης
Το Ν. 3661/2008 (ΦΕΚ 89/Α/19.05.2008) «Μέτρα για την μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και άλλες διατάξεις».
Τον Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) που
εγκρίθηκε
με
την
υπ'
αριθ.
Δ6/B/oικ.5825/30.03.2010(ΦΕΚ
407B/09.04.2010) KYA των Υπουργών Οικονομικών και ΠΕΚΑ και την
υπ’ αριθμ. ΔΕΠΕΑ/οικ.178581/ΦΕΚ 2367Β/12-07-2017 απόφαση των
Υπουργών Οικονομικών και Περιβάλλοντος &Ενέργειας.
Τον Ν. 4122/2013 (ΦΕΚ 42/Α/19.02.2013) «Ενεργειακή απόδοση
κτιρίων- Εναρμόνιση με την οδηγία 2010/31/ΕΕ του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου και λοιπές διατάξεις», όπως
τροποποιήθηκε και ισχύει.
Τον Ν. 4342/2015/ΦΕΚ 143Α/09-11-2015 (Ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση).
Την με αρ. πρωτ. Δ6/Β/14826/17.06.2008 (ΦΕΚ 1122Β’) ΚΥΑ «Μέτρα
για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση
ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο δημόσιο τομέα», όπως ισχύει
Τον Νόμο 3614/2007 «Διαχείριση, έλεγχος και εφαρμογή αναπτυξιακών
παρεμβάσεων για την προγραμματική περίοδο 2007-2013» και κυρίως το
άρθρο 22 αυτού όπως έχει τροποποιηθεί από τον Ν. 3840/2010 (ΦΕΚ
53/Α/31-3-2010), «Αποκεντρωμένη, απλοποίηση και ενίσχυση της
αποτελεσματικότητας των διαδικασιών του Εθνικού Στρατηγικού
Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013» και ειδικότερα το άρθρο 10 παρ.
11 αυτού.
Την υπ’ αριθμ. .............../2017 απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης,
Τo υπ’ αριθμ. 274839/01-11-2017 έγγραφο του Συντονιστή της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης,
Την υπ’ αριθμ. _____ απόφαση της Διοικούσας Επιτροπής του ΤΕΕ Τμήμα
Δυτικής Ελλάδας περί έγκρισης σύναψης προγραμματικής σύμβασης,
την υπ’ αριθμ. _____Συνεδρίαση Διοικούσας Επιτροπής Τ.Ε.Ε, Τμήμα
Νομού Αιτωλοακαρνανίας,

Στο περιεχόμενο της παρούσας προγραμματικής σύμβασης περιλαμβάνονται:




Προοίμιο
Αντικείμενο της σύμβασης
Δικαιώματα και υποχρεώσεις των συμβαλλομένων
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Προϋπολογισμός – πόροι χρηματοδότησης του έργου
Χρονοδιάγραμμα εκτέλεσης
Παραδοτέα
Σύσταση και ρόλος της Κοινής επιτροπής
Τελικές διατάξεις

ΑΡΘΡΟ 2: ΠΡΟΟΙΜΙΟ
2.1 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας: Οι διαρκώς αυξανόμενες ανάγκες σε

ενέργεια, τις οποίες ο σύγχρονος τρόπος ζωής επιβάλλει, οδηγούν σε μια
τάση αυξημένης κατανάλωσης των υπαρχόντων ενεργειακών πόρων,
που μακροπρόθεσμα δημιουργούν κίνδυνο για εμφάνιση αρνητικού
ισοζυγίου ενεργειακής προσφοράς – ζήτησης, καθώς και αυξημένες
οικονομικές απατήσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχοντας
συναισθανθεί την ευθύνη της για την προστασία των ενεργειακών πόρων,
καταβάλλει έμπρακτα κάθε δυνατή προσπάθεια για την ορθολογική
διαχείριση των αποθεμάτων στην περιοχή ευθύνης της. Στα πλαίσια της
περιβαλλοντικής πολιτικής της ευρωπαϊκής ένωσης, για οικονομία στην
κατανάλωση ενέργειας προβλέπονται κονδύλια για την μελέτη – βελτίωση
της ενεργειακής απόδοσης κτιρίων – εγκαταστάσεων και υποδομών που
χρησιμοποιούνται από δημόσιους φορείς. Στην Περιφέρειά υπάρχουν
πολλά δημόσια κτήρια αρμοδιότητας της αλλά και εγκαταστάσεις /
υποδομές που λόγω «ηλικίας», κακής συντήρησης, σχεδιασμού κ.α.
παρουσιάζουν υψηλή κατανάλωση ενέργειας. Επιπλέον, δεν διαθέτει στο
τεχνικό προσωπικό της υπαλλήλους με την απαιτούμενη εξειδίκευση και
γνώση για την υλοποίηση παρόμοιας δράσης.
2.2 Η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου:

Αντίστοιχα και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση διαθέτει δημόσια κτίρια
στην αρμοδιότητα της τα οποία είναι ικανοποιητικής παλαιότητος και
εμφανίζουν ιδιαίτερα υψηλές καταναλώσεις ενέργειας με αποτέλεσμα να
δημιουργούνται ιδιαίτερα αυξημένες οικονομικές δαπάνες για ενέργεια.
Επιπλέον, δεν διαθέτει στο τεχνικό προσωπικό της υπαλλήλους με την
απαιτούμενη εξειδίκευση και γνώση για την υλοποίηση παρόμοιας
δράσης.
2.3 Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας, εν προκειμένω τα Τμήματά του

Δυτικής Ελλάδας και Αιτωλοακαρνανίας, σύμφωνα με τον ιδρυτικό του
νόμο αποτελεί Τεχνικό Σύμβουλο της πολιτείας με σκοπό την προαγωγή
αφενός της επιστήμης στους τομείς που σχετίζονται με την ειδικότητα
των μελών του, αφετέρου της τεχνικής και της τεχνολογίας γενικά και
την αξιοποίησή τους για την οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική
ανάπτυξη της Χώρας στο πλαίσιο των αρχών της αειφορίας και της
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προστασίας του περιβάλλοντος.
Το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας στο πλαίσιο του σκοπού του είναι ο
τεχνικός σύμβουλος της πολιτείας και ιδιαίτερα:
Μελετά με δική του πρωτοβουλία ή έπειτα από ανάθεση ή αίτηση
αυτοτελώς ή σε συνεργασία με άλλους κοινωνικούς ή επιστημονικούς
φορείς ή επιμελητήρια οποιοδήποτε σχετικό επιστημονικό, τεχνικό,
τεχνοοικονομικό, ή αναπτυξιακό θέμα που ενδιαφέρει το κοινωνικό
σύνολο. Επίσης διατυπώνει απόψεις με πρωτοβουλία δική του ή έπειτα
από πρόσκληση για τη σχετική με τα θέματα αυτά νομοθεσία.
 Γνωμοδοτεί, έπειτα από πρόσκληση των αρμοδίων αρχών ή άλλων
φορέων, του δημοσίου τομέα ή συνδικαλιστικών φορέων και μέσα σε
οριζόμενο εύλογο χρονικό διάστημα, για οποιοδήποτε θέμα της
αρμοδιότητάς του.
 Συλλέγει στατιστικά στοιχεία σε σχέση με το τεχνικό δυναμικό, την
τεχνική, επιστημονική, κατασκευαστική και σχετική βιομηχανική
δραστηριότητα, τα τεχνικά υλικά, τον εξοπλισμό και την τεχνολογία,
καταρτίζει στατιστικές και παρέχει σχετικές πληροφορίες προς τις
αρμόδιες αρχές ή άλλους φορείς.
 Παρέχει τη συνδρομή του για την άρτια κατάρτιση και εφαρμογή των
αναπτυξιακών προγραμμάτων, την αξιοποίηση των φυσικών πόρων,
την βελτίωση της ποιότητας ζωής, την προστασία του περιβάλλοντος,
εκπονεί μόνο ή σε συνεργασία με άλλους φορείς σχετικές μελέτες και
έρευνες, σχέδια προδιαγραφών, κανονισμών, συμβάσεων έργων και
μελετών.
Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στη διαδικασία συμβολής για την επίτευξη
των παραπάνω στόχων, αφού στοχεύει:


Στην όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ενεργειακή αυτονομία
Στην αποδέσμευση από την αγορά πετρελαίου
Στην εξασφάλιση του 20% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
(στόχος Ε.Ε. για το 2020)
 Στην αύξηση κατά 20% της ενεργειακής απόδοσης (στόχος Ε.Ε. για το
2020)
 Στην ενεργειακή αναβάθμιση των δημοσίων κτιρίων με εφαρμογή
πρότυπου συντελεστή εξοικονόμησης ενέργειας επί της τελικής
κατανάλωσης ενέργειας σύμφωνα με το άρθρο 5 της Οδηγίας
2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση.




2.4 Κοινό πλαίσιο συνεργασίας των φορέων: Το πλαίσιο συνεργασίας

αφορά κατ’ ελάχιστον στην:
i. Καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων δημόσιων κτιρίων και
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ii.

iii.

iv.

v.

vi.

εγκαταστάσεων αρμοδιότητας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της
Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου.
Οι καταναλώσεις αυτές θα εκτιμηθούν στο σύνολο αλλά και σε
συγκεκριμένες χρονικές περιόδους , π.χ. όταν παρουσιάζονται αιχμές
ζήτησης. Επίσης , θα καταγραφούν όλες οι μορφές ενέργειας που
χρησιμοποιούνται στις δημόσιες εγκαταστάσεις, δηλ. σε ηλεκτρικό ρεύμα
αλλά και σε πετρέλαιο (καταγραφή των σημερινών ενεργειακών
καταναλώσεων και των μελλοντικών αναγκών) καθώς και το σύνολο των
ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, συστημάτων φυσικού/τεχνητού
φωτισμού, εξοπλισμού γραφείων που επηρεάζει την ενεργειακή
κατανάλωση του δημοσίου κτιρίου κατά τη λειτουργία του.
Ιδιαίτερα, και κατόπιν υποδείξεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου, ο έλεγχος και η καταγραφή θα αφορά: Τα κτίρια της αρμοδιότητας
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου τα οποία θα υποδειχθούν.
Επιλογή κτιρίων - εγκαταστάσεων που κρίνονται ως ενεργοβόρα κατόπιν
υπόδειξης ως ακολούθως:
• Επιλογή από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας τριών ενεργοβόρων
κτιρίων σύμφωνα με τον επιχειρησιακό της σχεδιασμό για τα οποία
θα συνταχθούν προτάσεις παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
• Επιλογή από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου ενός ενεργοβόρου κτιρίου σύμφωνα με τον
επιχειρησιακό της σχεδιασμό για το οποίο θα συνταχθούν προτάσεις
παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.
Δημιουργία ενεργειακού μοντέλου με χρήση της σχετικής ηλεκτρονική
εφαρμογής του ΤΕΕ για καθένα από τα ανωτέρω υποδειχθέντα
ενεργοβόρα κτίρια για την διαπίστωση της ενεργειακής του κατάταξης.
Ειδικευμένες προτάσεις για την ενεργειακή αναβάθμιση εκάστου
δημοσίου
κτιρίου
τόσο
του
κελύφους
όσο
και
των
ηλεκτρομηχανολογικών
εγκαταστάσεων,
του
συστήματος
φυσικού/τεχνητού φωτισμού και των συστημάτων εξωτερικής σκίασης ή
φύτευσης δωμάτων, για την επίτευξη του Εθνικού Στόχου για το 2020
(ΔΕΠΕΑ/Γ/οικ.185496/21.12.2015 Υπουργική Απόφαση).
Προτάσεις για την ενεργειακή πολιτική που θα πρέπει να ακολουθηθεί
στην Δυτική Ελλάδα, σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας.

ΑΡΘΡΟ 3: ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Στα πλαίσια υλοποίησης της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης
“ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ” θα γίνουν όσα
περιγράφονται στο Κοινό πλαίσιο συνεργασίας των φορέων της παρ. 2.4. του
άρθρου 2 της παρούσας.
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Μετά την ολοκλήρωση των προδιαγεγραμμένων στο άρθρο 2 παρ.2.4 ενεργειών,
η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου
Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου και εκτός του αντικειμένου της παρούσας
προγραμματικής σύμβασης θα μεριμνήσουν για τις προβλεπόμενες ενεργειακές
επιθεωρήσεις, τη σύνταξη των μελετών – τευχών δημοπράτησης, και τη
δημοπράτηση των απαραίτητων έργων ενεργειακής αναβάθμισης των
επιλεγμένων κτιρίων σύμφωνα με τον επιχειρησιακό σχεδιασμό τους.
Η προτεραιότητα εκτέλεσης των εργασιών που περιγράφονται στο άρθρο 2 παρ.
2.4 της παρούσας θα προσδιορισθεί κατόπιν συνεργασίας της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου με το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και το ΤΕΕ / Τμήμα
Αιτωλοακαρνανίας.
ΆΡΘΡΟ 4: ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΤΩΝ
ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ
4.1 Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και η Αποκεντρωμένη Διοίκηση

Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου αναλαμβάνουν:
 Την παροχή κάθε δυνατής βοήθειας, όταν και όπου παραστεί ανάγκη,
έτσι ώστε η συγκεκριμένη προγραμματική σύμβαση να υλοποιηθεί
έγκαιρα και σύμφωνα με τον προγραμματισμό. Ιδιαίτερα, έχει την
ευθύνη α) της συγκέντρωσης των λογαριασμών των ενεργειακών
καταναλώσεων, β) την παροχή κατόψεων των κτιρίων, γ)της μέριμνας
για την ελεύθερη πρόσβαση στις δημόσιες εγκαταστάσεις και κτίρια
αρμοδιότητάς τους.
 Την εποπτεία της υλοποίησης της παρούσας προγραμματικής
σύμβασης και τον τελικό έλεγχο σύμφωνα με όσα έχουν
προγραμματισθεί και συμφωνηθεί.
 Να συνεργαστούν με το ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και το ΤΕΕ /
Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας στα πλαίσια της Κοινής Επιτροπής
Παρακολούθησης (σύμφωνα με το Άρθρο 8 της παρούσας
Προγραμματικής Σύμβασης), ορίζοντας δύο εκπροσώπους η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας και έναν εκπρόσωπο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης
Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου στην Κοινή Επιτροπή
Παρακολούθησης, με τους αναπληρωτές τους.
 Την παροχή 2 στελεχών (μηχανικών) από την Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας, οι οποίοι θα συμμετάσχουν στις Ομάδες εργασίας που θα
συγκροτηθούν.
 Επιπλέον, η Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας
& Ιονίου αναλαμβάνει την υποχρέωση παροχής τεχνογνωσίας με τη
διάθεση τριών (3) υπαλλήλων κατάλληλης τεχνικής ειδικότητας, για την
υποστήριξη των ομάδων εργασίας που θα δημιουργηθούν από τα
αντίστοιχα ΤΕΕ σε κάθε Περιφερειακή Ενότητα της Δυτικής Ελλάδας,
συμμετέχοντας άμμισθα σε αυτές.
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4.2 Το

ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής Ελλάδας και το ΤΕΕ / Τμήμα
Αιτωλοακαρνανίας αναλαμβάνουν από κοινού να πραγματοποιήσουν:
 όσα περιγράφονται στο Κοινό πλαίσιο συνεργασίας των φορέων της
παρ. 2.4. του άρθρου 2 της παρούσας, με μηχανικούς κατάλληλου
γνωστικού αντικειμένου και εμπειρίας μέσω ομάδων εργασίας.
Εξοπλισμός που τυχόν θα απαιτηθεί για την πραγματοποίηση της
παρούσας προγραμματικής θα λάβει χώρα με μέριμνα των ΤΕΕ ή/και των
μηχανικών που θα στελεχώσουν τις ανωτέρω ομάδες εργασίας.
 Να ορίσει το κάθε Τμήμα από έναν εκπρόσωπό του στην Κοινή
Επιτροπή Παρακολούθησης του Άρθρου 8 της παρούσας Π.Σ., με τους
αντίστοιχους αναπληρωτές.
 Να συνεργάζονται με την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και την
Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας & Ιονίου
στα πλαίσια της Κοινής Επιτροπής Παρακολούθησης (σύμφωνα με το
άρθρο 8 της παρούσας Προγραμματικής Σύμβασης).

ΑΡΘΡΟ 5: ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΡΟΙ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ
ΕΡΓΟΥ
Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των τριάντα επτά
χιλιάδων διακοσίων ευρώ (37.200,00€). Το Τεχνικό Επιμελητήριο της Ελλάδος
(Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, Τμήμα Ν. Αιτωλοακαρνανίας), θα εκδίδει προς την
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας το προβλεπόμενο, από το Νόμο, παραστατικό, Το
συνολικό ποσό θα καλυφθεί από τον προϋπολογισμό της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας.
Το ανωτέρω ποσό καταβάλλεται:
 Είκοσι τέσσερις χιλιάδες οχτακόσια ευρώ (24.800,00€) στο ΤΕΕ / Τμήμα
Δυτικής Ελλάδας,
 Δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια ευρώ (12,400,00€) στο ΤΕΕ /
Αιτωλοακαρνανίας.
Η καταβολή των ανωτέρω ποσών της σύμβασης καταβάλλεται στο ΤΕΕ/Τμήμα
Δυτικής Ελλάδας και στο ΤΕΕ/Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας με δύο τμηματικές
καταβολές. Η πρώτη καταβολή συνολικής αξίας Δώδεκα χιλιάδες τετρακόσια
ευρώ (12.400,00€) λαμβάνει χώρα μετά την ολοκλήρωση των a,b ενεργειών
όπως αυτές περιγράφονται στην παράγραφο 2.4 του άρθρου 2 της παρούσας.
Στην καταβολή αυτή το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας λαμβάνει ποσό συνολικής
αξίας οχτώ χιλιάδων διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα επτά λεπτών
(8.266,67€), ενώ αντίστοιχα το ΤΕΕ/Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας λαμβάνει ποσό
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συνολικής αξίας τεσσάρων χιλιάδων εκατό τριάντα τριών ευρώ και τριάντα
τριών λεπτών 4.133,33€).
Η δεύτερη και τελική καταβολή συνολικής αξίας είκοσι τέσσερις χιλιάδες
οχτακόσια ευρώ (24.800,00€) λαμβάνει χώρα με την παραλαβή του έργου της
προγραμματικής σύμβασης. Στην τελική αυτή καταβολή το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής
Ελλάδας λαμβάνει ποσό συνολικής αξίας δεκαέξι χιλιάδων πεντακοσίων τριάντα
τριών ευρώ και τριάντα τριών λεπτών (16.533,33€), ενώ αντίστοιχα το
ΤΕΕ/Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας λαμβάνει ποσό συνολικής αξίας οχτώ χιλιάδων
διακοσίων εξήντα έξι ευρώ και εξήντα εφτά λεπτών (8.266,67€).
Οι νόμιμες κρατήσεις (φόροι κ.λ.π.) που αφορούν στις αμοιβές των μελών
των ΟΜΑΔΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ που θα συγκροτήσει το Τμήμα Δυτικής
Ελλάδας και το Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας του Τεχνικού Επιμελητήριου
Ελλάδας, τα ποσά των οποίων (ομάδων) περιλαμβάνονται στο ως άνω
ποσό των 37.200,00€ θα παρακρατηθούν και θα αποδοθούν στα ταμεία (ΔΟΥ
κ.λ.π.) μετά την έγκριση των χρηματικών ενταλμάτων από το ΕΛΕΓΚΤΙΚΟ
ΣΥΝΕΔΡΙΟ του ΚΡΑΤΟΥΣ, σύμφωνα με το δημόσιο λογιστικό & κατά την
διαδικασία εξόφλησης αυτών των χρ. εντ. & πληρωμής των μελών των ομάδων
εργασίας.
ΑΡΘΡΟ 6: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ
6.1 Η

υλοποίηση του έργου ξεκινά με την υπογραφή της παρούσας
προγραμματικής και λήγει μετά από έξη (6) μήνες με δυνατότητα παράτασης
αυτής κατά τέσσερις ακόμα μήνες μετά από αίτημα του ΤΕΕ / Τμήμα Δυτικής
Ελλάδας ή/και του ΤΕΕ / Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας.
6.2 Η σύμβαση θεωρείται ότι έχει ολοκληρωθεί με την παράδοση και
παραλαβή των παραδοτέων από την αντίστοιχη επιτροπή του άρθρου 8 της
παρούσας Π.Σ.
6.3 Η διάρκεια της σύμβασης μπορεί να τροποποιηθεί μόνο με αιτιολογημένη
εισήγηση της Κοινής Επιτροπής, και απόφαση όλων των συλλογικών
οργάνων των φορέων που συμμετέχουν στην προγραμματική σύμβαση αν
αυτό κρίνεται απαραίτητο.
ΑΡΘΡΟ 7: ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
Τα παραδοτέα θα περιλαμβάνουν: Το σύνολο των ερευνών, εκθέσεων&
συμπερασμάτων, τα οποία θα διατεθούν και στους τέσσερεις συμβαλλόμενους προς
χρήση τους. Σε αυτά περιλαμβάνονται κατ’ ελάχιστο, σε έντυπη και ηλεκτρονική
μορφή, Τεύχος ερευνών-εκθέσεων και συμπερασμάτων, πινακοποιημένα τα
στοιχεία που αποτέλεσαν αντικείμενο καταγραφής (*xls), ενεργειακό μοντέλο
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εκάστου κτιρίου (*xml εφαρμογής ΤΕΕ), σκαριφήματα κατόψεων, όψεων των
σεναρίων ενεργειακής αναβάθμισης.

ΑΡΘΡΟ 8: ΣΥΣΤΑΣΗ /ΡΟΛΟΣ ΚΟΙΝΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ
8.1 Για την παρακολούθηση της πορείας του έργου συγκροτείται με την

παρούσα Π.Σ. Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.) με έδρα την
Πάτρα που αποτελείται από πέντε (5) μέλη που ορίζονται ως εξής:
 Δύο (2) μέλη από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου, με τους αντίστοιχους αναπληρωτές. Το ένα
από τα αυτά τα μέλη θα κατέχει και τον ρόλο του Προέδρου της Κ.Ε.Π.
 Ένα (1) μέλος από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής
Ελλάδας & Ιονίου, με απόφαση του Συντονιστή, με τον αντίστοιχο
αναπληρωτή.
 Ένα (1) μέλος από το ΤΕΕ/Τμήμα Δυτικής Ελλάδας, με απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή.
 Ένα (1) μέλος από το ΤΕΕ/Τμήμα Αιτωλοακαρνανίας, με απόφαση της
Διοικούσας Επιτροπής του, με τον αντίστοιχο αναπληρωτή.
8.2 Έργο της Κ.Ε.Π. είναι η εποπτεία της σωστής και ομαλής υλοποίησης
του έργου, η τήρηση του χρονοδιαγράμματος και των άλλων όρων της
παρούσης Π.Σ., καθώς επίσης και η λήψη αποφάσεων για κάθε ζήτημα
που τυχόν δεν ρυθμίζεται με την παρούσα Π.Σ. Ειδικότερα:
 Συγκροτεί (κατά την κρίση της) τεχνική επιτροπή υποστήριξης για το έργο
της
 Παρακολουθεί την πορεία του αντικειμένου της Π.Σ. σύμφωνα με τους
όρους αυτής.
 Ελέγχει την ομαλή και σωστή υλοποίηση των αντικειμένων της Π.Σ..
 Εισηγείται στους συμβαλλόμενους κάθε μέτρο που κρίνει σκόπιμο ότι θα
συνεισφέρει στην καλύτερη εκτέλεση του προγράμματος.
 Εισηγείται την παράταση της χρονικής διάρκειας της Π.Σ. εφόσον αυτό
αιτιολογημένα απαιτηθεί και σύμφωνα με τους όρους αυτής.
 Παραλαμβάνει το έργο της Π.Σ.
8.3 Η Κ.Ε.Π. συγκαλείται από τον Πρόεδρό της με γραπτή πρόσκληση που
κοινοποιείται τουλάχιστον τρείς (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημέρα
της συνεδρίασης. Για την πραγματοποίηση της κάθε συνεδρίασης
απαιτείται η παρουσία τουλάχιστον τριών (3) μελών της, υποχρεωτικά
όμως και τα τρία μέλη από διαφορετικούς συμβαλλόμενους φορείς. Η
Κ.Ε.Π. συνεδριάζει οπωσδήποτε 1 φορά το δίμηνο, αλλά και κάθε φορά
που κρίνεται απαραίτητο για την ομαλή ροή του προγράμματος. Η Κ.Ε.Π.
συνέρχεται και έκτακτα όταν το ζητήσουν τρία (3) μέλη της και αποφασίζει
με απόλυτη πλειοψηφία.
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8.4 Η Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης συνέρχεται και συνεδριάζει μετά

από αίτημα οποιουδήποτε από τα μέλη της, προκειμένου να
αντιμετωπίσει προβλήματα που προκύπτουν κατά τη διάρκειά της
προγραμματικής σύμβασης. Κάθε μέλος της Κ.Ε.Π. μπορεί, κατά την
κρίση του, να καλεί στις συνεδριάσεις υπηρεσιακά στελέχη του φορέα
από τον οποίο έχει ορισθεί και τα οποία είναι εμπλεκόμενα στην
υλοποίηση του αντικειμένου της σύμβασης. Τα πρακτικά της Κοινής
Επιτροπής Παρακολούθησης κοινοποιούνται σε όλα τα μέλη αφού
υπογραφούν.
8.5 Η γραμματειακή υποστήριξη του έργου της Κ.Ε.Π. θα παρέχεται από το ΤΕΕ
/ Τμήμα Δυτικής Ελλάδας.
ΑΡΘΡΟ 9: ΤΕΛΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Καμία τροποποίηση της παρούσας Π.Σ. δεν αναγνωρίζεται χωρίς έγγραφο που
υπογράφεται
από εκπροσώπους των συμβαλλομένων μερών ή
εξουσιοδοτημένους σύμφωνα με το νόμο. Η επίλυση τυχόν διαφορών μεταξύ
των συμβαλλομένων θα γίνεται από την Κοινή Επιτροπή του άρθρου 8 της
παρούσας Π.Σ. Οι διαφορές που προκύπτουν από τη σύμβαση και δεν
διακανονίζονται με φιλικό τρόπο μεταξύ των συμβαλλομένων μερών και θα
επιλύονται από τα αρμόδια δικαστήρια Πατρών.
Άπαντα τα παραπάνω, συνομολόγησαν και συναποδέχτηκαν τα
συμβαλλόμενα μέρη και προς απόδειξη αυτών συντάχθηκε το παρόν το
οποίο υπογράφηκε σήμερα ... ... 2017 στην Πάτρα σε τέσσερα (4)
πρωτότυπα αντίτυπα και έλαβε το κάθε συμβαλλόμενο μέρος από ένα.
ΠΑΤΡΑ …. / … /2017
Τα συμβαλλόμενα μέρη

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ
ΕΛΛΑΔΑΣ & ΙΟΝΙΟΥ

Ο ΑΝΤΙΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΡΧΗΣ
ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

O ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ
ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΤΜΗΜΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ)

ΤΕΧΝΙΚΟ ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΟ
ΕΛΛΑΔΑΣ
(ΤΜΗΜΑ Ν.
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ)

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΑΙΒΑΛΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΠΛΕΤΣΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ

[Β].- Εξουσιοδοτεί τον
Αντιπεριφερειάρχη Ενέργειας & Περιβάλλοντος
κ.Νικόλαο Μπαλαμπάνη για την υπογραφή της εν λόγω σύμβασης.
[Γ].- Ορίζει δύο (2) εκπροσώπους της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για να
συμμετέχουν στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης (Κ.Ε.Π.), σύμφωνα με το
άρθρο 8 της Προγραμματικής Σύμβασης και συγκεκριμένα ορίζει τον κ.Νικόλαο
Υφαντή, Περιφερειακό Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας ως
Πρόεδρο της Κ.Ε.Π. με αναπληρωτή του τον κ.Χρήστο Μπούνια, Περιφερειακό
Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Αχαΐας και την κ.Βεργοπούλου Παρασκευή,
Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας να αναπληρώτριά της
την κ.Καρδάρα Ευσταθία, Περιφερειακή Σύμβουλο Περιφερειακής Ενότητας
Αιτωλ/νιας.
Η ανωτέρω δαπάνη - των 37.200,00 ευρώ - θα βαρύνει τον προϋπολογισμό της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας έτους 2017 και συγκεκριμένα τους Κ.Α.Ε
02.01.073.0899.01.1231, 02.02.073.0899.01.1231 και 02.03.072.0879.01.0001.
Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε, υπογράφεται
ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
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