ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 31/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑ∆ΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 407
Στη Λευκάδα σήµερα στις 11 του µηνός ∆εκεµβρίου του έτους 2013, ηµέρα Τετάρτη και ώρα
14:00 ήρθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθµ.
35066/6-12-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δηµοσιεύθηκε νόµιµα, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).

Παραβρέθηκαν

Απουσίαζαν

1. Αραβανής ΕλευθέριοςΠρόεδρος
2. Μακρυγιώργου Νίκη
3. Πετούση -Σκιαδά Ζωή
4. Αραβανής Ανδρέας
5. Σάντα-Μακρή Αικατερ.
6. Σούνδιας Πραξιτέλης
7.Πεντεσπίτης Νικόλαος
8. Γαζής Αναστάσιος
9 Καρτάνος Ιωάννης
10 Βικέντιος Νικόλαος
11.Σίδερης Αντώνιος
12. Γεωργάκης Βασίλειος
13.Αραβανής Σπυρίδων
14.Σώλος Φώτιος
15.Ρόκκος Στυλιαν.
16.Μαργέλης Γεώργιος
17.Γαβρίλης ∆ηµήτριος
18.∆ρακονταειδής Κων/νος
19. Νικητάκης Μάρκος.
20. Φίλιππας Γεώργιος
21 Μπραντζουκάκης Νικόλαος
22 Ροντογιάννης Κων/νος
23 Βλάχος Σπυρίδων
24.
25
26
27
28
29
30
31
32
33.

1.Μεσσήνης Ιωάννης
2.Ζουριδάκης Ευτύχιος
3. Μεσσήνη Κερασούλα
4. Γιαννούτσος Πέτρος
5 Βεργίνης Ξενοφ.
6 Καββαδάς Αθανάσιος
7 Μελάς Βασίλειος
8 Στραγαλινός Βασίλειος
9.Λάζαρη Πηνελόπη
10. Καρβούνης Σπυρίδων

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο ∆ήµαρχο
κ. Κώστα Αραβανή, ο οποίος ήταν
παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης
βρέθηκαν παρόντα (24) µέλη

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
ΘΕΜΑ 3ο της ηµερήσιας διάταξης της αρ. 31/13 Συνεδρίασης του ∆.Σ.
Απόφαση ∆.Σ. για έγκριση προµελέτης «Μετατροπή δικτύου οδοφωτισµού για µείωση
κατανάλωσης ενέργειας» και έγκριση έναρξης σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών.
Εισηγητές: 1. Σούνδιας Πραξιτέλης, Αντιδήµαρχος
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2. Κατωπόδης Ιωάννης, Ειδ. Συνεργάτης
Ο Αντιδήµαρχος Σούνδιας Πραξιτέλης διαβάζει την εισήγησή του:
O ∆ήµος ανάθεσε την εκπόνηση προκαταρκτικής µελέτης για την αντικατάσταση
µέρους του συστήµατος φωτισµού µε λαµπτήρες LED.
Η σχετική εργασία παρεδόθη πρόσφατα από την εταιρεία VIRTRADE A.E. Καλλιθέα ΑΘΗΝΑ
και τα βασικά συµπεράσµατα της έχουν ως εξής:
• Με βάση τα στοιχεία που προέκυψαν το κόστος αγοράς 6.236 λαµπτήρων LED
υπολογίζεται σε 2.664.926€ συν ΦΠΑ.
• Η αναµενόµενη εξοικονόµηση ενέργειας ανέρχεται σε 68% και η ετήσια µείωση
κόστους σε 442.611€.
Το έργο µπορεί να χρηµατοδοτηθεί από το Ταµείο Αστικής Ανάπτυξης της
πρωτοβουλίας jessica.
Πέραν των παραπάνω, το έργο µπορεί να έχει και άλλες θετικές επιπτώσεις για τον ∆ήµο
όπως:


Περιβαλλοντικά οφέλη:

Αναµένεται µείωση της ετήσιας εκποµπής CO2 και αποφυγή χρήσης λαµπτήρων µε
υψηλή περιεκτικότητα υδραργύρου.


Βελτίωση της ποσότητας και ποιότητας των 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.
Μέσω του προγράµµατος Jessica, θα υπάρξει 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.
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο θα κρίνει εάν τα τελικά αποτελέσµατα είναι συµφέροντα ή όχι για
τον ∆ήµο µετά την υποβολή της οριστικής µελέτης.
Με βάση τις παραπάνω σκέψεις, ο ∆ιεθνής διαγωνισµός για την υλοποίηση του έργου θα
πρέπει να παρουσιάζει τα εξής χαρακτηριστικά:


Η χρηµατοδότηση του έργου αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του Αναδόχου

χωρίς καµία ανάµειξη, εγγύηση ή ευθύνη του ∆ήµου.
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Η αµοιβή του Αναδόχου θα προκύπτει σαν ποσοστό της επιτυγχανόµενης

µείωσης κόστους και θα υπάρχει συγκεκριµένη και εγγυηµένη οικονοµική ωφέλεια
για το ∆ήµο.


Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την λειτουργία και συντήρηση του έργου για

συµφωνηµένο χρονικό διάστηµα αλλά ο ∆ήµος µπορεί να διακόψει την σύµβαση
νωρίτερα καταβάλλοντας προβλεπόµενο τίµηµα.


Το προβλεπόµενο χρηµατοδοτικό σχήµα είναι κεφάλαια του Αναδόχου και

δανεισµός του, κυρίως, από την πρωτοβουλία Jessica.
Η τεχνική υπηρεσία του ∆ήµου καθώς και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο είναι τα αρµόδια
όργανα για να εγκρίνουν την τεχνική µελέτη (µελέτη εφαρµογής),και την επιλογή του
αναδόχου .
Μετά τα παραπάνω
Εισηγούµαι

1)Την έγκριση από το ∆.Σ. της προµελέτης «Μετατροπή δικτύου οδοφωτισµού για µείωση
κατανάλωσης ενέργειας»
2) Την έγκριση για την έναρξη των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών

ΓΑΒΡΙΛΗΣ ∆ΗΜΗΤΡΙΟΣ: Ψηφίζω θετικά γιατί θεωρώ ότι είναι προς την σωστή κατεύθυνση.
∆ΡΑΚΟΝΤΑΕΙ∆ΗΣ

ΚΩΝ/ΝΟΣ:

Κάνοντας

µε

βάση

την

προµελέτη

συγκεκριµένους

λογαριασµούς αν το όφελος του ιδιώτη για 15 χρόνια είναι 45% προτείνουµε να συζητήσουµε
το ποσοστό διάρκειας να είναι 10 έτη και το κέρδος να µην ξεπερνά το 50% ώστε το κέρδος
του ∆ήµου να είναι 50%.
ΡΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ: Μας απασχολεί µε πόση ευκολία ο ∆ήµος παραχωρεί σε ιδιώτη
µια ανταποδοτική Υπηρεσία χωρίς να ενδιαφέρεται για το µέλλον των εργαζοµένων.
ΦΙΛΙΠΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Από µια προσέγγιση που έχω κάνει αν υπάρχει κέρδος για το ∆ήµο θα
είναι κοντά στο 10%. Επίσης σαν προβληµατισµό καταθέτω ότι στην 15ετία που θα
παραλάβουµε το σύστηµα µήπως τότε δεν θα υπάρχει καθόλου όφελος.
ΜΑΡΓΕΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ: Η εισήγηση παρουσιάζει ελάττωµα ως προς την σύγκριση
οικονοµικών στοιχείων.
Ακολουθεί ψηφοφορία:
Υπέρ της εισήγησης ψήφισαν 16 δηµοτικοί σύµβουλοι.
Κατά της εισήγησης ψήφισαν δύο (02) δηµοτικοί σύµβουλοι, ο Βλάχος Σπυρίδων και ο
Ροντογιάννης Κων/νος.
Οι δηµοτικοί σύµβουλοι Μαργέλης Γεώργιος, ∆ρακονταειδής Κων/νος, Νικητάκης Μάρκος,
Φίλιππας Γεώργιος και Μπραντζουκάκης Νικόλαος δήλωσαν αποχή από την ψηφοφορία.
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Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το ∆.Σ. αφού έλαβε υπόψη του την παραπάνω
εισήγηση.
Κατά πλειοψηφία αποφασίζει
1) εγκρίνει την προµελέτη «Μετατροπή δικτύου οδοφωτισµού για µείωση κατανάλωσης
ενέργειας»
2) εγκρίνει την έναρξη των σχετικών διαγωνιστικών διαδικασιών
−

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 407/13.

Στο σηµείο αυτό αποχώρησαν οι δηµοτικοί σύµβουλοι ∆ρακονταειδής Κων/νος,
Ροντογιάννης Κων/νος, Νικητάκης Μάρκος, Μπραντζουκάκης Νικόλαος.
Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ

Τα παρόντα µέλη

ΑΡΑΒΑΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ
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