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 ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
ΣΤΙΣ 15 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2016

ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΠΟΦΑΣΗΣ : 34/2016    

ΘΕΜΑ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ:
ΕΙΣΗΓΗΣΗ  ΣΤΟ  ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ  ΣΧΕΤΙΚΑ  ΜΕ  ΤΗΝ  ΑΝΑΓΚΗ 
ΣΥΝΑΨΗΣ  ΔΑΝΕΙΟΥ,  ΓΙΑ  ΤΗ  ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ  ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ,  ΚΑΙ  ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ  ΜΕΛΕΤΩΝ  ΔΗΜΟΥ 
ΕΔΕΣΣΑΣ, ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ ΠΕΡΙΟΔΟ 2014-2020.

Σήμερα Δευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 στο Δημοτικό Κατάστημα Έδεσσας και 
ώρα  09:30 π.μ. συνεδρίασε  η Οικονομική Επιτροπή Δήμου Έδεσσας ύστερα από 
έγγραφη  πρόσκληση  αριθ.  πρωτ.  3018/11-2-2016  του  Προέδρου  της,  που  είχε 
επιδοθεί σ’ όλα τα μέλη αυτής τακτικά και αναπληρωματικά και είχε δημοσιευθεί στο 
Δημοτικό  Κατάστημα  Έδεσσας,  για  να  συζητήσει  και  να  πάρει  απόφαση  στο 
παραπάνω θέμα της ημερήσιας διάταξης.

Στη συνεδρίαση υπήρξε νόμιμη απαρτία γιατί ήταν παρόντα τα έξι (6) από  τα 
εφτά (7)  μέλη της Οικονομικής Επιτροπής.

      ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ
1. Δημήτριος  Γιάννου,  Δήμαρχος-

Πρόεδρος,
2. Αντώνιος Ρυσάφης Αντιπρόεδρος,
3. Μιχάλης Σαμλίδης Τακτικό μέλος,
4. Αναστάσιος Δίου Τακτικό μέλος
5. Ιωάννης Χατζόγλου Τακτικό μέλος,
6. Ιωάννης Μουράτογλου Τακτ. μέλος.

1. Χρήστος Πισλίνας Τακτικό μέλος,

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ευαγγελία Δημητριάδου τακτική υπάλληλος 
του Δήμου για την τήρηση των πρακτικών.
          Επίσης μετά από πρόσκληση παραβρέθηκε στην συνεδρίαση ο Γενικός 
Γραμματέας του Δήμου κ. Γ. Δαλκαλίτσης .
           Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία κηρύσσει 
την έναρξη της συνεδρίασης της Οικονομικής Επιτροπής και προτείνει να συζητηθεί 
σήμερα ως κατεπείγον,  σύμφωνα με τις  διατάξεις  της  παρ.  3 του άρθρου 75 του 
Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87), το παρακάτω θέμα:

1.     Επικύρωση πρακτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη αναδόχου του έργου 
«Προμήθεια εντύπων, εκτυπώσεων και υλικού προώθησης του έργου 
WATERNET».

       Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και  αφού είδε  τις 
διατάξεις του ανωτέρω άρθρου,
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Αποφασίζει ομόφωνα

κρίνει  το  ανωτέρω  θέμα  ως  κατεπείγον,  το  οποίο  πρέπει  να  συζητηθείν  σήμερα, 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 75 του Ν.3852/10 (ΦΕΚ Α' 87) και 
να ληφθεί σχετική απόφαση. 
     Ο  κ.  Ιωάννης  Μουράτογλου,  Αντιδήμαρχος  Οικονομικών  και  μέλος  της 
Οικονομικής Επιτροπής,  εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διάταξης, 
εκθέτει την εισήγηση της Δ/νσης Τ. Υ. &  Πολεοδομίας η οποία αναφέρει τα εξής:

  Όπως γνωρίζεται έχει εκπονηθεί και παραληφθεί από την Υπηρεσία μας η οικονομοτεχνική 
μελέτη  για  την  εξοικονόμηση  ενέργειας  στον  δημοτικό  φωτισμό,  με  την  οποία  προτείνεται  η 
αντικατάσταση της πλειοψηφίας των παλαιών φωτιστικών σωμάτων ΦΟΠ του Δήμου τεχνολογίας 
Hg και CFL με νέα, τεχνολογίας LED. Το αρχικό κόστος της συγκεκριμένης προμήθειας εκτιμάται 
στο 1.900.000,00 € περίπου, ενώ προβλέπεται σημαντική οικονομική οφέλεια του Δήμου από την 
εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας, σε βάθος 16ετίας, λόγο του μεγάλου ωφέλιμου χρόνου ζωής 
των νέων φωτιστικών σωμάτων.

Επίσης θεωρούμε απαραίτητη την έγκαιρη προετοιμασία του Δήμου για την ένταξη νέων έργων 
στο ΕΣΠΑ 2014-2020. Ως εκ τούτου θα πρέπει, το συντομότερο δυνατόν, να ανατεθούν τεχνικές 
μελέτες  σε  εξειδικευμένους  μελετητές  για  την  ωρίμανση  έργων  στον  τομέα  της  ενέργειας  (π.χ. 
Ενεργειακή  αναβάθμιση  κλειστού  κολυμβητήριου)  και  στον  τομέα  των  υδάτινων  πόρων  (π.χ. 
Φράγμα Στραβοποτάμου).

Παρακαλούμε  για  την  αναζήτηση  πόρων,  συνολικού  ύψους  2.200.000,00€,  για  τη 
χρηματοδότηση των παραπάνω δράσεων.
    Ο  κ.  Μουράτογλου  στην  συνέχεια  συμπλήρωσε  στην  παραπάνω  εισήγηση  τα 
ακόλουθα:
    Ο προϋπολογισμός του έργου εκτιμάται στο ένα εκατομμύριο εννιακόσιες χιλιάδες 
ευρώ  (1.900.000,00€).Τα  υπόλοιπα  χρήματα  έως  τα  δύο  εκατομμύρια  διακόσιες 
χιλιάδες  ευρώ  (2.200.000,00€)  αφορούν  τις   τεχνικές  μελέτες  που  κρίνονται 
απαραίτητες για την ολοκλήρωση του έργου.
   Ο δανεισμός προβλέπεται να γίνει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων. Η 
περίοδος  χάριτος  κυμαίνεται  στα  τρία  χρόνια.  Τα  χρήματα  του  δανείου  θα 
καταβάλλονται  στον ανάδοχο τμηματικά κάθε φορά που θα κλείνει  ο  επί  μέρους 
λογαριασμός του έργου.
    Το επενδυτικό επιτόκιο δανεισμού κυμαίνεται στο τρία τοις εκατό (3%).
    Σύμφωνα με τη μελέτη για την ενεργειακή αναβάθμιση του οδοφωτισμού, στόχος 
του έργου είναι συνολικά η αντικατάσταση οκτώ χιλιάδων λαμπτήρων (8.000) σε όλο 
το Δήμο Έδεσσας. 
   Με την ολοκλήρωση του έργου προβλέπεται να προκληθεί εξοικονόμηση περίπου 
εκατόν  εξήντα  χιλιάδων  ευρώ  (160.000,00€)  ετησίως   από  την  κατανάλωση  του 
ρεύματος.
    Το  μέλος  της  Οικονομικής  Αντώνιος  Ρυσάφης  επισήμανε  την  έλλειψη 
ολοκληρωμένης μελέτης από την υπηρεσία του Δήμου για την εκτέλεση του έργου.
    Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί την Οικονομική Επιτροπή να αποφασίσει 
σχετικά.
    Η Οικονομική Επιτροπή μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της 
τις διατάξεις των  άρθρων 72 παρ. στ΄ και 264 παρ. 1 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α' 87) 
«Νέα Αρχιτεκτονική της Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης», 

Αποφασίζει κατά πλειοψηφία

     Εισηγείται  στο  Δημοτικό  Συμβούλιο  την  ανάγκη  σύναψης  δανείου,  για  τη 
χρηματοδότηση ενεργειακής αναβάθμισης οδοφωτισμού, και κατάρτιση μελετών του 
Δήμου Έδεσσας, για τη νέα προγραμματική περίοδο 2014-2020.
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    Το μέλος κι Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Αντώνιος Ρυσάφης 
μειοψηφεί διότι δεν υπάρχει ολοκληρωμένη μελέτη του έργου της αντικατάστασης των 
λαμπτήρων.
     Εφόσον δεν υπήρχε άλλο θέμα για συζήτηση η συνεδρίαση ολοκληρώθηκε στις 
10:30π.μ.

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθμό 34/2016
Αφού  συντάχθηκε  και  αναγνώσθηκε  το  πρακτικό  αυτό  υπογράφεται  ως 

κατωτέρω. 
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ
ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥ

Ακριβές Απόσπασμα 
Έδεσσα 15-2-2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΕ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ  ΓΙΑΝΝΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ
Ιωάννης Μουράτογλου,  Ιωάννης Χατζόγλου,  Μιχάλης 
Σαμλίδης, Αναστάσιος Δίου, Αντώνιος Ρυσάφης.

Εσωτερική Διανομή (ηλεκτρονικά):
-Αντιδήμαρχο Οικονομικών
-Δ/νση Τ. Υ. &  Πολεοδομίας
-Λογιστήριο κ. Φ. Παρούτογλου
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