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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμός Πρακτικού 52
Της Οικονομικής Επιτρoπής τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv
Της 10-11-2020
Η Οικονομική Επιτρoπή τoυ Δήμoυ Κoριvθίωv, πoυ απoτελείται από τoυς κ.κ.: 1)Βασίλειο
Νανόπουλο,

Δήμαρχo

Κoριvθίωv,

ως

Πρόεδρo,

2)Ζαχαριά

Σπυρίδωνα,

Αντιδήμαρχο

Περιβάλλοντος και Ποιότητας Ζωής, 3)Μπίτζιο Δημήτριο, Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, 4)Κόλλια
Κωνσταντίνα, Δημοτική Σύμβουλο, 5)Πούρο Γεώργιο, Δημοτικό Σύμβουλο, 6)Πνευματικό
Αλέξανδρο, Δημοτικό Σύμβουλο, 7)Ταγαρά Βασίλειο, Δημοτικό Σύμβουλο, 8)Σταυρέλη Νικόλαο,
Δημοτικό Σύμβουλο, και 9)Κορδώση Χρήστο, Δημοτικό Σύμβoυλo, ως μέλη, σύμφωνα με τις α)με
αριθμό 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων περί εκλογής μελών της Οικονομικής
Επιτροπής για την περίοδο 2019 - 2021 και β)με αριθμό 30467/4-9-2019 απόφαση Δημάρχου
Κορινθίων περί ορισμού Αντιδημάρχων στην Οικονομική Επιτροπή και στην Επιτροπή Ποιότητας
Ζωής, συvεδρίασε σήμερα τηv 10η Νοεμβρίου 2020, ημέρα της εβδoμάδας Τρίτη και ώρα 9:00 σε
τακτική συvεδρίαση και ύστερα από τηv υπ' αριθμ. πρωτ. 34137/6-11-2020 πρόσκληση τoυ
Πρoέδρoυ της, πoυ κoιvoπoιήθηκε vόμιμα και εμπρόθεσμα σε κάθε έvα από τα μέλη της, για vα
συζητήσει και vα πάρει απoφάσεις για τα θέματα της ημερήσιας διάταξης.
Στη συνεδρίαση προσκλήθηκαν με την ίδια πρόσκληση και οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων του Δήμου
Κορινθίων.
Επειδή ο κ. Κορδώσης Χρήστος, τακτικό μέλος της Οικονομικής Επιτροπής εκ της μειοψηφίας,
εκλεγμένο με την αριθμ. 342/2019 απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Κορινθίων, με το υπ' αριθμ. πρωτ.
17002/19-6-2020 έγγραφό του δήλωσε την ανεξαρτητοποίησή του από την δημοτική παράταξη της
μειοψηφίας «Δύναμη Εξέλιξης», και έως την αντικατάστασή του παίρνει την θέση του, σύμφωνα με τα
οριζόμενα στην παρ. 7 του άρθρου 74 του Ν.3852/10, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, με την σειρά
εκλογής της αριθμ. 342/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου το αναπληρωματικό μέλος κ. Πλατής
Σπυρίδων, ο οποίος και κλήθηκε νόμιμα με την κάτωθι πρόσκληση.
Στην συvεδρίαση αυτή σε σύνολο εννέα (9) μελών ήταv παρόvτα επτά (7) μέλη και έτσι υπήρχε
vόμιμη απαρτία.
Παρόντες
1)Νανόπουλος Βασίλειος, Πρόεδρος, 2)Ζαχαριάς Σπυρίδων, 3)Κόλλια Κωνσταντίνα, 4)Πούρος
Γεώργιος, 5)Πνευματικός Αλέξανδρος (αποχώρησε μετά το πέρας της συζήτησης του 13ου
θέματος της ημερήσιας διάταξης), 6)Ταγαράς Βασίλειος (ήταν εκτός αιθούσης από την συζήτηση
του 7ου θέματος ημερήσιας διάταξης και έως το πέρας της συνεδριάσεως), 7)Σταυρέλης Νικόλαος.
Απόντες
1)Μπίτζιος Δημήτριος, 2)Πλατής Σπυρίδων.
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Ο Πρόεδρος, αφού διαπίστωσε απαρτία, κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης.
ΑΠΟΦΑΣΗ 528η: Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το 5ο θέμα της ημερήσιας διάταξης «Έγκριση της
σκοπιμότητας και της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης – Αυτοματοποίησης του
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο
Κορινθίων, επιλογή του βέλτιστου τρόπου χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και
έγκριση της προετοιμασίας για τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των
σχετικών συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών» θέτει υπόψη της επιτροπής τα τεύχη της μελέτης για
την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων
χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων, που συνέταξε για το Δήμο Κορινθίων η
εταιρεία με την επωνυμία DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ με διακριτικό τίτλο «DBC» δυνάμει της αρ. 14044/25-05-2020 (ΑΔΑΜ:
20SYMV006762791) σύμβασης μεταξύ του Δήμου και της ως άνω εταιρείας, καθώς και την υπ΄ αριθ.
πρωτ. 34342/9-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων
της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, η οποία έχει ως εξής:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ
ΘΕΜΑ:

«Έγκριση σκοπιμότητας και βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων
με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορίνθου, επιλογή του βέλτιστου τρόπου
χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης και έγκριση της προετοιμασίας για
τη διενέργεια των σχετικών διαγωνισμών και εκτέλεσης των σχετικών
συμβάσεων παροχής Υπηρεσιών».

ΣΧΕΤ.:

Το αρ. 25229/27-08-2020 (ΑΔΑ: ΨΝΜΧΩΛ7-0Β0) έγγραφο του Δήμου περί ορισμού
Αντιδημάρχου Τεχνικών Υπηρεσιών.

Έχοντας υπόψη :
1. Σύμφωνα με το άρθρο 72, παρ.1ε, του N. 3852/4.6.2010 (ΦΕΚ 87Α/7-6-2010) περί ΄΄Νέας
Αρχιτεκτονικής της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα
Καλλικράτης΄΄, η οικονομική επιτροπή είναι όργανο παρακολούθησης και ελέγχου της
οικονομικής λειτουργίας του δήμου.
2. την αρ. 11/2020 μελέτη της Τεχνικής Υπηρεσίας, προϋπολογισμού 24.800,00€ που συντάχθηκε
από τη Χημικό Μηχανικό, Αρτοποιάδου Αλεξάνδρα και εγκρίθηκε από τον αναπλ. Διευθυντή
Τεχνικών Υπηρεσιών, Καραϊσκο Ιωάννη, Πολιτικό Μηχανικό.
3. τη αρ. 767/2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης του Δήμου Κορινθίων (ΑΔΑ:ΨΥ4ΨΩΛ7ΦΜ8).
4. την αρ. 14044/25-05-2020 (ΑΔΑΜ : 20SYMV006762791) σύμβαση με τον ανάδοχο
΄΄DIADIKASIA BUSINESS CONSULTING ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ
ΕΤΑΙΡΕΙΑ΄΄, με διακριτικό τίτλο «DBC»
5. Το σχετικό πρωτόκολλο παραλαβής των παραδοτέων της προαναφερόμενης σύμβασης από
την αρμόδια επιτροπή.
6. Το Ν. 3855/10 (ΦΕΚ 95 Α/23-6-2010) : Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης κατά
την τελική χρήση, ενεργειακές υπηρεσίες και άλλες διατάξεις και ειδικότερα το άρθρο 16.
7. Το Ν.4257/14 (ΦΕΚ 93 Α/14-04-2014) : Επείγουσες ρυθμίσεις αρμοδιότητας Υπουργείου
Εσωτερικών και, ειδικότερα, του άρθρου 43,
8. Το Ν.4342/15 (ΦΕΚ 143 Α/09-11-2015) : Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενσωμάτωση στο Ελληνικό
Δίκαιο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 25ης
Οκτωβρίου 2012 «Για την ενεργειακή απόδοση, την τροποποίηση των Οδηγιών 2009/125/ΕΚ
και 2010/30/ΕΕ και την κατάργηση των Οδηγιών 2004/8/ΕΚ και 2006/32/ΕΚ», όπως
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τροποποιήθηκε από την Οδηγία 2013/12/ΕΕ του Συμβουλίου της 13ης Μαΐου 2013 «Για την
προσαρμογή της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου για
την ενεργειακή απόδοση, λόγω της προσχώρησης της Δημοκρατίας της Κροατίας» και άλλες
διατάξεις και, ειδικότερα, το άρθρο 3.
9. Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμησης ενέργειας αποτελεί βασικό εθνικό στόχο
στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Η μείωση της ενεργειακής
κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, είναι ισχυρά και οικονομικά αποδοτικό μέσο για
την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό οικονομικό
δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου. Η Ε.Ε. έχει
θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα της, την ενεργή συμμετοχή της στον παγκόσμιο αγώνα κατά
της κλιματικής αλλαγής, συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες προκλήσεις της εποχής
μας, που απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών αλλά και περιφερειακών και
εθνικών αρχών, θέτοντας ως στόχο για τα κράτη μέλη της ΕΕ, να μειώσουν τις συνολικές
εκπομπές τους σε CO2, κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.
O Δήμος Κορίνθου συνεπής με τις στρατηγικές επιλογές και τις προγραμματικές θέσεις της
παρούσας δημοτικής αρχής και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού, την
μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης αυτού, την παροχή ασφαλούς και βιώσιμης
ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας, την μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στις
περιοχές του και την βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού, προέβη στις εξής ενέργειες:


Προέβη στην λεπτομερή καταγραφή των στοιχείων Ηλεκτροφωτισμού των Κοινοχρήστων
χώρων για το σύνολο της γεωγραφικής του περιοχής, στη συλλογή και ανάλυση των
δεδομένων της ηλεκτρικής κατανάλωσης των υπαρχόντων συστημάτων οδοφωτισμού του
δήμου, καθώς και στη συλλογή και ανάλυση των δεδομένων του κόστους λειτουργίας και
συντήρησης που βαρύνει το Δήμο για τη λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος
ηλεκτροφωτισμού των Κοινοχρήστων χώρων.



Προέβη στη διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση των δυνητικών επιλογών
χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση –
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση
ενέργειας του Δήμου».

Σήμερα, οι υποδομές Δημοτικού Φωτισμού (φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες) στο Δήμο Κορίνθου,
σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες και τα καταγραφικά στοιχεία, που είναι εγκατεστημένα σε
δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες, παιδικές χαρές του Δήμου, όπως καταγράφηκαν και
ταξινομήθηκαν συνολικά και ανά κατηγορία είδους εξοπλισμού, για τα συμβατικού τύπου φωτιστικά
σημεία, ανέρχονται σε 21.299 τεμάχια.
Στον παρακάτω Πίνακα παραθέτουμε αναλυτικά και κατά κατηγορία τα 21.299 φωτιστικά σημεία του
Δήμου Κορίνθου που χρήζουν ενεργειακής αναβάθμισης – αυτοματοποίησης, με εξοικονόμηση
ενέργειας.
Υφιστάμενη Κατάσταση
Φωτιστικά
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 70W
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 100W
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 150W
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 250W
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 400W
Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W
Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W
Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 70W
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 100W
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 150W
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 250W
Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 23W

Πραγματική Ισχύς
Ballast
82,60
118,00
177,00
295,00
472,00
23,00
177,00
177,00
82,60
118,00
177,00
295,00
23,00

Πλήθος
1.417
495
2.758
1.508
58
8.287
292
35
1.586
87
200
86
1.780
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Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 125W
Προβολέας 100W
Προβολέας 150W
Προβολέας 250W
Προβολέας 400W

147,50
118,00
177,00
295,00
472,00
ΣΥΝΟΛΟ

2.395
34
115
101
65
21.299

Ο Δημοτικός Φωτισμός περιλαμβάνει δύο διαφορετικές μεθόδους ελέγχου της ισχύος του: α. Τα
Pillars που λειτουργούν είτε με χρονοδιακόπτη ή με ανιχνευτή φωτός και ελέγχονται από τον Δήμο,
και β. τα TAS, τα οποία ελέγχονται από τη ΔΕΗ, λειτουργούν με σήμα που μεταδίδεται μέσω των
καλωδίων τροφοδοσίας.
Η Μελέτη υπολογισμού της κατανάλωσης του Συμβατικού Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Κορίνθου, έγινε σύμφωνα με τα Τεχνικά
Δεδομένα του Οδηγού Μελετών του ΚΑΠΕ. Οι ώρες λειτουργίας του Συστήματος είναι:


11,90 ώρες / ημέρα σε Μέσο Όρο (διαφοροποίηση ανάλογα με την εποχή - για το λυκόφως
/ λυκαυγές και το λυκόφως / μεσονύκτιο - αλλά συνολικά με Μέσο Όρο 11,90,



δηλαδή 4.344,5 ώρες σε ετήσια βάση) και δίδουν τα κάτωθι αναλυτικά και συνολικά
δεδομένα (υπολογισμός Κατανάλωσης Ενέργειας του Συμβατικού Συστήματος).



Παράλληλα δίδεται και η εξοικονόμηση ενέργειας, σύμφωνα με τις βασικές ελάχιστες
αντιστοιχήσεις που προκύπτουν με βάση τα καταγραφικά στοιχεία.
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Τύπος Λαμπτήρα / Φωτιστικού

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ
LED

Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 70W
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 100W
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 150W
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 250W
Φωτιστικό Βραχίονος με λαμπτήρα 400W
Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 23W
Φωτιστικό Καπελάκι με λαμπτήρα 150W
Φωτιστικό Κωνικό με λαμπτήρα 150W
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 70W
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 100W
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 150W
Φωτιστικό Παραδοσιακό με λαμπτήρα 250W
Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 23W
Φωτιστικό τύπου Μπάλας με λαμπτήρα 125W
Προβολέας 100W
Προβολέας 150W
Προβολέας 250W
Προβολέας 400W
Φωτιστικό βραχίονα LED 30W
Φωτιστικό βραχίονα LED 35W
Φωτιστικό βραχίονα LED 50W
Φωτιστικό βραχίονα LED 70W
Φωτιστικό βραχίονα LED 120W
Φωτιστικό LED Ειδικού Τύπου 12W
Φωτιστικό LED ειδικού τύπου 25 W
Φωτιστικό LED τύπου κωνικό 50W
Λαμπτήρας LED 40W
Κωνικό Φωτιστικό LED 33W
Κωνικό φωτιστικό LED 50W
Κωνικό Φωτιστικό LED 80W
Kωνικό Φωτιστικό ισχύος 12W
Κωνικό Φωτιστικό LED 40W
Προβολέας LED 60W
Προβολέας LED 100W
Προβολέας LED 100W
Προβολέας LED 150W

Ισχύς
Τεμάχια
(WATT)
70
100
150
250
400
23
150
150
70
100
150
250
23
125
100
150
250
400
30
35
50
70
120
12
25
50
40
33
50
80
12
40
60
100
100
150

1.417
495
2.758
1.508
58
8.287
292
35
1.586
87
200
86
1.780
2.395
34
115
101
65
1.417
495
2.758
1.508
58
8.287
292
35
1.586
87
200
86
1.780
2.395
34
115
101
65

Πραγματική
Κατανάλωση
Ballast* (WATT)
82,60
118,00
177,00
295,00
472,00
23,00
177,00
177,00
82,60
118,00
177,00
295,00
23,00
147,50
118,00
177,00
295,00
472,00
30
35
50
70
120
12
25
50
40
33
50
80
12
40
60
100
100
150

Συνολική
Κατανάλωση
/ Ώρα

Συνολική
Ημερήσια
Κατανάλωση
KW/h

Συνολική Ετήσια
Συνολική
Κατανάλωση Κατανάλωση KW σε
KW/h
12 έτη

117.044
58.410
488.166
444.860
27.376
190.601
51.684
6.195
131.004
24.578,50
8.971.153,07
10.266
35.400
25.370
40.940
353.263
4.012
20.355
29.795
30.680
42.510
17.325
137.900
105.560
6.960
99.444
7.300
1.750
63.440
7.764,63
2.834.090,32
2.871
10.000
6.880
21.360
95.800
2.040
11.500
10.100
9.750
ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (KWh):
ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (€):
ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ (%):
€
CO2

107.653.836,88

34.009.083,78

6.137.062,76
920.559,41
68,41%
3.823.390,10

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε
συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας του στο Δήμο, θα
επιτευχθεί με:
1.

Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας led, στο σύνολο της
γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και σύμφωνα με τα καταγραφικά δεδομένα του Δήμου.
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2.

Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", στο Σύστημα
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αξιοποιώντας παράλληλα και τις νέες
τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες (NB-IΟT, LoRaWAN, Mesh Network, κλπ).

3.

Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση,
προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, παρακολούθηση, κλπ).

Οι βασικές επιλογές χρηματοδότησης της επένδυσης, είναι οι εξής:


Επιλογή 1η: Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό
Τομέα, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις διατάξεις του ν. 3855/2010
και ειδικότερα για Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, με αποπληρωμή
της αρχικής επένδυσης μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το
αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της 12ετούς Συμβατικής Περιόδου. Ο
Δήμος επιλέγει την Εγγυημένη Απόδοση (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του
αποτελέσματος που αφορά τον Ανάδοχο) και το σύνολο του ρίσκου, της ευθύνης
λειτουργίας του συστήματος και της εγγύησης του εξοπλισμού, βαραίνει τον Ανάδοχο για το
σύνολο της Συμβατικής Περιόδου (12 έτη)



Επιλογή 2η: Χρηματοδότηση της επένδυσης με 100% δανεισμό (σαν Προμήθεια
Εξοπλισμού) και αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ, ανεξάρτητα του
αποτελέσματος της εξοικονόμησης. Θα πρέπει να τονιστεί ότι σε αυτή την περίπτωση και
εφόσον επιλεχθεί το Πρόγραμμα του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠ&Δ) που
βρίσκεται σε εξέλιξη, θα υπάρχει ένα επιτόκιο αποπληρωμής της τάξης του 3,72%
(μεσοσταθμικά), επιλογή περιόδου αποπληρωμής μεταξύ 10 και 20 ετών σε περίπτωση
επιλογής σταθερού επιτοκίου ή επιλογή κυμαινόμενου επιτοκίου με άλλους όρους.

Στην περίπτωση της χρηματοδότησης της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό
Τομέα, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Επιλογή 1η), ο Δήμος, μέσω ανοιχτής διεθνούς
διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναζητήσει τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της συνολικής
επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), παράλληλα με
τη συντήρηση του συστήματος για 12 χρόνια στον Ιδιωτικό Τομέα. Συνεπώς ο Ιδιωτικός
Τομέας αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο Δημόσιος ελέγχει την ποιότητα
των υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs.
Για την επίτευξη του στόχου, αξιοποιούνται οι διατάξεις του ν. 3855/2010 (άρθρο 16) με την
συμμετοχή των Εταιρειών Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών, καθώς επίσης και το πλαίσιο των
Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ με το ν. 4342/2015 και το Άρθρο 3 αυτού). Ο Δήμος δε
θα δαπανήσει νέους οικονομικούς πόρους, ενώ παράλληλα θα έχει μηδενικές δαπάνες
συντήρησης, δεδομένο με το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του και το οποίο μπορεί να
αξιοποιήσει είτε με μείωση τελών (ΟΤΑ), είτε σε πρόσθετες συναφείς επενδύσεις (νέα δίκτυα ή
αναβάθμισή υφισταμένων).
Στην περίπτωση επιλογής με ΣΕΑ η κατανομή του ρίσκου, μεταξύ Δημόσιου - Ιδιωτικού Τομέα,
έχει ως εξής:
Κίνδυνος
Χρηματοδότησης
Σχεδιασμού και Εγκατάστασης
Διαθεσιμότητας
Λειτουργίας
Νομικού πλαισίου

Αναθέτουσα Αρχή (αναλαμβάνει)

Χ

Ιδιωτικός Τομέας (αναλαμβάνει)
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Επίσης ανάληψη 12ετής συνολική ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης αντικατάστασης του
εξοπλισμού και της συντήρησης του από τον Ανάδοχο, για κάθε περίπτωση εκτός όσων θα
ορίζονται σαν ανωτέρα βία (δηλαδή πόλεμος, καταστάσεις έκτακτης ανάγκης και σεισμός ή
βανδαλιστικές ενέργειες), ενώ ο Δημόσιος δεν δαπανά πόρους.
Στην περίπτωση της επιλογής του Δανεισμού και ένταξης στο Πρόγραμμα Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων και της ΕΤΕπ ή σε άλλο συναφές Πρόγραμμα (Επιλογή 2η), ο
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Δήμος θα χρηματοδοτήσει το σύνολο της Επένδυσης αναλαμβάνοντας συνολικά το ρίσκο και θα
αποπληρώσει τα δανειακά κεφάλαια σε 10 έως και 12 έτη, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της
εξοικονόμησης. Για την ασφάλεια της αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων το ΔΣ θα
προβεί σε: Ενεχυρίαση ή εκχώρηση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη, από εξειδικευμένες
επιχορηγήσεις, από του Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους(Κ.Α.Π.), με εγγραφή υποθήκης επί
ακινήτων και σύσταση ενεχύρου κινητών περιουσιακών στοιχείων.
Οι επιλογές για τον καθορισμό επιτοκίων στην περίπτωση ένταξης στο Πρόγραμμα Ταμείου
Παρακαταθηκών & Δανείων και της ΕΤΕπ, είναι οι εξής:


Επιτόκιο: Κυμαινόμενο 3,70% + Euribor6m ή Euribor12m από το ΤΠΔ και κυμαινόμενο
2,16% Euribor6m ή Euribor12m από την ΕΤΕπ, και



Επιτόκιο: Σταθερό 4,95% από το ΤΠΔ και 3,39% από την ΕΤΕπ.



Μεσοσταθμικά και για τις ανάγκες της ανάλυσης (αναλύεται στη συνέχεια σε ειδικό κεφάλαιο
της παρούσας) χρησιμοποιήθηκε το 3,7% και η πλειοψηφία των Δήμων επιλέγει την 2 η λύση
του σταθερού επιτοκίου.



Σε περίπτωση αναζήτησης άλλου συναφούς Προγράμματος για Δανεισμό με την ανάληψη
του ρίσκου κατά 100% από το Δήμο, τα επιτόκια θα είναι σαφώς υψηλότερα κατά 2-3
μονάδες στην όποια επιλογή.

Στην περίπτωση επιλογής της μεθόδου υλοποίησης με Δανεισμό (Χρηματοδότηση από τον Δήμο με
καθεστώς Προμήθειας – Εγκατάστασης) κατανομή του ρίσκου, μεταξύ του Δημόσιου και του
Ιδιωτικού Τομέα, έχει ως εξής:
Κίνδυνος
Χρηματοδότησης
Σχεδιασμού και Εγκατάστασης
Διαθεσιμότητας
Λειτουργίας
Νομικού πλαισίου

Αναθέτουσα Αρχή (αναλαμβάνει)
Χ
Χ
Χ
Χ
Χ

Ιδιωτικός Τομέας (αναλαμβάνει)

Επίσης ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης αντικατάστασης του εξοπλισμού και της συντήρησης του
από τον Ανάδοχο στη διάρκεια των ετών μετά την εγκατάσταση, περιορίζεται χρονικά και κυρίως
αφορά κατασκευαστικά προβλήματα και δυσλειτουργίες του εξοπλισμού και όχι τις επιδόσεις του σε
επίπεδα φωτισμού και τήρησης των Προτύπων, όπου αυτό είναι εφικτό.
Τα στοιχεία προσδιορισμού των βασικών παραμέτρων της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δήμου
Κορίνθου, σύμφωνα με την Μελέτη που εκπονήθηκε και την Χρηματοοικονομική Ανάλυση της
Μελέτης που εκπονήθηκε, έχουν ως εξής:
Ενεργειακό Κόστος Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2019)
Ενεργειακή Κατανάλωση Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2019)
Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηλεκτροφωτισμού
Ενεργειακό Όφελος Νέου Συστήματος (1ο Έτος)
Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (1ο Έτος)
Διάρκεια Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)
Συνολικό Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (12 έτη - ΠΥ Προσφοράς)
Κόστος kWh ΟΤΑ (Βασική Χρέωση + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις)
Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης

€
kWh
%
kWh
€
Έτη
€
€/kWh
%

1.345.672,96
8.971.153,07
68,41
6.137.062,76
920.559,41
12
14.068.953,35
0,15
2,50%

Από την χρηματοοικονομική ανάλυση που διενεργήθηκε εξάγονται τα εξής συμπεράσματα :


Ο Δήμος δεν θα προβεί σε καμία αύξηση δαπάνης, σε σχέση με το έτος βάσης (2019).
Συνεπώς για την αποπληρωμή της κατανάλωσης ενέργειας (σύμφωνα με τα δεδομένα της
Πρόταση, του Χρηματοδοτικού Μοντέλου και των Αναλύσεων Ευαισθησίας) και για την
αποπληρωμή της συνολικής αλλαγής του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων (περιλαμβανομένης της λειτουργίας - συντήρησης και των Συστημάτων
Τηλεδιαχείρισης), θα χρησιμοποιηθεί η εξοικονόμηση του έτους βάσης, (2019) από το
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Βασικό Σενάριο (βλέπε Χρηματοοικονομικό Μοντέλο - Βασικό Σενάριο).
 Στην Αυτοχρηματοδότηση (με Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης, με Μόχλευση Κεφαλαίων
και ανάληψη 100% ρίσκου από τον Ιδιωτικό Τομέα), μέσω των ανταποδοτικών τελών, ο
Δήμος :
- απαλλάσσεται από την διαχειριστική και την εγγυητική ευθύνη για 12 χρόνια, η οποία
περνά στον Ανάδοχο και η πληρωμή γίνεται βάση επίτευξης του ελάχιστου στόχου
εξοικονόμησης ενέργειας (68,41%).
- Απαλλάσσεται από το σύνολο (100%) του κόστους συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων
για 12 έτη
- Αναμένεται να προσφερθεί επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας από την ελάχιστη
ζητούμενη με αποτέλεσμα τη μεγιστοποίηση του οφέλους του Δήμου.
- Επιπλέον αναμένεται έκπτωση από τον αρχικό προϋπολογισμό που θα δοθεί στο
διαγωνισμό με αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του συνολικού οφέλους του Δήμου.
Συμπερασματικά η επιλογή της μεθόδου υλοποίησης (ΣΕΑ ή Προμήθεια) αφορά την επιλογή της
κατανομής του ρίσκου, μεταξύ Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα. Στις περισσότερες περιπτώσεις και
ειδικότερα στους Δήμους που επιλέγουν την ενεργειακή αναβάθμιση του συνόλου της υποδομής
τους:


Είναι συμφερότερη η κατανομή του ρίσκου στον Ιδιωτικό Τομέα (Σύμβαση Ενεργειακής
Απόδοσης με βάση τον ν. 3855/2010, και την παροχή υπηρεσιών φωτισμού, σύμφωνα με τα
ισχύοντα Εθνικά και Διεθνή Πρότυπα) και ο Δημόσιος να ασκεί τον έλεγχο – επίβλεψη.



Υπάρχει ανάληψη 12ετής συνολική ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης αντικατάστασης του
εξοπλισμού και της συντήρησης του από τον Ανάδοχο, για κάθε περίπτωση εκτός όσων θα
ορίζονται σαν ανωτέρα, ενώ ο Δήμος δεν δαπανά καθόλου επιπλέον δικούς του πόρους σε
όλη τη διάρκεια ισχύος της Συμβατικής Περιόδου.



Η Τεχνική Υπηρεσία έχει τον απόλυτο έλεγχο της υλοποίησης, στη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης, αφού:
 Εντός 2 μηνών από την ανάδειξη του Αναδόχου, αυτός έχει την ευθύνη της υποβολής
Μελέτης προς την Αναθέτουσα Αρχή για αποδοχή και έλεγχο. Την Μελέτη Εφαρμογής που
θα εγκρίνει η Τεχνική Υπηρεσία θα αποτελέσει τον Οδηγό υλοποίησης,
 Η οποιαδήποτε αστοχία βλάβη θα αντικαθίσταται εντός 72 ωρών και σε αντίθετη περίπτωση
θα επιβάλλονται ρήτρες,
 Κάθε 2 έτη θα γίνονται δειγματοληπτικές Μελέτες Φωτεινότητας – Λαμπρότητας και θα
πρέπει να πληρούνται τα ελάχιστα απαιτούμενα δεδομένα που προβλέπονται από τα
ισχύοντα πρότυπα Εθνικά και Κοινοτικά.



Ο Ανάδοχος (6) μήνες πριν τη λήξη της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), θα
παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή:
 τα καταγραφικά δεδομένα του Συστήματος (περιβάλλον CAD, αρχεία dwg, στοιχεία GIS,
αρχεία shapefile, κλπ) που θα έχει στη διάθεση του, επικαιροποιημένα κατά την ημερομηνία
παράδοσης της υποδομής στην Αναθέτουσα Αρχή,
 το αρχείο των Φωτομετρικών Μελετών (Λαμπρότητας – Φωτεινότητας) - Μετρήσεων,
 θα έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου για τους αυτοματισμούς και θα παραδώσει το
λογισμικό με ανοιχτό κώδικα, ώστε να μπορεί να λειτουργήσει και από τρίτους εκτός του
Αναδόχου,
 έκθεση για την συνολική κατάσταση του Συστήματος, από την οποία να προκύπτει η
δυνατότητα πλήρους και αποδοτικής λειτουργίας του συστήματος. Επίσης απώλεια της
φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας των φωτιστικών
σωμάτων (≥50.000), δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής
ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70 reported).
 Η Εγγυητική καλής Λειτουργίας θα παραμείνει στο Δήμο για 12 μήνες μετά τη λήξη της
Σύμβασης.
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Συνεπώς η παράμετρος που αφορά την απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των
προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων (≥50.000), η οποία δε θα πρέπει
να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70
reported), αποτελεί την σημαντικότερα ασφαλιστική δικλίδα μιας Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης
(ΣΕΑ) διότι, αφενός θα πρέπει να τηρείται στο σύνολο της 12ετούς Συμβατικής Περιόδου και
αφετέρου θα πρέπει να υφίσταται και στο τέλος αυτής (αυτό σημαίνει ουσιαστικά ότι ο εξοπλισμός
θα έχει τουλάχιστον 6-7 έτη λειτουργίας, δεδομένα που δεν μπορεί να επιτευχθεί με τον δανεισμό).
Για το λόγο αυτό και επιπρόσθετα για τη μεγιστοποίηση του οφέλους του Δήμου (θεωρείται ότι στο
τέλος της 12ετούς λειτουργίας της ΣΕΑ θα έχει αποκτηθεί η απαραίτητη τεχνογνωσία) κρίνεται
ωφελιμότερη η επιλογή της 12ετίας από άλλη μεγαλύτερη σε διάρκεια Συμβατική Περίοδο).
Προτεινόμενη επιλογή είναι η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με τον Ιδιωτικό Τομέα να
αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο Δημόσιος ελέγχει την ποιότητα των
υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, μέσω Σύμβασης
Ενεργειακής Απόδοσης και τήρησης συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής KPIs.
Η ΣΕΑ αναφέρεται σε παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού και όχι σε Προμήθεια Εξοπλισμού, ορίζεται
στο ν. 4342/2015 Άρθρο 3 / Ορισμοί (άρθρο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) και αφορά: «τη συμβατική
συμφωνία μεταξύ του Δικαιούχου και του Παρόχου μέτρου βελτίωσης της Ενεργειακής Απόδοσης,
η οποία επαληθεύεται και παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, στο πλαίσιο
της οποίας πραγματοποιούνται πληρωμές για παροχή ενεργειακών υπηρεσιών για το μέτρο αυτό,
οι οποίες συνδέονται με το συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης».
Η επιλεγόμενη μεθοδολογία υλοποίησης ενός έργου ΣΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες διαδικασίες
είναι η διεξαγωγή: Ηλεκτρονικού Ανοιχτού Διεθνή Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο
Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής.
Σημειώνεται ότι τα έργα αυτά, έως και σήμερα, δεν έχουν παρουσιάσει κανένα πρόβλημα στην
νομιμότητα των διαδικασιών και το σύνολο αυτών έχουν την έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου,
όπως προκύπτει από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί έως σήμερα. Έως και σήμερα, δεν έχουν
παρατηρηθεί φαινόμενα ενστάσεων ή προσφυγών, δεδομένο που οδηγεί στο συμπέρασμα για
διαδικασίες ξεκάθαρες, διαφανείς και σαφείς σε ότι αφορά τις ζητούμενες υπηρεσίες και την τήρηση
των διατάξεων τις οποίες αυτές εξυπηρετούν.
Στις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ):
 Η πληρωμή του Αναδόχου στο σύνολο της 12ετούς περιόδου ισχύος της Σύμβασης εξαρτάται
από το μετρήσιμο και μόνο αποτέλεσμα αυτών που έχει δεσμευτεί στην προσφορά του
αντικαθιστώντας το σύνολο του εξοπλισμού με δικά του μέσα και έχοντας 12ετή υποχρέωση να
αντικαθιστά κάθε βλάβη για τον οποιοδήποτε λόγο αυτή προκύπτει. Τέλος το 68,41% της ετήσιας
εξοικονόμησης που προκύπτει από την χρηματοοικονομική ανάλυση είναι το ελάχιστο αποδεκτό
σε όλη της διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου.
 Τα οφέλη είναι τα εξής: α. Εγγυημένο Όφελος που θα δοθεί σαν έκπτωση (αφορά τμήμα της
δαπάνης που ήδη έχει ο Δήμος με βάση τις καταναλώσεις ενέργειας του έτους βάσης) και το
οποίο κλειδώνει ανεξάρτητα του αποτελέσματος, β. Μηδενισμός των λειτουργικών εξόδων
συντήρησης της υποδομής που αφορούν το αντικείμενο του διαγωνισμού, το οποίο θα
δώσει πλεόνασμα στα ανταποδοτικά τέλη, και γ. Ενεργειακό Αποτύπωμα, το οποίο θα
χρησιμοποιήσουμε στο μέλλον για την ένταξη σε χρηματοδοτικά προγράμματα συναφή με την
επένδυση που είναι ζητούμενο για την χώρα μας και φυσικά τον Δήμο. Συνολικά αυτό το όφελος
εξορθολογίζει τα οικονομικά δεδομένα των ανταποδοτικών τελών και αποδίδει στον δημότη την
υπηρεσία για την οποία πληρώνει και σήμερα δεν απολαμβάνει όπως απαιτείται (αυτή είναι και η
θεμελιώδης εξίσωση της έννοιας ανταποδοτικά τέλη). Το όφελος του Δήμου από αυτήν την
δράση θα διαμοιραστεί σε μείωση τελών λελογισμένα και σε επενδύσεις ενίσχυσης των συναφών
υποδομών (Πίνακες Διανομής, λοιπές Υποδομές εκτός Οδοφωτισμού).
Επίσης στη διάρκεια υλοποίησης τους:
 Ο Ανάδοχος προβαίνει σε Κατηγοριοποίηση των Οδών (όπου αυτό είναι εφικτό) σύμφωνα
με τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές (ΕΝ 13201/2015) με την Μελέτη Εφαρμογής
που θα εκπονήσει και θα εγκρίνει ο Δήμος.
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 Το φωτιστικό αποτέλεσμα που θα καθοριστεί στην Μελέτη Εφαρμογής θα ελέγχεται κάθε
χρόνο από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλό (αφορά εταιρεία μέλος του Μητρώου Ενεργειακών
Υπηρεσιών και θα προκύψει από ανάλογο διεθνή διαγωνισμό) και από τη Τεχνική Υπηρεσία η
οποία έχει τον πλήρη έλεγχο του αποτελέσματος.
 Κάθε διετία θα διενεργούνται Μελέτες Έντασης Φωτισμού & Λαμπρότητας, όπως θα
προβλέπεται στη Διακήρυξη. Στο τέλος της 12ετίας ο Δήμος θα παραλάβει Σύστημα πλήρες
και λειτουργικό, αφού εφόσον τηρηθούν τα ανωτέρω, ο εξοπλισμός πρέπει να εναρμονίζεται ως
εξής: η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας των
φωτιστικών σωμάτων (≥50.000), δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής
φωτεινής ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70 reported), άρα μετά την 12ετία θα έχουμε ένα
καινούργιο σύστημα για πολλά χρόνια ακόμα που είναι και το ζητούμενο.
 Εγκαθίσταται Σύστημα Τηλεδιαχείρισης - Έλεγχος Ενέργειας – Προληπτικής Συντήρησης
και εφαρμόζεται στο σύνολο της υποδομής, με ένα δυναμικό σύστημα που εγκαθίσταται στον
Δήμο και του ανήκει χωρίς κόστος, ενώ θα έχει και τον πλήρη τηλεματικό έλεγχο των Υποδομών
Ηλεκτροφωτισμού ανά πάσα στιγμή και ώρα. Το σύστημα αυτό σε συνδυασμό με το GIS του
Δήμου θα μετεξελιχτεί σε ένα ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας.
 Ο Ανάδοχος θα έχει εγκατεστημένο συνεργείο με καλαθοφόρα και προσωπικό κάλυψης σε
βάρδιες σε όλη τη διάρκεια της ΣΕΑ και προσωπικό για την 24ωρη παρακολούθηση της
Τηλεδιαχείρισης, δεχόμενος αιτήματα πολιτών ή το οτιδήποτε μπορεί να αφορά τις
αναφερόμενες υποδομές και την καλή τους λειτουργία.
 Οι εγγυήσεις της 12ετούς Συμβατικής Περιόδου δεν έχουν σχέση με την Προμήθεια, αφού
αφορούν την εγγύηση της Παροχής Υπηρεσιών που αν δεν τηρείται δεν θα υπάρχει πληρωμή
(πλήρης λειτουργία του συστήματος) και την πλήρη λειτουργία του Συστήματος για 365 ημέρες
(κάτι που είναι αδύνατο σε μια Προμήθεια). Η πληρωμή θα γίνεται σε τρίμηνα αποκλειστικά και
μόνο από το αποτέλεσμα που θα ελέγχεται διεξοδικά μέσω των μετρήσεων (κάτι αδύνατο στην
προμήθεια).
Παρακαλούμε
Όπως εγκρίνετε τη σκοπιμότητα και την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της Ενεργειακής
Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορίνθου, σύμφωνα με την προτεινόμενη επιλογή της
συνημμένης μελέτης, μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για 12 έτη, που θα
περιλαμβάνει:
α. Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορίνθου και της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας, με ιδιώτη (μέσω διεξαγωγής Ανοιχτού Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100%
αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω
Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και
β. Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση
ενέργειας, στο Δήμο Κορίνθου
Κατόπιν των ανωτέρω ο Πρόεδρος προτείνει την έγκριση της σκοπιμότητας και της τεκμηρίωσης
της

βιωσιμότητας

της

Ενεργειακής

Αναβάθμισης

-

Αυτοματοποίησης

του

Συστήματος

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορίνθου,
σύμφωνα με την προτεινόμενη επιλογή της ως άνω αναφερόμενης μελέτης, μέσω Σύμβασης
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για 12 έτη, σύμφωνα με τα όσα ακριβώς και αναλυτικά αναφέρονται
στην ως άνω εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου.
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Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως είναι απαράδεκτη η τακτική της
δημοτικής αρχής, χθες απόγευμα εστάλη στα μέλη της Οικονομικής Επιτροπής αυτή η τεράστια
μελέτη, που κάποιος μπορούσε να τη δει μόνο επιφανειακά και όχι ουσιαστικά. Αναφέρει πως χρήζει
διεξοδικής συζήτησης και πρέπει να αποσυρθεί το θέμα προκειμένου να το μελετήσουν. Αναφέρει
πως το κόστος που οι ίδιοι, ως δημοτική αρχή, είχαν υπολογίσει για αυτό το έργο είναι 4.000.000,00€
και όχι 9.000.000,00€ που προτείνει η σημερινή δημοτική αρχή. Αναφέρει πως αν ο Δήμος πάει σε
αυτήν τη λύση, που ουσιαστικά είναι ΣΔΙΤ, δεν θα έχουν αντικείμενο για 12 χρόνια οι υπάλληλοι
ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, που θα πρέπει απλά να τους πληρώνει, χωρίς αυτοί οι υπάλληλοι να
έχουν αντικείμενο. Αναφέρει πως, λόγω φθορών, όταν λήξουν τα 12 χρόνια, ο Δήμος θα κληθεί να
κάνει επένδυση. Αναφέρει πως υπάρχει υπερδιπλασιασμός του κόστους επένδυσης, ο οποίος οδηγεί
τον μελετητή στα συμπεράσματα που θέλει. Αναφέρει πως το θέμα είναι το όφελος για το Δήμο και εν
προκειμένω δεν προκύπτει κανένα όφελος για το Δήμο. Αναφέρει πως με τη μέθοδο της προμήθειας
θα υπάρξουν εκπτώσεις και όφελος για το Δήμο. Αναφέρει πως το διάστημα των 12 ετών είναι
μεγάλο, με αποτέλεσμα να δεσμευτούν οι επόμενες δημοτικές αρχές. Αναφέρει πως ως παράταξη
διαφωνούν κάθετα και πως θα αγωνιστούν για να μη γίνει.
Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως πρόκειται για σοβαρή μελέτη, για την οποία η εταιρεία
δεν στηρίχτηκε σε παλιά στοιχεία, αλλά ήρθαν κι έκαναν καταγραφή και πως ήδη δύο δήμοι του
νομού μας έχουν προχωρήσει στη διαδικασία αυτή. Αναφέρει πως θα είναι μεγάλη η ωφέλεια για το
Δήμο από τη μείωση του κόστους ενέργειας, η οποία ωφέλεια θα οδηγήσει σε μείωση δημοτικών
τελών. Αναφέρει πως είναι αδύνατο να εφαρμοστεί η λύση της προμήθειας και εγκατάστασης αυτών
των λαμπτήρων και φωτιστικών από το Δήμο, διότι δεν υπάρχει εξειδίκευση.
Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, θέτει, μεταξύ άλλων, το ερώτημα εάν η προμήθεια των
φωτιστικών σωμάτων και των λαμπτήρων περιλαμβάνονται στις υποχρεώσεις του εργολάβου.
Ο Πρόεδρος απαντά πως ναι, η προμήθεια όλων των υλικών περιλαμβάνεται στις υποχρεώσεις του
εργολάβου.
Ο κ. Πούρος, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως με την σημερινή πρόταση ο Δήμος
δε θα ασχολείται καθόλου με το θέμα αυτό, ενώ αν πάμε σε λύση με ίδιους πόρους, το κόστος είναι
πολύ μεγαλύτερο και πρέπει ο Δήμος να πάρει δάνειο, διότι δεν υπάρχουν αυτά τα χρήματα
διαθέσιμα. Αναφέρει πως οι διαδικασίες αυτές προωθούνται από το κράτος κι έχουν δικαιωθεί σε
ελεγκτικό συνέδριο και λοιπά. Αναφέρει πως συμφέρει το Δήμο να μην ασχολείται με τίποτα όσον
αφορά τον ηλεκτροφωτισμό των κοινοχρήστων χώρων και να ασχολείται μόνο ο εργολάβος.
Αναφέρει πως όσον αφορά στους υπαλλήλους ηλεκτροφωτισμού του Δήμου, έχουν να ασχοληθούν
με πολλά πράγματα στα δημοτικά κτίρια.
Ο κ. Πνευματικός, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως ο Πρόεδρος δεν απαντά το
βασικό ερώτημα που έθεσε, ότι οι εισηγήσεις για το θέμα λήφθηκαν από τα μέλη της Επιτροπής χθες
το απόγευμα. Αναφέρει πως ο Πρόεδρος όφειλε να έχει δώσει νωρίτερα τα στοιχεία στα μέλη της
Επιτροπής. Αναφέρει πως ακόμα κι η εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του Δήμου δεν οδηγήθηκε
στο συμπέρασμα της λύσης αυτής με επιχειρήματα, παρά απλά παρέθεσε στοιχεία κι έγραψε ένα
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συμπέρασμα.

Αναφέρει πως δεν απαντήθηκε το θέμα γιατί αυτή η βιασύνη.

Αναφέρει πως η

δημοτική αρχή επιλέγει μια μέθοδο, που στην εν λόγω μελέτη είναι υπερκοστολογημένη, δεν φαίνεται,
δεν υπάρχει όφελος για την κοινωνία και το Δήμο. Αναφέρει πως ο Δήμος θα μπορούσε με το δικό
του προσωπικό να κάνει αυτήν την αντικατάσταση, με διαδικασία προμήθειας και λοιπά. Ζητά να
αποσυρθεί το θέμα.
Ο Πρόεδρος αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως δεν υπάρχει καμία βιασύνη για να γίνει το έργο, έγινε η
μελέτη και το έργο θα προχωρήσει όπως πρέπει, με την απόφαση που θα πάρουν σήμερα. Αναφέρει
πως είναι για το όφελος των πολιτών, θα υπάρξει μείωση 68% του κόστους του ηλεκτρικού ρεύματος,
όφελος που θα μεταφερθεί στους πολίτες. Αναφέρει πως οι υπάλληλοι ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
είναι πολύ λίγοι για αυτή τη δουλειά και πως φυσικά δεν πρόκειται να απολυθούν οι υπάλληλοι και
πως φυσικά και θα αντικείμενο εργασίας.
Ο κ. Σταυρέλης, παίρνοντας το λόγο, αναφέρει, μεταξύ άλλων, πως πιστεύει πως θα έχουν καλύτερα
και ταχύτερα αποτελέσματα για το Δήμο και τους δημότες και ψηφίζει ναι στο θέμα. Αναφέρει πως το
συγκεκριμένο θέμα για την επένδυση αυτή το συζητούσε και η προηγούμενη δημοτική αρχή για
αρκετά χρόνια.
Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και έχοντας υπόψη την εισήγηση του
Προέδρου, την υπ΄ αριθ. πρωτ. 34342/9-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών
Έργων και Εγκαταστάσεων της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου, τα τεύχη
της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού
κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων, τις διατάξεις του άρθρ. 72
του Ν.3852/2010, όπως αντικαταστάθηκε και ισχύει, και γενικότερα κάθε νομοθετικής διάταξης και
ερμηνευτικής εγκυκλίου, που διέπει το παρόν θέμα, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά παραπάνω
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
(μειοψηφούντων των κ.κ. Πνευματικού Αλεξ. και Ταγαρά Βασ.)
Εγκρίνει τη σκοπιμότητα και την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της Ενεργειακής Αναβάθμισης Αυτοματοποίησης του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση
ενέργειας στο Δήμο Κορίνθου, σύμφωνα με την προτεινόμενη επιλογή της συνημμένης μελέτης,
μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για 12 έτη, που θα περιλαμβάνει:
α. Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορίνθου και της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών 12ετούς διάρκειας, με ιδιώτη (μέσω διεξαγωγής Ανοιχτού Διεθνούς
Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100%
αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια και η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει μέσω
Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και
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β. Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, με εξοικονόμηση
ενέργειας, στο Δήμο Κορίνθου,
όπως ακριβώς και αναλυτικά αναφέρεται στο ιστορικό της παρούσης και στην υπ΄ αριθ. πρωτ.
34342/9-11-2020 εισήγηση του Τμήματος Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων και Εγκαταστάσεων της
Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών και Πολεοδομίας του Δήμου και τη μελέτη για την ενεργειακή
αναβάθμιση – αυτοματοποίηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με
εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Κορινθίων.

Αφoύ έγιvε η σύvταξη τoυ αvωτέρω πρακτικoύ υπoγράφεται όπως o Νόμoς oρίζει.
Η αvωτέρω απόφαση έλαβε αύξοντα αριθμό 52/528/2020.Ακριβές απόσπασμα
Κόρινθος, 25-11-2020
Ο Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής

ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΝΑΝΟΠΟΥΛΟΣ

