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ΠΡΟΣ: Το Δημοτικό Συμβούλιο
                Δήμου Ιλίου
                                                                                              

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
     ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
    ΔΗΜΟΣ  ΙΛΙΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ 
ΤΜΗΜΑ: ΜΕΛΕΤΩΝ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ : Μ. ΣΤΡΑΤΟΥΔΑΚΗ
Κάλχου 48 – 50
Τ.Κ.  131 22                                                        
ΤΗΛ: 213 20.30.164
FAX: 210 26.91.865
URL:  www.ilion.gr 
e-mail: texniki@ilion.gr 

ΘΕΜΑ : Λήψη   απόφασης   για   την  έγκριση  της υπ’ αριθμ. ΟΙΚ  02/2020 μελέτης  του  έργου : 
«ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ».
Προϋπολογισμού μελέτης 703.285,72 Ευρώ (με Φ.Π.Α. 24%).
 

Σας ενημερώνουμε ότι :

Σύμφωνα με τις διατάξεις όπως ισχύουν:
(1) Του Ν. 2859/2000 (Α’ 248)  «Κύρωση Κώδικα Φόρου Προστιθέμενης Αξίας».
(1) Του Ν.3463/06 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων» (ΦΕΚ 114Α/08-06-06).
(2) Του N.3852/10 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - 

Πρόγραμμα Καλλικράτης» (ΦΕΚ 87 Α/7-6-2010)
(3) Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133 Α/19-07-2018) : Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής 

Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής 
και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] -Ρυθμίσεις για τον 
εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ - Ρυθμίσεις για την 
αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας 
και την πολιτογράφηση - Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις

(4) Του ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίσχυση της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και 
πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο "Πρόγραμμα 
Διαύγεια" και άλλες διατάξεις».

(5) Του Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχές δημοσιονομικής διαχείρισης και εποπτείας (ενσωμάτωση της 
Οδηγίας 2011/85/ΕΕ) – δημόσιο λογιστικό και άλλες διατάξεις»

(6) Του Ν. 4250/2014 «Διοικητικές Απλουστεύσεις - Καταργήσεις, Συγχωνεύσεις Νομικών Προσώπων και 
Υπηρεσιών του Δημοσίου Τομέα-Τροποποίηση Διατάξεων του π.δ. 318/1992 (Α΄161) και λοιπές 
ρυθμίσεις» (Α’ 74 ) και ειδικότερα το άρθρο 1 αυτού,

(7) Του Ν. 4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών (προσαρμογή στις 
Οδηγίες 201/24/Ε και 2014/25/ΕΕ)» (Α’ 147),
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(8) Της λοιπής νομοθεσίας εκτέλεσης έργων.

και αφού λάβετε υπόψη:

1. Την με αρ. πρωτοκ. 3475/30-07-2020 (ΑΔΑ:ΩΛΠΖΟΡΕΓ-ΓΨΚ) Απόφαση ένταξης της πράξης 
«Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών και Δημόσιων κτιρίων του Δήμου Ιλίου» με κωδικό ΟΠΣ 5067209 
στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Αττική 2014-2020». Στην πράξη αυτή η «Ενεργειακή αναβάθμιση 
Σχολικών Κτιρίων» αποτελεί το υποέργο 1.

2. Την υπ’ αρίθμ. 278/31-08-2020 (ΑΔΑ:6ΑΗ0ΩΕΒ-Ο0Β) Α.Δ.Σ. Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού και 
Τροποποίησης Τεχνικού Προγράμματος έτους 2020 του Δήμου Ιλίου.

3. Την με αριθμό ΟΙΚ 02/2020 μελέτη του έργου: «Ενεργειακή αναβάθμιση Σχολικών Κτιρίων»,  που 
συντάχθηκε από την Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου με προϋπολογισμό 703.285,72 Ευρώ για δαπάνη 
εργασιών, για Γ.Ε. και Ο.Ε.  18%, για απρόβλεπτα, για δαπάνη αναθεώρησης και για δαπάνη Φ.Π.Α 
24%. Η εν λόγω μελέτη αφορά την ενεργειακή αναβάθμιση του 3ου και του 8ου Δημοτικών Σχολείων 
και του 27ου Νηπιαγωγείου του Δήμου μας και περιλαμβάνει την αντικατάσταση όλων των κουφωμάτων 
της θερμικής ζώνης, αλλά και των ΜΘΧ με κουφώματα προφίλ αλουμινίου, διπλούς ενεργειακούς 
υαλοπίνακες, αντικατάσταση όλων των φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα φωτιστικά τεχνολογίας Led 
ανάλογης ισχύος.  Επιπλέον την αντικατάσταση του υφιστάμενου λέβητα με νέο, διβάθμιο υψηλής 
ενεργειακής απόδοσης με ενεργειακή σήμανση και με ονομαστική θερμική ισχύ  στα 270.00 KW καθώς 
και τη μόνωση δώματος με διογκωμένη πολυουρεθάνη.

Παρακαλούμε όπως αποφασίσετε την έγκριση της υπ’ αρίθμ. ΟΙΚ 02/2020, μελέτης του έργου: 

«Ενεργειακή αναβάθμιση σχολικών κτιρίων», προϋπολογισμού 703.285,72 Ευρώ (με  Φ.Π.Α.). 

  
 

Ο Αντιδήμαρχος
Τεχνικών Υπηρεσιών

Γεώργιος Φερεντίνος
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