ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Από το πρακτικό της αρ. 11/13 Συνεδρίασης
ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΛΕΥΚΑΔΑΣ
ΑΡ.ΑΠΟΦ. 100
Στη Λευκάδα σήμερα στις 15 του μηνός Απριλίου του έτους 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα
19.00 ήρθε σε

συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Λευκάδας, ύστερα από την αριθμ.

9406/11-4-2013 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου, η οποία
επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του
Ν.3852/2010 (ΦΕΚ Α΄87).
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Αραβανής
Πρόεδρος

Ελευθέριος

Απουσίαζαν
-

Πετούση-Σκιαδά Ζωίτσα
Αραβανής Ανδρέας
Ρόκκος Στυλιανός
Βικέντιος Νικόλαος
Σούνδιας Πραξιτέλης
Γαζής Αναστάσιος
Αραβανής Σπυρίδων
Σάντα Μακρή Αικατερίνη
Σίδερης Αντώνιος
Μακρυγιώργου Νίκη
Γιαννούτσος Πέτρος
Γεωργάκης Βασίλειος
Ζουριδάκης Ευτύχιος
Σώλος Φώτιος
Πεντεσπίτης Νικόλαος
Καρτάνος Ιωάννης
Μεσσήνη Κερασούλα
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Καρβούνης Σπυρίδων
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Βεργίνης Ξενοφών
Λάζαρη Πηνελόπη
Μεσσήνης Ιωάννης
Φίλιππας Γεώργιος
Αραβανής Γεράσιμος
Νικητάκης Μάρκος
Καββαδάς Αθανάσιος
Βλάχος Σπυρίδων
Δρακονταειδής Κων/νος
Μελάς Βασίλειος
Στραγαλινός Βασίλειος
Μαργέλης Γεώργιος
Γαβρίλης Δημήτριος
Μπραντζουκάκης Νικόλαος

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
Η πρόσκληση δόθηκε στο Δήμαρχο
κ.Κώστα Αραβανή, που ήταν παρών.
Στην έναρξη της συνεδρίασης βρέθηκαν
παρόντα 29 μέλη.

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος άρχισε την συνεδρίαση.
Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι Α.Καββαδάς, Β.Μελάς, Β.Στραγαλινός, Γ.Μαργέλης, Δ.Γαβρίλης,
Κ.Δρακονταειδής, Μ.Νικητάκης, Γ.Φίλιππας, Ν.Μπραντζουκάκης, Γ.Αραβανής και Σ.Βλάχος
αποχώρησαν μετά το πέρας της διαδικασίας Ανακοινώσεων-Ερωτήσεων.
ΘΕΜΑ 5ο εκτός ημερήσιας διάταξης της αρ. 11/13 Συνεδρίασης του Δ.Σ.
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Απόφση Δ.Σ. για έγκριση μελέτης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού οδικού
φωτισμού με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων LED σε κεντρικές οδούς του Δήμου Λευκάδας “
και υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης του έργου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«Αστική Αναζωογόνηση 2012 – 2015» στον άξονα 2 Μέτρο 2.2. του Πράσινου Ταμείου.

Εισηγητής: κ. Αραβανής Κώστας, Δήμαρχος

Ο Δήμαρχος κ.Κώστας Αραβανής θέτει εκτός Ημερήσιας Διάταξης ως κατεπείγον το
θέμα “Έγκριση μελέτης προμήθειας με τίτλο «Αναβάθμιση εξοπλισμού οδικού φωτισμού με
χρήση ενεργειακών λαμπτήρων LED σε κεντρικές οδούς του Δήμου Λευκάδας “ και υποβολή
αιτήματος χρηματοδότησης του έργου από το χρηματοδοτικό πρόγραμμα

«Αστική

Αναζωογόνηση 2012 – 2015» στον άξονα 2 Μέτρο 2.2. του Πράσινου Ταμείου”.
Ομόφωνα το Δ.Σ. συναινεί στη συζήτηση του θέματος.
Στη συνέχεια ο κ.Δήμαρχος, εισηγούμενος το θέμα, είπε στο Δ.Σ.:
Το Πράσινο Ταμείο του Υπουργείου Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής
με την αριθμ. 20/2013 πρόσκλησή του (ΑΠ 886/1-4-2013) για το έτος 2013

καλεί τους

Δήμους της χώρας για την υποβολή προτάσεων στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα “Αστική
Αναζοωγόννηση 2012 - 2015”
Η υλοποίηση των πράξεων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως την 30η Οκτωβρίου 2013.
Ο Δήμος Λευκάδας προτίθεται να υποβάλλει πρόταση με τίτλο: προμήθεια «Αναβάθμιση
εξοπλισμού οδικού φωτισμου με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων LED σε κεντρικές
οδούς του Δήμου Λευκάδας Για την βελτίωση του ποιότητας του φωτισμού, την μείωση των
δαπανών συντήρησης και επισκευής και κυρίως της εξοικονόμησης ενέργειας προτείνεται η
αντικατάσταση των λαμπτήρων των φωτιστικών των παραπάνω οδών, με νέους λαμπτήρες,
εφοδιασμένους με led, μαζί με το απαραίτητο κάτοπτρο και τον μηχανισμό έναυσης και
ελέγχου.
Η

δαπάνη

για

την

προμήθεια

προϋπολογίζεται

στο

ποσό

των

180.342,60

€

συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 23% και προέρχεται από το ΠΡΑΣΙΝΟ ΤΑΜΕΙΟ άξονας
2.2.2.
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Λαμβάνοντας υπ’ όψη την υπάρχουσα οργάνωση και λειτουργία του συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού της Πόλης μας, έχουμε να παρατηρήσουμε τα εξής:
α) Σε ετήσια βάση ο Δήμος επιβαρύνεται με ένα αρκετά μεγάλο κόστος, λόγω της
λειτουργίας του Ηλεκτροφωτισμού τόσο από την υπερβολική κατανάλωση ηλεκτρικού
ρεύματος, όσο και από τη αυξανόμενη φθορά και συντήρηση του εξοπλισμού, συνεπώς η
ανάγκη εξοικονόμησης ενέργειας στον δημόσιο ηλεκτροφωτισμό είναι θέμα πρώτης
προτεραιότητας σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.
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β) Λόγω της μη αποδοτικής λειτουργίας προκαλείται αρκετά σημαντική φωτορύπανση
στην περιοχή της Πόλης, γεγονός που είναι διεθνώς αναγνωρισμένο ότι συμβάλλει αρνητικά
τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στους κατοίκους σε βιολογικό επίπεδο και έχει
αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδώσει ειδικές οδηγίες και κανονισμούς για τον
περιορισμό του φαινομένου.
Η παρούσα πρόταση αφορά στην αντικατάσταση των λαμπτήρων των φωτιστικών
του οδικού ηλεκτροφωτισμού σε κεντρικές οδικές αρτηρίες της Πόλης μας, αλλά και
περιφεριακές του Δήμου μας, με νέους λαμπτήρες εφοδιασμένους με LED. Τα
πλεονεκτήματα μιας τέτοιας δράσης είναι επιγραμματικά:
Α) Εξοικονόμηση σημαντικότατων πόρων από την αποδοτικότερη λειτουργία του
συστήματος (έως και 20-30% των ετήσιων εξόδων ηλεκτροφωτισμού).
Β) Αναβάθμιση της εικόνας των Τεχνικών Υπηρεσιών και γενικά της εικόνας του Δήμου
προς τους πολίτες.
Γ) Μείωση της φωτορύπανσης στην περιοχή της Πόλης μας.
Δ) Δεν απαιτείται δημιουργία επιπλέον υποδομών
Η εμπειρία από παρόμοια συστήματα εγκατεστημένα έχουν δείξει ότι τα οφέλη αυτά
είναι ένα μόνο μέρος αυτών που μπορεί να αποκομίσει ένας Δήμος που ενδιαφέρεται
πρωταρχικά για την αναβάθμιση της ποιότητας των υπηρεσιών που παρέχει στους πολίτες
του. Είναι σίγουρο ότι προς την κατεύθυνση αυτή θα κινηθούν αναγκαστικά στο άμεσο μέλλον
όλοι οι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε Ελληνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο.
Λαμβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουμε:
1) Τη λήψη απόφασης για την Υποβολή Πρότασης, στην Πρόσκληση με την αρ. πρωτ.
886/1.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, και
συγκεκριμένα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», ΑΞΟΝΑ
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών, ΜΕΤΡΟ 2.2
εξοπλισμού

Βελτίωση αστικού

προμήθεια «Αναβάθμιση εξοπλισμού οδικού φωτισμού με χρήση

ενεργειακών λαμπτήρων LED σε κεντρικές

οδούς του Δήμου Λευκάδας, συνολικού

προϋπολογισμού 180.342,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
2) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 886/1.4.2013 (Κωδικός
πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα
«Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», με φορέα υλοποίησης το «Πράσινο Ταμείο».
3) Την παροχή εξουσιοδότησης του Δήμαρχου Λευκάδας, ώστε να υπογράψει κάθε σχετικό
έγγραφο για την υποβολή της εν λόγω πρότασης .
4) Τον ορισμό της Μαρκεσίνη Αναστασίας, υπάλληλος της Τ.Υ του Δήμου Λευκάδας,
ως Υπευθύνου της Πράξεως.
Μετά τα παραπάνω και διαλογική συζήτηση, το Δ.Σ.
παραπάνω εισήγηση,
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αφού έλαβε υπόψη του την

Ομόφωνα αποφασίζει
1 ) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης με αρ. πρωτ. 886/1.4.2013 (Κωδικός
πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής

προτάσεων,

στο

χρηματοδοτικό

πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», με φορέα υλοποίησης το «Πράσινο
Ταμείο» και την έγκριση Υποβολής Πρότασης, στην Πρόσκληση με την αρ. πρωτ.
886/1.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής προτάσεων, και
συγκεκριμένα στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015»,
ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Αναβάθμιση αστικών υποδομών, ΜΕΤΡΟ 2.2

Βελτίωση

αστικού εξοπλισμού.
2)Την έγκριση της μελέτης

για την προμήθεια «Αναβάθμιση εξοπλισμού οδικού

φωτισμού με χρήση ενεργειακών λαμπτήρων LED σε κεντρικές

οδούς του Δήμου

Λευκάδας, συνολικού προϋπολογισμού 180.342,60 €, συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 23%.
3) Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο Λευκάδας, ώστε να υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την
υποβολή της εν λόγω πρότασης .
4) Τον ορισμό της Μαρκεσίνη Αναστασίας, υπαλλήλου της Τ.Υ του Δήμου Λευκάδας,
ως Υπευθύνου της Πράξεως.

Η απόφαση αυτή πήρε αρ. 100/13.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Τα παρόντα μέλη

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΑΡΑΒΑΝΗΣ
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