
 

 

Π ΡΑ Κ Τ Ι ΚΟ  

της 8/2014 συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου 

        Στον Πολύγυρο, σήμερα δεκάτη έκτη (16) του μηνός Απριλίου του έτους 2014, ημέρα 

Τετάρτη και ώρα 14:00 το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Πολυγύρου συνήλθε σε τακτική 

δημόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημαρχείου Πολυγύρου, ύστερα από 

την με αριθ. 8/11.4.2014 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 ΔΕΝ 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 15 Λαφαζάνης Βασίλειος 

2 Γκλάβας Γεώργιος 16 Σιμώνης Ιωάννης 

3 Παπανικολάου Ευτυχία 17 Βαγιωνάς  Αθανάσιος 

4 Κυριάκου Ιφιγένεια 18 Πλιάκος Αστέριος 

5 Λιόντας  Γεώργιος 19 Αβέρης Αθανάσιος 

6 Σαράντη Μαρία 20 Χλιούμης Ανδρέας 

7 Ζούνη Στέλλα 21 Γκολόης Γεώργιος 

8 Λακρός Αλέξανδρος 22 Πύρρος Ιωάννης 

9 Σοφοτάσιος Χρήστος 23 Σταμούδης Ελευθέριος 

10 Βουλγαράκης Χρυσόστομος 24 Βορδός Χρήστος 

11 Δημητριάδης Χρήστος 25 Ευαγγελινός Δημήτριος 

12 Κοντογιώργης Δημήτριος 26 Μπάτσιος Αστέριος 

13 Μπογδάνος Κων/νος 27 Παρθενιώτης Νικόλαος 

14 Καπλάνης Θωμάς    

 

ΑΠΟΝΤΕΣ: ΟΥΔΕΙΣ. 

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 

παραβρέθηκε η κ. Ρόκου Άννα, Πρόεδρος Δ.Κ. Πολυγύρου, και ο κ. Σαραφίδης 

Αναστάσιος, Πρόεδρος της Δ.Κ Ορμύλιας. 

 

Αριθμός θέματος:41ο  Συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 420-2013 απόφαση του Δ.Σ. 

αναφορικά με το πρόγραμμα Jessica για τον οδοφωτισμό του 

Δήμου» 

Αριθμός Απόφασης :143  

 

Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζαγγίλας Δημήτριος, εισηγούμενος το 41ο θέμα, 

τόνισε τα εξής: «Στην υπ’ αρ.17/2013 συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου και στο πέμπτο θέμα, 

εκ παραδρομής δεν καταχωρήθηκε στα πρακτικά το σύνολο της εισήγησης του κ. Δημάρχου καθώς 

και το σύνολο της σχετικής απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου. 

Κατόπιν αυτών ζητείται το Σώμα να εκδώσει συμπληρωματική απόφαση του Δ.Σ., λαμβάνοντας 

υπόψη τα παρακάτω: 
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Με την υπ’ αριθμό 302/2013 απόφαση του Δ.Σ. και την υπ’ αριθμό 653/2013 απόφαση 

Δημάρχου ανετέθησαν σε εξωτερικό εξειδικευμένο Σύμβουλο οι εργασίες «Αναβάθμιση του 

συστήματος οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση 

του κόστους λειτουργίας. 

Όπως είναι γνωστό ο Δήμος εκπόνησε προκαταρκτική μελέτη για την αντικατάσταση 

μέρους του συστήματος με λαμπτήρες LED. 

Η σχετική εργασία παρεδόθη πρόσφατα και τα βασικά συμπεράσματά της έχουν ως 

εξής: 

 Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν το κόστος επένδυσης για 6.701 λαμπτήρων LED 

υπολογίζεται σε 2.349.210€ . 

 Η αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε 69% και η ετήσια μείωση 

κόστους σε 299.609€. 

 Το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί από το Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της 

πρωτοβουλίας JESSICA. Σημειώνεται ότι αντίστοιχα έργα άλλων Δήμων έχουν κριθεί 

επιλέξιμα στην πρωτοβουλία JESSICA. 

Πέραν των παραπάνω, το έργο μπορεί να έχει και άλλες θετικές επιπτώσεις για τον Δήμο 

όπως: 

a. Περιβαλλοντικά οφέλη: 

Αναμένεται μείωση της ετήσιας εκπομπής CO2 και αποφυγή χρήσης λαμπτήρων με 

υψηλή περιεκτικότητα υδραργύρου. 

b. Βελτίωση της ποσότητας και υπηρεσιών: 

Λόγω του μεγάλου χρόνου ζωής τους, οι λαμπτήρες LED δεν παθαίνουν συχνές 

βλάβες όπως συμβαίνει με τους συμβατικούς, με προφανή επίπτωση στην ποιότητα 

των υπηρεσιών προς τους δημότες. 

c. Αναβάθμιση του αστικού περιβάλλοντος: 

Όχι μόνο γιατί οι λαμπτήρες LED δίδουν ένα καλλίτερο αισθητικό αποτέλεσμα αλλά 

και γιατί υπάρχει ευκαιρία να φωτιστούν και σημεία ιδιαίτερης σημασίας (π.χ. 

μνημεία, εκκλησίες, κτίρια, κλπ). 

Oι πιθανοί τρόποι υλοποίησης του έργου είναι: 

a. Η πραγματοποίηση του με ιδίους πόρους του Δήμου. 

b. Η λήψη σχετικού δανείου, και  

c. Η συνεργασία με Ανάδοχο που θα αναλάβει την υλοποίηση του έργου και θα 

αμείβεται με ποσοστά της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης. 

Η πραγματοποίηση του έργου με ιδίους πόρους είναι εξαιρετικά δύσκολη λόγω του 

μεγέθους της επένδυσης. 

Η λήψη δανείου είναι εξίσου προβληματική λόγω της κατάστασης της ελληνικής 

τραπεζικής αγοράς, του κόστους δανεισμού και των δημοσιονομικών κανόνων και 

δεικτών που έχουν επιβληθεί στου Δήμους. 

Ανεξαρτήτως όμως των παραπάνω, επειδή πρόκειται για ένα έργο υψηλής και 

συνεχώς εξελισσόμενης τεχνολογίας, καλό θα ήταν ο Δήμος να μην εμπλακεί στις 

οικονομικές, τεχνικές και άλλες δυσκολίες που παρουσιάζουν τέτοια έργα. 

Με το παραπάνω σκεπτικό καταλήγουμε στο σχήμα συνεργασίας με ιδιώτη 

Ανάδοχο που θα επιλέγει κατόπιν διεθνούς διαγωνισμού, θα αναλάβει την υλοποίηση 

της επένδυσης και την λειτουργία / συντήρηση του έργου για κάποιο διάστημα και θα 

αμείβεται με ποσοστό της επιτυγχανόμενης εξοικονόμησης. 

Με βάση τα παραπάνω, ο Διεθνής διαγωνισμός για την υλοποίηση του έργου θα πρέπει 

να παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά: 

a. Η χρηματοδότηση του έργου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου χωρίς 

καμία ανάμειξη, εγγύηση ή ευθύνη του Δήμου. 

ΑΔΑ: Ω82ΧΩΞΜ-ΕΗ6



 

b. Η αμοιβή του Αναδόχου προκύπτει σαν ποσοστό της επιτυγχανόμενης μείωσης 

κόστους και υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει συγκεκριμένη και εγγυημένη ωφέλεια 

του Δήμου. 

c. Ο Ανάδοχος αναλαμβάνει την λειτουργία και συντήρηση του έργου για 

συμφωνημένο χρονικό διάστημα αλλά ο Δήμος μπορεί να διακόψει την σύμβαση 

νωρίτερα καταβάλλοντας προβλεπόμενο τίμημα. 

d. Το προβλεπόμενο χρηματοδοτικό σχήμα είναι κεφάλαια του Αναδόχου και δανεισμός 

του, κυρίως, από την πρωτοβουλία JESSICA. 

Κρίνεται σημαντικό να ξεκινήσουν άμεσα οι διαδικασίες του Διαγωνισμού για 

την επιλογή Αναδόχου, διότι ο Δήμος δεν αναλαμβάνει καμιά δέσμευση για την 

ολοκλήρωση του Διαγωνισμού ή / και την κατακύρωση του. Το Δημοτικό Συμβούλιο θα 

κρίνει εάν τα τελικά αποτελέσματα είναι συμφέροντα ή όχι για τον Δήμο. Επίσης, μόνο 

ένας Διαγωνισμός (και εφόσον ύπαρξη ικανός συναγωνισμός μεταξύ υποψηφίων) θα 

επιβεβαιώσει ή όχι τους υπολογισμούς και εκτιμήσεις της σχετικής μελέτης. 

Στην παρούσα χρονική συγκυρία υπάρχουν διαθέσιμες (προς ιδιώτες Αναδόχους) 

χρηματοδοτικές δυνατότητες από την πρωτοβουλία JESSICA ή / και αντίστοιχα 

Ευρωπαϊκά Ταμεία. Καλοί χρηματοδοτικοί όροι προς τον Ανάδοχο βελτιώνουν και την 

οικονομική ωφέλεια του Δήμου. Όμως οι πόροι αυτοί θα είναι διαθέσιμοι για μικρό 

σχετικά χρονικό διάστημα και έχουν ένα συγκεκριμένο όριο. Τα έργα χρηματοδοτούνται 

κατά σειρά προτεραιότητας στην ωρίμανση τους. 

Κατόπιν αυτών, ζητείται έγκριση του Δημοτικού Συμβουλίου για την συμπλήρωση της 

υπ’ αριθ. 420/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου. Σημειώνεται ότι τα 

αποτελέσματα του διαγωνισμού θα έρθουν στο Δημοτικό Συμβούλιο για τελική έγκριση. 

Το Συμβούλιο αφού άκουσε την εισήγηση, έλαβε υπόψη του την υπ’ αριθμό 302/2013 

απόφαση του Δ.Σ. και την υπ’ αριθμό 653/2013 απόφαση Δημάρχου, και μετά από διαλογική 

συζήτηση 

Αποφασίζει ομόφωνα 

 

Την συμπλήρωση της υπ’ αριθμό 420/2013 απόφασης του Δημοτικού Συμβούλιου, η 

οποία θα έχει τελική μορφή ως εξής: 

 Έγκριση της σχετικής εργασίας του Συμβούλου. 

 Υποβολή στο Ταμείο Αστικής Ανάπτυξης της πρωτοβουλίας JESSICA αίτησης 

ένταξης του έργου. 

 Τροποποίηση του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου ώστε να περιληφθεί σε 

αυτό το υπόψη έργο. 

 Τροποποίηση του Ετήσιου Προγράμματος Δράσης 2014 για την ένταξη του έργου σε 

αυτό. 

 Τροποποίηση του προϋπολογισμού του 2014 με μεταφορά από το αποθεματικό ποσού 

1.000,00 € στον Κ.Α. 02.20.7323.017 με τίτλο «Αναβάθμιση του συστήματος 

οδοφωτισμού του Δήμου με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας και την μείωση του 

κόστους λειτουργία» ώστε να ξεκινήσουν οι σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες. 

 

 Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 143/2014 

 

Έτσι συντάχτηκε το πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ             ΤΑ Μ Ε Λ Η 

Υπογραφή                Υπογραφές 

Ακριβές Απόσπασμα 

Πολύγυρος 21 -4-2014 

Ο  ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

 

ΑΣΤΕΡΙΟΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ 
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