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Ο Δήμος Ερέτριας με τις 15/2016, 27/2017 & 28/2017 Αποφάσεις Δημοτικού Συμβουλίου προχώρησε
στη διαδικασία της αντικατάστασης του συνόλου των λαμπτήρων / φωτιστικών, αριθμού 11.243
συμβατικής τεχνολογίας, σε όλο το Δήμο, μέσω Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού.
Ως Δήμαρχος, θεωρώ ότι λόγω της σοβαρότητας του θέματος, η ενημέρωση των δημοτών, πρέπει να
είναι σφαιρική, αφενός για τη σκοπιμότητα και αφετέρου για τα οφέλη που προκύπτουν για τους
δημότες και σαφώς τον τρόπο υλοποίησης του έργου:
1. Η ενεργειακή αναβάθμιση, με εξοικονόμηση ενέργειας (Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης,
σύμφωνα με τον θεσμικό πλαίσιο της χώρας, όπως αυτό έχει εναρμονιστεί με τις κοινοτικές οδηγίες)
είναι ένα καινοτόμο έργο και προάγει την ποιότητα ζωής, φωτίζει τις πόλεις και τα χωριά, τους
δρόμους και τις πλατείες μας.
2. Η συνολική εξοικονόμηση Ενέργειας από την υλοποίηση του έργου, προσεγγίζει το 70%, επί της
ετήσιας κατανάλωσης ρεύματος που ο Δήμος πληρώνει στην ΔΕΗ.
3. Η συνολική δαπάνη συντήρησης (προμήθεια υλικού, αναλώσιμα, καύσιμα, έκτακτο προσωπικό,
κλπ), είναι επίσης σημαντικά ποσά και ο Δήμος δεν έχει τη δυνατότητα αντικατάστασης λαμπτήρων
/ φωτιστικών σωμάτων, με νέας τεχνολογίας λαμπτήρες LED.
Ο Διαγωνισμός που θα διεξαχθεί με τους εξής όρους :
 Λαμβάνεται υπόψη του σαν βάση το ποσό που πλήρωσε ο Δήμος στη ΔΕΗ το έτος 2015
(Κατανάλωση Ρεύματος + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις), με βάση το τιμολόγιο Οδών & Πλατειών της
ΔΕΗ.
 Στο ανωτέρω ποσό οι υποψήφιοι ανάδοχοι θα εγγυηθούν ποιότητα φωτισμού και εξοικονόμηση
ενέργειας και θα δώσουν έκπτωση με οικονομικό όφελος για το Δήμο.
Με βάση τα προαναφερόμενα ο Δήμος θα έχει το αποτέλεσμα με λιγότερα χρήματα από αυτά που
σήμερα πληρώνει στην ΔΕΗ. Δηλαδή δεν δαπανά ούτε ένα ευρώ παραπάνω από αυτό που δαπάνησε
για τη ΔΕΗ κατά το έτος 2015 - 1ο κέρδος - , ενώ ο Ανάδοχος θα λαμβάνει ως πληρωμή τη διαφορά
από την εξοικονόμηση της ενέργειας που θα επιφέρει μείον την έκπτωση (όπως ακριβώς προβλέπεται
παγκοσμίως από τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης, όπου το τίμημα συνδέεται με το αποτέλεσμα
και αν το αποτέλεσμα δεν υπάρχει δεν υπάρχει και αμοιβή).
Επίσης ο Δήμος μηδενίζει τα λειτουργικά έξοδα (προμήθεια υλικού, αναλώσιμα, καύσιμα, έκτακτο
προσωπικό, κλπ), η ποσοτικοποίηση του οποίου είναι το 2ο κέρδος.
Ο Δήμος θέλησε να προστατεύσει το έργο από τυχόν αυξήσεις των χρεώσεων της ΔΕΗ (Βασικό
Τιμολόγιο – Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις) όπως πολύ συχνά γίνεται και γνωρίζουμε όλοι πόσο έχει αυξηθεί
την τελευταία δεκαετία και πόσο θα αυξηθεί με δεδομένη την είσοδο ιδιωτών στα μερίδια της αγοράς.
Έχει μπει λοιπόν καθαρά ειδική πρόβλεψη ότι εφόσον υπάρχει αύξηση αυτή δεν θα μπορεί να
ξεπεράσει το 4% επί της Συμβατικής Αμοιβής του Αναδόχου (η εξοικονόμηση προσδιορίζεται σε
KWh και πολλαπλασιάζεται με την ετήσια τιμή της ΔΕΗ, σε όλο το εύρος των 12 ετών. Αν δεν έμπαινε
αυτή η πρόβλεψη, τότε ο Δήμος θα ήταν υποχρεωμένος να καταβάλει τεράστια ποσά σε μεγάλες
αυξήσεις και να αυξήσει τα τέλη (συνεπώς αυτό αποτελεί μέριμνα για του Δημότες, διότι η τάση είναι
να μειώσουμε και όχι να αυξήσουμε τα τέλη). Συνεπώς αυτή η ενέργεια είναι το 3ο κέρδος του Δήμου.
Είναι επομένως φανερό ότι οικονομικά η εν λόγω επένδυση συμφέρει το Δήμο και τους
Δημότες, διότι χωρίς ρίσκο θα υπάρχει πληρωμή μόνο με το αποτέλεσμα και θα μένουν
σημαντικά ποσά προς όφελος των δημοτών.

Επίσης ο Ανάδοχος :
1. Θα αναλάβει μέσω τηλε-ελέγχου – τηλεδιαχείρισης, την αντικατάσταση των λαμπτήρων σε κάθε
βλάβη : επισκευή-αλλαγή λαμπτήρα εντός 24 ωρών από τον εντοπισμό της βλάβης (ρήτρα 1.000
ευρώ σε κάθε καθυστέρηση). Άρα μονίμως 11.243 λαμπτήρες του Δήμου θα είναι αναμμένοι να
μας φωτίζουν.
2. Πριν την έκδοση κάθε λογαριασμού, για να πληρωθεί ο ανάδοχος πρέπει να χορηγηθεί από το
Δήμο Βεβαίωση Καλής Εκτέλεσης. Άρα ο Δήμος ελέγχει απόλυτα τα αποτελέσματα με βάση τη
Σύμβαση που θα συνάψει.
Με βάση τα ανωτέρω, είναι φανερό ότι έγινε σοβαρή μελέτη προς όφελος του Δήμου και των
δημοτών(οικονομικά, τεχνικά και ποιοτικά).
Γιατί όμως δεν αντικαθιστούμε μόνοι μας τους λαμπτήρες και απευθυνόμαστε σε ανάδοχο;
1. Λόγω έλλειψης ιδίων πόρων.
2. Υπάρχει η δυνατότητα λήψης δανείου από το Τ.Π.Δ. Είναι, όμως, αντίθετη στις προθέσεις μας η
επιβάρυνση του Δήμου με νέο δάνειο, αφού υπάρχουν από τα παρελθόντα έτη δάνεια ύψους
800.000 ευρώ με ετήσια υποχρέωση καταβολής 133.000 ευρώ.
Αντίθετα, μέσω του Αναδόχου μηδενίζουμε τις λειτουργικές δαπάνες, εξοικονομούμε χρήματα, με
συνέπεια είτε να προβούμε σε μείωση των ανταποδοτικών τελών, είτε να χρησιμοποιηθούν τα
χρήματα αυτά σε ανταποδοτικά έργα, σύμφωνα με το νόμο.
Η αποπληρωμή του Αναδόχου, πραγματοποιείται μόνο εφόσον επιτευχθεί το ποιοτικό
αποτέλεσμα.
Εδώ θα πρέπει να εκφραστεί και μια απορία : Οι Δήμοι Μεγαλόπολης, Καλαμάτας, Αμαρουσίου,
Ζακύνθου, Μαλεβιζίου και τόσοι άλλοι, η Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, που κάνουν τις ίδιες
διαδικασίες (πολλές φορές με ομόφωνες αποφάσεις) γιατί προχωρούν συντεταγμένα στον
τελικό στόχο : το όφελος του Πολίτη.
Με σύνεση λοιπόν, σεβασμό, γνώση και αποφασιστικότητα προχωράμε στην Ενεργειακή Αναβάθμιση,
με εξοικονόμηση ενέργειας, για να είναι ο Δήμος μας σύγχρονος, ανταποκρινόμενος στις ανάγκες της
νέας εποχής και να είναι ανάμεσα στους Δήμους της Ελλάδας που προσφέρουν ποιότητα ζωής, όπως
αρμόζει σε ένα Δήμο τουριστικό.
Δεν θα σταματήσουμε εδώ, διότι σε συνεργασία και με άλλους Δήμους ετοιμάζουμε ανάλογες
παρεμβάσεις στα σχολεία μας και στα δημόσια κτίρια γενικότερα.
Οι όποιες αντιρρήσεις θεωρούμε ότι προέρχονται από έλλειψη ενημέρωσης και δυσκολία αποδοχής
της καινοτομίας, η οποία έρχεται με ταχύτητα στην ενέργεια, την πράσινη ανάπτυξη και τις νέες
τεχνολογίες που αναβαθμίζουν τη ζωή μας.
Η μελέτη και όλα τα στοιχεία της, είναι στη διάθεση των δημοτών για ενημέρωσή τους.

Η Δήμαρχος
Αλημπατέ Αμφιτρίτη

