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Το τελευταίο εξάµηνο ολοκληρώθηκαν µε ε̟ιτυχία οι διαγωνισµοί 5 ∆ήµων για την
αναβάθµιση της ενεργειακής α̟όδοσης ολόκληρου του δικτύου τους οδοφωτισµού µε
χρηµατοδότηση α̟ό το ̟ρόγραµµα συγχρηµατοδότησης της Ευρω̟αϊκής Τρά̟εζας
Ε̟ενδύσεων και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ.Π.&∆ανείων).
Το συνολικό ύψος των ε̟ενδύσεων αυτών, τελικά, θα ανέλθει σε ̟ερί̟ου 10,5 εκατ. € και
αφορά στην αντικατάσταση ̟ερί̟ου 19 χιλ. φωτιστικών και 34 χιλ. λαµ̟τήρων µε
φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύ̟ου led.
ΜΟΝΟ µε την υλο̟οίηση του ̟ρογράµµατος αυτού, οι εν ̟ροκειµένω 5 ∆ήµοι
ε̟ιτυγχάνουν:
µείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας κατά 15,6 εκατ. kWh,
̟εριορισµό της ετήσιας εκ̟οµ̟ής ρύ̟ων CO2 κατά 15,5 χιλ. τόνους και
̟λήρη α̟ο̟ληρωµή της ε̟ένδυσης, των τόκων και τυχόν λοι̟ών εξόδων µέσω της
εξοικονόµησης ενέργειας, µε ε̟ι̟ρόσθετο οικονοµικό όφελος, σε ετήσια βάση, της
τάξεως των 900 χιλ. €
Παράλληλα, συνεχίζεται αµείωτα το ενδιαφέρον των ∆ήµων όλης της χώρας για ένταξη
στο συγκεκριµένο ̟ρόγραµµα, για το ο̟οίο έχουν ήδη λάβει τελική έγκριση
χρηµατοδότησης αιτήµατα 9 ∆ήµων ενώ βρίσκονται στο στάδιο της ε̟εξεργασίας άλλα 30.
Ειδικότερα, υ̟ενθυµίζεται ότι, για τις ε̟ενδύσεις ̟ου διενεργούνται σύµφωνα µε το
ολοκληρωµένο ̟ρόγραµµα του Τ.Π.&∆ανείων µε το ΚΑΠΕ, ̟ροβλέ̟εται:
Προτυ̟ο̟οίηση όλων των διαδικασιών ωρίµανσης του ̟ρογράµµατος
Τεχνική βοήθεια α̟ό το ΚΑΠΕ ̟ρος τους ∆ήµους
∆ιαδικασίες ελέγχου σε διάφορες φάσεις της ε̟ένδυσης (κατά τη διάρκεια, µε την
ολοκλήρωση και ετησίως, για διάστηµα τουλάχιστον 10 ετών) ώστε να εξασφαλίζεται η
̟οιότητα των δράσεων σύµφωνα µε τα ̟ροβλε̟όµενα κατά ̟ερί̟τωση χαρακτηριστικά
και να ̟ιστο̟οιείται η ενεργειακή της α̟όδοση.
Εγγυητική ευθύνη καλής λειτουργίας α̟ό τον ανάδοχο τουλάχιστον για διάστηµα 10
ετών κατά το ο̟οίο, ουσιαστικά, αυτός έχει την ευθύνη συντήρησης των υλικών της
Προµήθειας σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, χωρίς ̟ρόσθετη ε̟ιβάρυνση των
Αναθετουσών Αρχών.
Σε µια τέτοια διαδικασία ήταν αναµενόµενο να διατυ̟ωθούν κριτικές και διαφορετικές
̟ροτάσεις για ε̟ιµέρους όρους των διαγωνισµών οι ο̟οίοι κρίθηκαν ως σηµαντικοί,
σύµφωνα µε την κείµενη νοµοθεσία, α̟ό την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.
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Παραµένει στη διακριτική ευχέρεια των υ̟οψήφιων αναδόχων η υ̟οβολή ̟ροσφυγών
και ενστάσεων στις ̟ερι̟τώσεις εκείνες ̟ου αυτοί κρίνουν ότι οι Αναθέτουσες Αρχές δεν
τήρησαν ε̟αρκώς τη νοµοθεσία ̟ερί δηµοσιών συµβάσεων.
Οι διακηρύξεις των φορέων οφείλουν να είναι σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία, ιδίως
µε τον ν. 4412/2016, τις οδηγίες της ΕΑΑ∆ΗΣΥ και το ̟ρότυ̟ο τεύχος µε αρ. ̟ρωτ
6356/20.12.2016, το ο̟οίο εκδόθηκε και δηµοσιεύθηκε α̟ό την ΕΑΑ∆ΗΣΥ, καθώς και µε
τον Οδηγό Μελετών του ολοκληρωµένου ̟ρογράµµατος Τ.Π.&∆ανείων – ΚΑΠΕ.
Στο αµέσως ̟ροσεχές διάστηµα, θα διενεργηθεί η διαγωνιστική διαδικασία της τελευταίας
ε̟ένδυσης α̟ό αυτές ̟ου χαρακτηρίζονται ως «̟ιλοτικές», η ο̟οία ̟εριλαµβάνει και
σύστηµα τηλεδιαχείρισης.
Με την ολοκλήρωση και αυτού του διαγωνισµού, θα υ̟άρξει διαβούλευση µε τους
∆ήµους, τον τεχνικό κόσµο και τους φορείς της αγοράς για τα συµ̟εράσµατα των
̟ιλοτικών ̟ρογραµµάτων, µε σκο̟ό την ̟εραιτέρω βελτίωση του ̟ρογράµµατος.
Τέλος, το Τ.Π.&∆ανείων µε το ΚΑΠΕ, ̟ιστοί στις δεσµεύσεις τους, ̟ροετοιµάζουν την
̟ροσαρµογή του ̟ρογράµµατος, ώστε να είναι δυνατή και η σύµ̟ραξη µε ιδιώτες
ε̟ενδυτές (Σ∆ΙΤ και ΣΕΑ).
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