
                                   

                                     Α    Π    Ο    Σ    Π    Α    Σ    Μ    Α 

                                  ------------------------------------------- 

από το 7
ο
 πρακτικό συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής Κάσου. 

Αριθμός απόφασης 31/2012. 

                                                               Π ε ρ ί λ η ψ η 

 

 Ανάθεση παροχής υπηρεσιών σε εξειδικευμένη εταιρεία παροχής Τεχνικών – 

Ενεργειακών υπηρεσιών  με απ ευθείας ανάθεση Δημάρχου κατά το Π.Δ. 28/80. 

                                              

Στην Κάσο και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα 10η Ιουλίου 2012 ημέρα Τρίτη και 

ώρα   12:00   συνήλθε   σε   συνεδρίαση   η  Οικονομική  Επιτροπή Κάσου, μετά από   

μετά από την με αριθμ. πρωτ. 1958/5-7-2012 πρόσκληση του Προέδρου της, που 

δόθηκε σε καθένα από τα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με το  άρθρο 75 

του Ν.3852/10. 

        Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία δεδομένου ότι σε σύνολο –7- 

μελών βρέθηκαν παρόντα - 4 - μέλη: 

 

                      Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ                                                    Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 

              --------------------                                                      ------------------ 

1.- Γεώργιος Κουριαντάκης, Πρόεδρος           1.- Ηλίας Γαλανάκης, εκτός Κάσου                                                              

2.- Ιωάννης Μονδάνος,  Μέλος                       2.- Μαρία Φραγκούλη, εκτός Κάσου        

3.- Μηνάς Ιερομόναχος, Μέλος                      3.-  Ευαγγελία Δημητρίου, εκτός Κάσου 

4.- Κων/νος Μηνάς, Μέλος 

                   

           Τα πρακτικά τηρήθηκαν από τον Δημοτικό υπάλληλο Βιντιάδη Βασίλειο. 

Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 7o θέμα της ημερήσιας διάταξης εξέθεσε ότι με την υπ 

αριθμ. 38/2012 απόφασή του το Δημοτικό Συμβούλιο ενέκρινε την συμμετοχή του 

Δήμου Κάσου στην αρ. 12403 πρόσκληση του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 

Εξοικονόμησης Ενέργειας (ΚΑΠΕ) με τίτλο ΄΄Πράσινες αγροτικές και νησιωτικές 

Κοινότητες – Νέο Πρότυπο Ανάπτυξης΄΄. Στο πλαίσιο του προγράμματος 

χρηματοδοτούνται έργα και δράσεις ανανεώσιμων πηγών και εξοικονόμησης 

ενέργειας, πράσινων μεταφορών, καθώς και αειφορικής διαχείρισης υδατικών πόρων 

και απορριμμάτων. Στόχος είναι η κάλυψη των ενεργειακών αναγκών νησιών και 

απομονωμένων αγροτικών περιοχών από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, καθώς και η 

αειφορική διαχείριση φυσικών και ανθρωπογενών πόρων. 

Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση παρεμβάσεις είναι: 

 Ενεργειακή αναβάθμιση κελύφους κτηρίων με προσθήκη θερμομόνωσης, 

αντικατάσταση κουφωμάτων, εφαρμογή ψυχρών υλικών και εγκατάσταση 

συστημάτων σκίασης. 

 Ενεργειακή αναβάθμιση εξοπλισμού κτιρίων για την κάλυψη των θερμικών – 

ψυκτικών φορτίων κτηρίων από ΑΠΕ, όπως εγκατάσταση ηλιόθερμων, 

αβαθούς γεωθερμίας και καυστήρων βιομάζας. 

 Αντικατάσταση Δημοτικού Στόλου Οχημάτων με Οχήματα Ηλεκτροκίνησης, 

με χρήση ΑΠΕ. 

 Αντικατάσταση λαμπτήρων με εξοικονόμησης, αντικατάσταση συμβατικών 

διατάξεων έναυσης φωτιστικών με ηλεκτρονικά, εγκατάσταση συστήματος 



ελέγχου και διαχείρισης δημοτικού φωτισμού, εγκατάσταση αυτόνομων 

φωτοβολταϊκών συστημάτων φωτισμού. 

 Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις κοινόχρηστων χώρων του νησιού όπως πλατείες, 

πεζόδρομοι, κλπ. 

 Αφαλάτωση με χρήση ΑΠΕ, Αξιοποίηση Επιφανειακών / Υπόγειων Υδάτων 

 Διαχείριση Στερεών Απορριμμάτων – Μονάδα Αξιοποίησης Βιοαερίου 

 Ηλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ: Φωτοβολταϊκά, Βιομάζα, Υδροηλεκτρικά, 

αιολικά, κλπ. 

 Τέλος για την διάδοση των αποτελεσμάτων και την ευαισθητοποίηση των 

κατοίκων το πρόγραμμα χρηματοδοτεί δράσεις ενημέρωσης, διάδοσης, και 

δικτύωσης. 

Το πρόγραμμα είναι χρηματοδοτείται από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 

«Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» (ΕΠΠΕΡΑΑ) και η χρηματοδότηση είναι 

100%. 

     Με την υπ αριθμ. 1144/2-5-2012 επιστολή μας ζητήσαμε από την ΠΕΡΙΦΕΡΙΑ 

ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ 

ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ να αναλάβει την προετοιμασία (σχεδιασμός, 

προμελέτες, αδειοδοτήσεις κ.λ.π.) και την κατάρτιση και υποβολή σχετικού φακέλου 

στο πρόγραμμα. Η ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ – Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ 

ΕΡΓΩΝ ΔΩΔΕΚΑΝΗΣΟΥ – ΤΜΗΜΑ ΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ με το υπ 

αριθμ. 2236/24-5-2012 έγγραφό της μας γνωστοποίησε ότι αδυνατεί να ανταποκριθεί 

λόγω έλλειψης προσωπικού, φόρτου εργασίας και εξειδίκευσης αντικειμένου. 

        Κατόπιν τούτου και επειδή : 

- Το αντικείμενο είναι καινοφανές και καινοτόμο για το νησί μας 

- Απαιτεί ειδικές γνώσεις όσον αφορά σε ενεργειακά θέματα αλλά και στις 

κοινοτικές και εθνικές πολιτικές και διαδικασίες για τις Ανανεώσιμες Πηγές, 

την Εξοικονόμηση και την Ορθολογική Χρήση Ενέργειας (ΑΠΕ – ΕΞΕ – 

ΟΧΕ). 

- Τα χρονικά περιθώρια είναι εξαιρετικά στενά (λήξη της πρόσκλησης στις 28 

Σεπτεμβρίου 2012)   

Ο Πρόεδρος πρότεινε την εξουσιοδότηση του Δημάρχου Κάσου να αναζητήσει 

εξειδικευμένη εταιρεία παροχής Τεχνικών – Ενεργειακών υπηρεσιών που να πληροί 

τις κατωτέρω προϋποθέσεις και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ανάθεσης της 

προετοιμασίας και υποβολής του φακέλου της πρότασης. 

Πιο συγκεκριμένα οι υπηρεσίες που θα παράσχει η ως άνω εταιρεία στο Δήμο μας για 

την ετοιμασία και υποβολή του σχετικού φακέλου στο εν λόγω πρόγραμμα θα είναι οι 

ακόλουθες: 

1.- Καταγραφή υφιστάμενης κατάστασης , όσον αφορά στην κατανάλωση αλλά και 

στην παραγωγή ενέργειας στο νησί μας. 

2.- Ανάλυση και αποτίμηση των δεδομένων και συνδυασμός τους με το όραμα της 

Δημοτικής Αρχής για τη θέσπιση επιμέρους στόχων και προτεραιοτήτων. 

3.- Γενικός σχεδιασμός δράσεων. 

4.- Εκπόνηση προμελετών για τον προσδιορισμό των τεχνικών στοιχείων και τη 

διαστασιολόγηση των επιλεχθέντων έργων. 



5.- Κατάρτιση προϋπολογισμών με αναλυτικό τιμολόγιο εργασιών και 

συγκεντρωτικές προμετρήσεις ανά ενότητες εργασιών, κατά τις απαιτήσεις του 

προγράμματος. 

6.-  Υποστήριξη του Δήμου στη λήψη των απαιτούμενων αποφάσεων και τη 

δημιουργία/συγκέντρωση των απαιτούμενων δικαιολογητικών και εγγράφων. 

7.- Εκπόνηση χρηματοοικονομικής ανάλυσης προσδιορισμού του προς 

χρηματοδότηση ποσού. 

8.- Επιστημονική υποστήριξη στη σύνταξη του Τεχνικού Δελτίου Προτεινόμενης 

Πράξης. 

9.- Κατάρτισης προγραμματικής σύμβασης με την Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου για 

την κάλυψη διαχειριστικής επάρκειας. 

10.- Κατάρτιση και υποβολή του φακέλου της πρότασης στο ΚΑΠΕ και υποστήριξή 

του κατά την αξιολόγηση,  

και κάλεσε το Σώμα να αποφασίσει σχετικά. 

      Η οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση, αφού άκουσε την 

εισήγηση του Προέδρου,    

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΑ : 

 

1. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Κάσου κ. Δημήτριο Εμμ. Ερωτόκριτο, να αναζητήσει 

εξειδικευμένη εταιρεία παροχής Τεχνικών – Ενεργειακών υπηρεσιών που να πληροί 

τις ανωτέρω προϋποθέσεις και να υπογράψει τη σχετική σύμβαση ανάθεσης της 

προετοιμασίας και υποβολής του φακέλου της πρότασης, παρέχοντας τις υπηρεσίες 

που αναλυτικά αναφέρονται στο σκεπτικό της απόφασης. 

 

 

        Η απόφαση πήρε α/α 31/2012. 

 

                 

          Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                          ΤΑ ΜΕΛΗ 

υπ: Γ.Ε.ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ                       υπ: Ι. ΜΟΝΔΑΝΟΣ 

                                                                   υπ: Μ. ΙΕΡΟΜΟΝΑΧΟΣ 

                                                                   υπ: Κ. ΜΗΝΑΣ 

 

 

       ΣΩΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΑΠΟ 

       ΤΟ ΒΙΒΛΙΟ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ                                   Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

     Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΟΙΚ. ΕΠ. ΚΑΣΟY 

 

    ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΕΜΜ. ΚΟΥΡΙΑΝΤΑΚΗΣ                    ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ Γ. ΒΙΝΤΙΑΔΗΣ 

 


