
 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

 

ΘΕΜΑ: ‘Έγκριση δαπάνης και διάθεση πίστωσης ύψους 6.150,00€ για την ανάθεση της 

υπηρεσίας με τίτλο: «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών συμβούλου για την υποστήριξη της 

τεχνικής υπηρεσίας στην ωρίμανση των διαδικασιών για την ανάθεση της σύμβασης: 

‘Υπηρεσίες συντήρησης – επισκευών και βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς σχολικών 

και λοιπών δημοτικών κτιρίων Δήμου Διονύσου’» 

 

Έχοντας υπόψη: 

(1) Την Εγκύκλιο 30/19664/20.04.2011 των α) Υπουργείο Εσωτερικών, 

Αποκέντρωσης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης και β) Υπουργείο Οικονομικών 

(2) την υπ’ αρ. 241/15  απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης του 

προϋπολογισμού έτους 2016 με τις μέχρι σήμερα αναμορφώσεις του 

(3) την 70/2016 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου περί έγκρισης διενέργειας 

(αναγκαιότητας) προμηθειών και παροχής υπηρεσιών  

 

Σε συνέχεια της 70/2016 απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου και προκειμένου να ανατεθεί 

από το Δήμαρχο η υπηρεσία που αναφέρεται στο θέμα, 

 

παρακαλούμε όπως 

 

εγκριθεί η δαπάνη και διατεθεί η σχετική πίστωση ύψους 6.150,00€ στον Κ.Α. 30.6142.0017  

Οικονομικού Έτους 2016. 

 

Οι υπηρεσίες που θα παρέχει ο σύμβουλος υποστηρικτικά στον Δήμο Διονύσου θα 

περιλαμβάνουν: 

(i) τη συλλογή στοιχείων από τις δημοτικές Υπηρεσίες και τις Σχολικές Επιτροπές, την 

επεξεργασία των στοιχείων και τον υπολογισμό: 

• της μέσης ετήσιας δημοτικής δαπάνης για Συντηρήσεις / Επισκευές δημοτικών 

κτιρίων, ανά κατηγορία κτιρίων (σχολικά, λοιπά) και ανά χρηματοδοτική πηγή 

(ΥΠ.ΕΣ., Δημοτικοί πόροι κ.λπ.). 

• του μέσου χρόνου απασχόλησης των δημοτικών Υπηρεσιών για την ανάθεση 

συμβάσεων συντηρήσεων / επισκευών, ετησίως σε ανθρωπομήνες. 

• της μέσης ετήσιας δημοτικής δαπάνης για Ενέργεια, κατά κατηγορία ενεργειακής 

δαπάνης (Πετρέλαιο, Ηλεκτρική ενέργεια) και ανά κατηγορία κτιρίων (σχολικά, 

λοιπά). 

(ii) την χρήση συντελεστών εκπομπών CO2, επιστημονικά τεκμηριωμένων, και τον 
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υπολογισμό της περιβαλλοντικής επιβάρυνσης από εκπομπή CO2, ετησίως, κατά 

κατηγορία πηγής επιβάρυνσης (Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας, Κατανάλωση 

πετρελαίου). 

(iii) την εξειδίκευση των στόχων του Δήμου σε συγκεκριμένες δράσεις, οι οποίες θα 

αποτελέσουν το αντικείμενο του διαγωνισμού για την ανάθεση της Σύμβασης ΣΕΒΕΣ. 

(iv) την ποσοτική εκτίμηση των ωφελειών που θα προκύψουν για τον Δήμο Διονύσου από 

τον εκσυγχρονισμό / εξορθολογισμό του υφιστάμενου συστήματος συντήρησης - 

επισκευών και της ενεργειακής συμπεριφοράς σχολικών και λοιπών δημοτικών κτιρίων 

και, συγκεκριμένα, την ποσοτικοποίηση των ωφελειών: 

• στα οικονομικά του Δήμου, 

• στην αποδοτικότητα των δημοτικών Υπηρεσιών, 

• στο περιβάλλον, 

• στην κοινωνία του Δήμου, 

• στην οικονομική δραστηριότητα, 

• στην απασχόληση. 

(v) Την σύγκριση υφιστάμενου και νέου συστήματος συντήρησης - επισκευών και 

ενεργειακής συμπεριφοράς σχολικών και λοιπών δημοτικών κτιρίων, με ποσοτική 

απόδοση των συγκρινόμενων μεγεθών (δημοτική δαπάνη για συντηρήσεις / επισκευές, 

δημοτική δαπάνη για καύσιμα και ηλεκτρική ενέργεια, Εκπομπές CO2, χρόνος 

υλοποίησης των συντηρήσεων / επισκευών, χρόνος απασχόλησης των δημοτικών 

Υπηρεσιών για την ανάθεση συμβάσεων συντηρήσεων / επισκευών, Αίσθημα ασφάλειας 

και ικανοποίησης των δημοτών από τις παρεχόμενες δημοτικές υπηρεσίες 

(vi) Την αντιστοίχηση των υπηρεσιών, οι οποίες θα περιληφθούν στη Σύμβαση συντήρησης - 

επισκευών και βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς σχολικών και λοιπών 

δημοτικών κτιρίων του Δήμου Διονύσου, σε κωδικούς βάσει του κοινού λεξιλογίου για 

τις δημόσιες συμβάσεις (Common Procurement Vocabulary - CPV). 

(vii) Τον σχεδιασμό και εισήγηση κατάλληλης Μεθοδολογίας και Διαδικασιών υλοποίησης 

του αντικειμένου της Σύμβασης ΣΕΒΕΣ συντήρησης - επισκευών και βελτίωσης της 

ενεργειακής συμπεριφοράς σχολικών και λοιπών δημοτικών κτιρίων του Δήμου 

Διονύσου. 

(viii) Τη σύνταξη σχεδίων τευχών και εγγράφων του διαγωνισμού για την ανάθεση της 

Σύμβασης ΣΕΒΕΣ. 

(ix) Την υποστήριξη των δημοτικών Υπηρεσιών και της Διοίκησης κατά τη διάρκεια της 

διαγωνιστικής διαδικασίας για την ανάθεση της Σύμβασης ΣΕΒΕΣ, με μορφή γραπτών 

εισηγήσεων, γνωμοδοτήσεων, εκθέσεων κ.λπ. 

(x)  

 
Ε.Δ.: 

1. Γενικό Αρχείο 

2. Δ/νση Τ.Υ. 

3. Σχετικός φάκελος 

4. Φ. Εισηγήσεων  

5. Δ/νση Οικονομικών Υπηρεσιών 

     Tμήμα Λογιστηρίου 

 

Ο ANTIΔΗΜΑΡΧΟΣ  

Τεχνικών Υπηρεσιών, Υποδομών, 

Χωροταξίας και Πολεοδομίας 

 

 

Ευάγγελος Λυρούδιας 

ΔΡ. ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 



 


