
ΠΡΑΚΤΙΚΟ
 της 11/2013 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δέκα εννέα (19) του μηνός Ιουλίου του έτους 2013, ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 13:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική  
δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από την 
με αριθ. 11/15.07.2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δ.Σ. κ. Δημητρίου Ζαγγίλα, η 
οποία  επιδόθηκε  και  δημοσιεύθηκε νόμιμα,  σύμφωνα  με  τις  διατάξεις  του  άρθρου  67 του 
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87).
       Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης αυτής ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι παρίσταται  
ο Δήμαρχος κ. Αστέριος Ζωγράφος και ότι σε σύνολο 27 δημοτικών συμβούλων ήταν:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ:                           
Α/Α Επίθετο Όνομα Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Ζαγγίλας Δημήτριος 14 Πύρρος Ιωάννης
2 Γκλάβας Γεώργιος 15 Δημητριάδης Χρήστος
3 Χλιούμης Ανδρέας 16 Σιμώνης Ιωάννης
4 Κυριάκου Ιφιγένεια 17 Μπάτσιος Αστέριος
5 Λιόντας Γεώργιος 18 Σταμούδης Ελευθέριος
6 Σαράντη Μαρία 19 Καπλάνης Θωμάς
7 Ζούνη Στέλλα 20 Αβέρης Αθανάσιος
8 Λακρός Αλέξανδρος 21 Παρθενιώτης Νικόλαος
9 Σοφοτάσιος Χρήστος 22 Γκολόης Γεώργιος
10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 23
11 Κοντογιώργης Δημήτριος 24
12 Δήμητσας Δημήτριος 25
13 Μπογδάνος Κων/νος 26

ΑΠΟΝΤΕΣ : 

Α/Α Επίθετο Όνομα
1 Βορδός Χρήστος
2 Βαγιωνάς Αθανάσιος
3 Λαφαζάνης Βασίλειος
4 Πλιάκος Αστέριος
5 Ευαγγελινός Δημήτριος

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Πραβίτα Γ. Μαρία, 
για την τήρηση των πρακτικών. 

Στη  συνεδρίαση  κλήθηκαν  όλοι  οι  Πρόεδροι  των  Δημοτικών  και  Τοπικών 
Κοινοτήτων  και  παραβρέθηκαν  η  κ.  Ρόκου  Άννα,  Πρόεδρος  Δ.Κ.  Πολυγύρου,   ο  κ. 
Σαραφίδης Αναστάσιος, Πρόεδρος Δ.Κ. Ορμύλιας και ο κ. Βαγιωνάς Κων/νος, Πρόεδρος 
Τ.Κ. Ολύνθου.

Αριθμός θέματος: 4ο Αναβάθμιση-Βελτίωση  ηλεκτροφωτισμού  Δήμου 
Πολυγύρου-Συμμετοχή  του  Δήμου  στο  πρόγραμμα 
ΕΠΠΕΡΑΑ ή  JESICCA και  ψήφιση  πίστωσης  για  τη 
σύνταξη σχετικής μελέτης 

Αριθμός Απόφασης : 302
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Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 
4ο θέμα, έδωσε τον λόγο στον κ. Δήμαρχο, ο οποίος τόνισε τα εξής: “Εδώ θα έχουμε μία 
μείωση δεκαπενταετίας  περίπου 78% με μία προμελέτη  που κάναμε.   Και  αν  μπούμε στο 
πρόγραμμα  JESICA ειδικά με διεθνή διαγωνισμό βέβαια, αυτός που θα αναλάβει όλα αυτά 
μέσα από το πρόγραμμα  JESICA θα αναλάβει και τη συντήρηση, για να μην έχουμε και τη 
συντήρηση.

Το σύστημα του ηλεκτροφωτισμού των δρόμων και  πλατειών των Δήμων αποτελεί
ένα  από  τα  πλέον  ενεργοβόρα  και  συγχρόνως  λιγότερο  αποτελεσματικά  συστήματα
στην λειτουργία ενός Δήμου.
Σημαντικό  ποσό  των  ανταποδοτικών  τελών  διατίθενται  για  πληρωμές  στη
ΔΕΗ.

Τα  τελευταία  χρόνια  έχουν  σημειωθεί  σημαντικές  τεχνολογίες  εξέλιξης  τόσο
στους  τύπους  των  διατιθεμένων  λαμπτήρων  (κυρίως  τεχνολογίας  L E D )  όσο
και  των  συστημάτων  αυτόματου  ελέγχου  ώστε  να  είναι  δυνατή  η  μείωση  της
καταναλισκώμενης ενέργειας εως και 80%.

Από  πληροφορίες  που  έχουμε  στην  διάθεση  μας  από  μελέτες  και  πιλοτικά
έργα  σε  περίπου  15  Δήμους,  προκύπτει  ότι  πράγματι  στις  ελληνικές  συνθήκες
υπάρχει δυνατότητα μείωσης του κόστους ηλεκτροφωτισμού κατά 70-80% .

Πέρα  από  τα  αναφερόμενα  σχετικά  με  την  εξοικονόμηση  ενέργειας,  είναι
σημαντικό  να  σημειωθεί  ότι  λόγω  της  μεγάλης  διάρκειας  ζωης  των  λαμπτήρων
L E D  (60.000-100.000  ώρες),  αποφεύγεται  και  το  φαινόμενο  της  συχνής
βλάβης  (κάψιμο)  των  συμβατικών  λαμπτήρων  και  οι  σχετικές  δυσκολίες  στην
έγκαιρη  αποκατάστασή  τους.  Με  τον  τρόπο  αυτό  βελτιώνεται  το  επίπεδο  των
παρερχομένων υπηρεσιών προς τους πολίτες και τα συνήθη παράπονά τους .

Τα  συστήματα  αυτά  είναι  αρκετά  δαπανηρά  ώστε  να  είναι  σημαντικός
παράγοντας  για  την  υλοποίησή  της  η  εξασφάλιση  του  κατάλληλου  σχήματος
χρηματοδότησης.

Το  τελευταίο  διάστημα  υπάρχει  σημαντική  κινητικότητα  στο  θέμα  της
χρηματοδότησης  έργων  L E D  με  αξιοποίηση  χρηματοδοτικών  μηχανισμών  της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (European Energy Efficiency Fund- ΕΕΕF), των Ταμείων 
Αστικής Ανάπτυξης (πρόγραμμα Jessica) και άλλων.

Βασικό  στοιχείο  για  την  προώθηση  ενός  τέτοιου  έργου  είναι  η  δημιουργία  του
αρχικού  επιχειρησιακού  σχεδίου  (Business  Plan)  για  την  βελτίωση  του
οδοφωτισμού.  Με  το  σχέδιο  αυτό  μπορεί  να  διερευνηθεί  η  δυνατότητα
χρηματοδότησης  του  έργου  και  η  περαιτέρω  εκκίνηση  των  διεθνών
διαγωνιστικών διαδικασιών που πρέπει να ακολουθήσουν .

Το  πρώτο  βήμα  για  τον  σκοπό  αυτό  είναι  η  σημερινή  πραγματική  αποτύπωση
του  συστήματος  οδοφωτισμού  με  αναλυτική  μέτρηση  (αριθμός  και  είδος)  των
υπαρχόντων φωτιστικών και η παραπέρα εκπόνηση τεχνοοικονομικής μελέτης

Τις  παραπάνω  εργασίες  θα  εκτελέσουν  οι  Υπηρεσίες  του  Δήμου  με  βοήθεια
από τρίτο Σύμβουλο.

Εάν  ο  Δήμος  κινηθεί  έγκαιρα  είναι  δυνατόν  να  γίνει  η  διερευνήσει  των  τρόπων
χρηματοδότησης  σε  διάστημα  2  μηνών  και  η  προκήρυξη  του  διαγωνισμού
στους προσεχείς 3-4 μήνες.

Ζητείται  έγκριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  υποβολή  σχετικής
αίτησης  στο  Ταμείο  Αστικής  Ανάπτυξης  Jessica για  την  χρηματοδότηση  του
έργου αντικατάστασης των λαμπτήρων οδοφωτισμού με λαμπτήρες LED.

Παράλληλα  ζητείται  έγκριση  του  Δημοτικού  Συμβουλίου  για  την  τροποποίηση  του 
προϋπολογισμού του Δήμου με την εγγραφή πίστωσης με Κ.Α.02.20.7412.021 ποσού 6.500,00 
€   με  τίτλο   «Εργασίες  αποτύπωσης  του  υπάρχοντος  δικτύου  οδοφωτισμού  για  τρόπους 
βελτίωσης του και εξασφάλισης της χρηματοδότησης του έργου» και αντίστοιχα η μείωση του 
αποθεματικού.
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Σχετικές  εργασίες  θα  διεξαχθούν  από  εξειδικευμένη  εταιρία  και  τα
αποτελέσματα της έρευνας θα συζητηθούν στο ΔΣ για παραπέρα απόφαση.

Σημειώνεται ακόμα ότι η Ε.Ε. έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητά της την ενεργή 
συμμετοχή της στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής. Οι στόχοι της για την 
αντιμετώπιση της αλλαγής του κλίματος και την προώθηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών 
ενέργειας δεσμεύουν, μεταξύ άλλων, τα κράτη μέλη να μειώσουν της εκπομπές της σε (102
κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020. 

Οι  πόλεις  που  υπογράφουν  το  Σύμφωνο  των  Δημάρχων  έχουν  αποφασίσει  να 
συμβάλλουν ισχυρότερα στη προσπάθεια αυτή, μέσω της υλοποίησης της δικού της Σχεδίου 
Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) το οποίο θα στοχεύει στην υπερκάλυψη του. 

Η  Ευρωπαϊκή  Επιτροπή  συνεχώς  προσαρμόζει  και  δημιουργεί  συγκεκριμένους 
χρηματοδοτικούς  μηχανισμούς  για  να   βοηθήσει  τους  φορείς  τοπικής  αυτοδιοίκησης  να 
ανταποκριθούν στις δεσμεύσεις της, δεδομένου ότι αυτοί έχουν ρόλο-κλειδί στο μετριασμό της
κλιματικής  αλλαγής.  Ποσοστό  μεγαλύτερο  από  το  ήμισυ  των  εκπομπών   αερίων  του 
θερμοκηπίου δημιουργείται μέσα και από τις πόλεις. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του ευρωπαϊκού πληθυσμού ζει και εργάζεται σε πόλεις, όπου 
και καταναλώνεται το 80% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας. 

Οι  φορείς  τοπικής  αυτοδιοίκησης  μπορούν  να  χειριστούν  της  σχετικές  προκλήσεις 
διεξοδικά, διευκολύνοντας τον συμβιβασμό δημόσιου και ιδιωτικού συμφέροντος καθώς και 
την  ενσωμάτωση της  βιώσιμης ενέργειας,   τους  γενικούς  στόχους  τοπικής  ανάπτυξης,  είτε 
πρόκειται  για  την  ανάπτυξη  εναλλακτικών  μορφών  ενέργειας,  είτε  για  την  πιο  αποδοτική
χρήση ενέργειας, είτε για αλλαγές στη συμπεριφορά του κοινωνικού συνόλου”.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το σώμα να αποφασίσει σχετικά. 
Το Δημοτικό συμβούλιο, αγφού άκουσε την εισήγηση και μετά από διαλογική συζήτηση,

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

• Εγκρίνει την υποβολή σχετικής  αίτησης  στο  Ταμείο  Αστικής  Ανάπτυξης Jessica 
για  την  χρηματοδότηση  του  έργου  αντικατάστασης  των  λαμπτήρων 
οδοφωτισμού  με  λαμπτήρες  LED.

• Τροποποιεί τον προϋπολογισμό του Δήμου με την εγγραφή πίστωσης με Κ.Α.: 
02.20.7412.021  ποσού 6.500,00 €  με τίτλο  «Εργασίες αποτύπωσης του 
υπάρχοντος δικτύου οδοφωτισμού για τρόπους βελτίωσης του και εξασφάλισης 
της χρηματοδότησης του έργου» και αντίστοιχα την μείωση του αποθεματικού.

 

Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 302/2013

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ           ΤΑ Μ Ε Λ Η

Υπογραφή              Υπογραφές
Ακριβές Απόσπασμα
Πολύγυρος 22-7-2013

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ
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