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Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α

Από το πρακτικό της αριθμ. 6/30-4-2018 ΤΑΚΤΙΚΗΣ συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου
του Δήμου Χαλκηδόνος Νομού Θεσ/νίκης.

Π Ε Ρ Ι Λ Η Ψ Η

<<Επικαιροποίηση της υπ’ αρ. 176/2017 ΑΔΣ και έγκριση εκτέλεσης των Συμβάσεων Παροχής
Υπηρεσιών για την: “Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων και πιλοτικές εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο
Χαλκηδόνος>>
Στα Κουφάλια και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την 30/4/2018 ημέρα Δευτέρα και ώρα
7,30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Χαλκηδόνος ύστερα από την με
αρ.πρωτ. 4627/26-4-2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου κου Κοσκινά Ευρυσθένη που επιδόθηκε σε
καθένα από τους συμβούλους, σύμφωνα με διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010.
Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο 33 μελών, βρέθηκαν
παρόντα:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Παρόντες
ΚΟΣΚΙΝΑΣ ΕΥΡΥΣΘΕΝΗΣ - ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ∆.Σ.
ΜΕΝΤΕΣΙ∆ΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΜΗΝΤΣΙΟΥ∆ΗΣ ΜΑΥΡΟΥ∆ΗΣ
ΠΑΡΑΛΥΚΙ∆ΟΥ ΕΥ∆ΟΚΙΑ
ΒΛΑΪΚΟΥ∆ΗΣ ΙΣΙ∆ΩΡΟΣ
ΠΑΠΑΜΙΧΑΗΛ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΑΝΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΣ
ΙΣΜΑΗΛΙ∆ΗΣ ΒΛΑΣΙΟΣ
ΧΑΤΖΑΚΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ
ΑΓΑΠΙ∆ΟΥ ΘΕΟ∆ΩΡΑ
ΞΕΝΙ∆ΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ
ΝΙΚΟΛΑΪ∆ΟΥ ΧΑΡΟΥΛΑ-∆ΑΝΑΗ
ΧΟΥΛΙΑΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΜΩΥΣΙ∆ΗΣ ΒΛΑ∆ΙΜΗΡΟΣ
ΚΙΑΧΑΓΙΑ-ΠΑΡΑΣΧΑΚΗ ΠΟΛΥΞΕΝΗ
ΤΣΑΚΙΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
∆ΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ
ΡΩΜΕΝΗ ΚΥΡΙΑΚΗ
ΚΑΤΣΩΡΑΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Απόντες
ΔΕΜΕΡΤΖΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ - ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
∆ΕΛΛΗΣ ΜΙΧΑΗΛ
ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙ∆ΗΣ
ΒΑ∆ΑΡΛΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ
ΚΟΥΡΑΣ ∆ΗΜΟΣ
ΜΠΙΚΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
ΒΑΪΝΑΣ ΖΗΣΗΣ
ΧΑΤΣΙΔΗΣ ΠΑΣΧΑΛΗΣ
ΚΥΡΙΑΚΙ∆ΗΣ ΦΩΤΙΟΣ
ΜΗΝΤΖΑΡΙ∆ΗΣ ΜΗΝΑΣ
ΓΚΟΛΦΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ
ΑΛΕΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΜΩΫΣΙ∆ΗΣ ΣΑΒΒΑΣ

Στη συνεδρίαση κλήθηκε νόμιμα και παραβρέθηκε
ο Δήμαρχος κος Τσουκνιδάς Ιωάννης και
η Γεν.Γραμ. του Δήμου κ.Εξαδακτύλου Παρασκευή.
Επίσης κλήθηκαν νόμιμα οι Πρόεδροι των Δημ. Και Τοπ. Κοινοτήτων.
Παραβρέθηκαν:
ο Πρόεδρος Δ.Κ. Γέφυρας, κ.Χατζηκύρκου Μαρία
ο Πρόεδρος Δ.Κ. Μικρού Μοναστηριού, κ.Μετλάρης Αθανάσιος
Οι Πρόεδροι των υπολοίπων Δημοτικών & Τοπικών Κοινοτήτων δεν
παραβρέθηκαν αν και κλήθηκαν νόμιμα

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η υπάλληλος του Δήμου κ. Καροφυλλίδου Στυλιανή, για την
τήρηση των πρακτικών.
Ο Πρόεδρος του Δ.Σ. κος Κοσκινάς Ευρυσθένης κήρυξε την έναρξη της 6ης ΤΑΚΤΙΚΗΣ
συνεδρίασης της 30/4/2018.
Στην συνεδρίαση συζητήθηκε και τρεία (3) θέμα Εκτος Ημερήσιας Διάταξης κατόπιν ομόφωνης
απόφασης σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 95 του Ν.3463/2006 ΔΚΚ.
Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Βλαϊκούδης Ισίδωρος, πριν την συζήτηση του 1ου θέματος εκτός της
ημερήσιας διάταξης, αποχώρησε απο την αίθουσα του Δημοτικού Συμβουλίου και επανήλθε μετά την
ψήφιση του 14ου θέματος της ημερήσιας διάταξης.
Στην παρούσα συνεδρίαση τέθηκε προς συζήτηση και ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία, το παρακάτω
ψήφισμα:
“Ψήφισμα του Δήμου Χαλκηδόνος σχετικά με το Νομοσχέδιο του Υπουργείου Εσωτερικών
“ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ 1”.
Ο Πρόεδρος ανακοίνωσε το 19ο θέμα, της Ημερήσιας Διάταξης με τίτλο: «Επικαιροποίηση της
υπ’ αρ. 176/2017 ΑΔΣ και έγκριση εκτέλεσης των Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την:
“Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων
και πιλοτικές εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο Χαλκηδόνος» και έθεσε
υπόψη των δημοτικών συμβούλων:
 Την από 25/4/2018 εισήγηση .
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Στην συνέχεια ο Αντιδήμαρχος Τεχνικών Έργων κ. Παπαμιχαήλ Ιωάννης, εισηγήθηκε του
θέματος και είπε ότι:
Την 30/08/2017 το Δημοτικό Συμβούλιο Χαλκηδόνος με την υπ άριθμ. 176/2017 ΑΔΣ ,αποφάσισε:
1. Ενέκρινε, το "Master Plan: Πρότασης χρηματοδότησης (feasibility study), για την υλοποίηση του
έργου: “Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities”, με Εξοικονόμηση Ενέργειας του
(OTA/Περιφέρεια), μετά δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, για την τεκμηρίωση της
βιωσιμότητας της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας, με
Ιδιώτη (μέσω της διεξαγωγής ανοιχτού διεθνούς διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της
απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από Ιδιωτικά Κεφάλαια.
2. Εκχώρησε, μέρος των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν.
4257/2014) για την αποπληρωμή του Ιδιώτη στη διάρκεια της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών και
εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν
(αφορά ΟΤΑ).
3. Ενέκρινε, την υποβολή αίτησης για υπαγωγή του έργου “Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart
Cities”, στις διατάξεις του Ν. 3389/2005.
4. Εξουσιοδότησε, τον Δήμαρχο για τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή μέχρι και την
έκδοση απόφασης της Διυπουργικής Επιτροπής υπαγωγής του έργου στις διατάξεις του Ν.
3389/2005 και στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων, όπως ισχύει σήμερα και στην Ειδική
Γραμματεία ΣΔΙΤ, η οποία θα υποστηρίζεται από το Master Plan της παρούσας και όλο το σχετικό
υλικό τεκμηρίωσης.
Στην ανωτέρω διαδικασία και έως το τέλος του Σεπτεμβρίου του 2017, είχε υποβληθεί στην Ειδική
Γραμματεία ΣΔΙΤ του Υπουργείου το έργο του Δήμου μας προκειμένου να εγκριθεί προς χρηματοδότηση
(ανάλογα έργα υποβλήθηκαν από άλλους 11 Δήμους). Ωστόσο και έως το τέλος του 2017, παρά τις
διαβεβαιώσεις για άμεση ένταξη των έργων αυτών στον Κατάλογο Προτεινόμενων Συμπράξεων της ΕΓΣΔΙΤ,
με βάση τις διατάξεις του ν. 3389/2005 δεν υπήρξε κάποια εξέλιξη παρά τις σχετικές διαβεβαιώσεις και
παρότι όλοι οι Δήμοι υπέβαλλαν αναλυτικά Μελέτες και τις σχετικές διοικητικές διαδικασίες. Αυτό είχε σαν
συνέπεια τον προσανατολισμό των ΟΤΑ για την ολοκλήρωση της σχεδιαζόμενης ενεργειακής αναβάθμισης
των Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, στην χρήση των διαδικασιών του ν. 3855/201
σαν Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και ειδικότερα στο να προκηρύξουν: Διεθνή Ηλεκτρονικό
Ανοιχτό Διαγωνισμό - Άρθρο 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, όπως
προβλέπεται και στην εγκεκριμένη από το ΔΣ μελέτη του έργου. Τονίζεται ότι τα οικονομικά και λοιπά
στοιχεία της αρχικά εγκριθείσας μελέτης παραμένουν αμετάβλητα στην παρούσα εισήγηση.
Συνεπώς:
 Η καθυστέρηση της έγκρισης της ένταξης του έργου στον Κατάλογο των προτεινόμενων
Συμπράξεων της ΕΓΣΔΙΤ, δημιουργεί πρόβλημα στο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης και στον
οικονομικό προγραμματισμό του Δήμου, με δεδομένο ότι η Ενεργειακή Αναβάθμιση του
Οδοφωτισμού αποτελεί βασικό στοιχείο του εξορθολογισμού της οικονομικής του διαχείρισης για
τη μείωση των δαπανών του, την προσαρμογή του στις ανελαστικές περιβαλλοντικές
απαιτήσεις, καθώς και στην ανάγκη επίτευξης στόχου ωφέλιμου για το Δήμο μας με
παράλληλη αναβάθμιση του οδοφωτισμού.
 Έχουν ολοκληρωθεί σχετικοί διαγωνισμοί σαν Ηλεκτρονικοί Διεθνείς Ανοιχτοί Διαγωνισμοί
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, χωρίς απολύτως κανένα πρόβλημα και με αξιόλογες συμμετοχές. Τέλος οι
περισσότεροι Δήμοι που είχαν υποβάλλει αιτήσεις στην ΕΓΣΔΙΤ, αποχώρησαν από την Ειδική
Γραμματεία ΣΔΙΤ (ΕΓΣΔΙΤ) και προχωρούν στις προαναφερόμενες διαδικασίες, όπως για
παράδειγμα οι Δήμοι Μεσσήνης, Ασπροπύργου, Δελφών, Ρόδου, Βόλβης, Ζακύνθου.
Συνεπώς και με βάση τα προαναφερόμενα, προτείνεται , το σώμα να αποφασίσει για τα παρακάτω:

1. Για την έγκριση της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο:: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας,
στο Δήμο Χαλκηδόνος», όπως προβλέπεται στις προαναφερόμενες αποφάσεις και τις εγκεκριμένες,
με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν.
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4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη
Προσφορά, βάσει βέλτιστης σχέσης Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας.
2. Το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά
κεφάλαια και θα αποπληρωθεί τμηματικά από τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 4257/2014) για την αποπληρωμή του ιδιώτη στη διάρκεια της
12ετούς Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που θα
προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη και στη Σύμβαση που θα υπογραφεί και την οποία θα ελέγχουν
η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος που θα την υποβοηθά, όπως ακριβώς
θα προβλέπεται στα Συμβατικά Τεύχη και στην αρχικά εγκεκριμένη Μελέτη.

3. Για την έγκριση της διενέργειας της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης
Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή

Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του

Δήμου για τον έλεγχο της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την: Ενεργειακή
Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές
Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Χαλκηδόνος, όπως προβλέπεται στις
προαναφερόμενες αποφάσεις και τις εγκεκριμένες Μελέτες με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό
Διαγωνισμό 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, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας.

4. Όπως εξουσιοδοτήσει το Δήμαρχο για τα περαιτέρω, δηλαδή την υλοποίηση των απαιτούμενων
διοικητικών διαδικασιών για την άμεση διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση τον ν.
4412/2016 (Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός), τόσο για την υλοποίηση της Σύμβασης
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), όσο και για την Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου
Υποστήριξης, όπως περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη και την εισήγηση της Υπηρεσίας, εντός
του πρώτου εξαμήνου του 2018. Ειδικότερα δε για τα Συμβατικά Τεύχη της Σύμβασης Ενεργειακής
Απόδοσης (ΣΕΑ) συμφωνείται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για 20 ημέρες την ιστοσελίδα του
Δήμου, ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστή η πρόθεση του Δήμου και να προσελκυστούν όσο το δυνατό
περισσότεροι ενδιαφερόμενοι.
Τονίζεται ότι, ο Δήμος δεν επρόκειτο να επιβαρυνθεί επουδενί, τουναντίον θα προσπαθήσει να
πετύχει τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση (αφού τώρα είναι ελλειμματικός). Από αυτήν, προβλέπεται ότι
θα αποπληρωθεί, σε βάθος 12ετίας, το κόστος αντικατάστασης και συντήρησης των φωτιστικών
σωμάτων LED καθώς και του συστήματος τηλεδιαχείρισης, ενώ θα απομένει (από την εξοικονόμηση και
σύμφωνα με την υποβληθείσα έκπτωση των συμμετεχόντων) αδιάθετο ποσό στο ταμείο του Δήμου προς
περαιτέρω αξιοποίηση με σκοπό την παροχή βέλτιστων ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες
μας ακόμη και με ενδεχόμενη μείωση δημοτικών μελλοντικά τελών.
Ύστερα από τα ανωτέρω ο Πρόεδρος κάλεσε το Δ.Σ. να αποφασίσει σχετικά.
Το δημοτικό συμβούλιο κατόπιν διαλογικής συζήτησης και λαμβάνοντας υπόψη:
 Την από 25/4/2018 εισήγηση.
 Η υπ ΄αριθμ. 176/2017 ΑΔΣ
 Η υπ ΄αριθμ. 277/2017 ΑΟΕ

Αποφασίζει

ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ

Μειοψήφησαν,οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Βλαϊκούδης Ι. και Τσακίρης Μ.
1.

Επικαιροποιεί την υπ ΄αριθμ. 176/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Χαλκηδόνος.

2.

Εγκρίνει την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών με τίτλο:: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Χαλκηδόνος»,
όπως προβλέπεται στις προαναφερόμενες αποφάσεις και τις εγκεκριμένες, με Ηλεκτρονικό Διεθνή
Ανοιχτό Διαγωνισμό 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, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας.

3.

Το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια
και θα αποπληρωθεί τμηματικά από τα ανταποδοτικά τέλη Καθαριότητας - Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο
43, του ν. 4257/2014) για την αποπληρωμή του ιδιώτη στη διάρκεια της 12ετούς Σύμβασης
Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που θα προβλέπονται στα Συμβατικά
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Τεύχη και στη Σύμβαση που θα υπογραφεί και την οποία θα ελέγχουν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου
και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος που θα την υποβοηθά, όπως ακριβώς θα προβλέπεται στα Συμβατικά
Τεύχη και στην αρχικά εγκεκριμένη Μελέτη.
4.

Εγκρίνει την διενέργεια της διαγωνιστικής διαδικασίας για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής
Υπηρεσιών με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης του Δήμου για τον
έλεγχο της Σύμβασης που θα συναφθεί με τον Ανάδοχο για την: Ενεργειακή Αναβάθμιση
Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές Smart Cities,
με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Χαλκηδόνος, όπως προβλέπεται στις προαναφερόμενες
αποφάσεις και τις εγκεκριμένες Μελέτες με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό 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, από τις
αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας.

5.

Εξουσιοδοτεί, το Δήμαρχο για τα περαιτέρω, δηλαδή την υλοποίηση των απαιτούμενων διοικητικών
διαδικασιών για την άμεση διεξαγωγή της διαγωνιστικής διαδικασίας με βάση τον ν. 4412/2016
(Ανοιχτός Ηλεκτρονικός Διεθνής Διαγωνισμός), τόσο για την υλοποίηση της Σύμβασης Ενεργειακής
Απόδοσης (ΣΕΑ), όσο και για την Παροχή Υπηρεσιών Ανεξάρτητου Συμβούλου Υποστήριξης, όπως
περιγράφεται στην εγκεκριμένη Μελέτη και την εισήγηση της Υπηρεσίας, εντός του πρώτου εξαμήνου
του 2018. Ειδικότερα δε για τα Συμβατικά Τεύχη της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)
συμφωνείται να τεθούν σε δημόσια διαβούλευση για 20 ημέρες την ιστοσελίδα του Δήμου, ώστε να
γίνει ευρύτερα γνωστή η πρόθεση του Δήμου και να προσελκυστούν όσο το δυνατό περισσότεροι
ενδιαφερόμενοι.

Τονίζεται ότι, ο Δήμος δεν επρόκειτο να επιβαρυνθεί επουδενί, τουναντίον θα προσπαθήσει να
πετύχει τη μέγιστη δυνατή εξοικονόμηση (αφού τώρα είναι ελλειμματικός). Από αυτήν, προβλέπεται ότι
θα αποπληρωθεί, σε βάθος 12ετίας, το κόστος αντικατάστασης και συντήρησης των φωτιστικών
σωμάτων LED καθώς και του συστήματος τηλεδιαχείρισης, ενώ θα απομένει (από την εξοικονόμηση και
σύμφωνα με την υποβληθείσα έκπτωση των συμμετεχόντων) αδιάθετο ποσό στο ταμείο του Δήμου προς
περαιτέρω αξιοποίηση με σκοπό την παροχή βέλτιστων ανταποδοτικών υπηρεσιών προς τους δημότες
μας ακόμη και με ενδεχόμενη μείωση δημοτικών μελλοντικά τελών.
Η παρούσα απόφαση πήρε αύξοντα αριθμό 110/2018.
Ύστερα από τα παραπάνω συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται όπως παρακάτω.
Ο Πρόεδρος
Κοσκινάς Ευρυσθένης

Ακριβές Απόσπασμα
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