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 ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
     ∆ΗΜΟΣ ΜΕΓΑΡΕΩΝ 
ΓΡΑΦΕΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

 

 Εκ  του υπ’ αριθ. 21/11-9-2018 πρακτικού τακτικής συνεδριάσεως του 
∆ηµοτικού Σ/λίου ∆ήµου Μεγάρων. 
 

 
Αριθ.αποφ. 272/2018 

Έγκριση του ∆ηµοτικού Συµβουλίου για την 
υλοποίηση του έργου: «Ενεργειακή αναβάθµιση, 

αυτοµατοποίηση και διαχείριση του δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων χώρων 

(οδοφωτισµός) στο ∆ήµο Μεγαρέων. 
  
 Στο ∆ηµαρχιακό Κατάστηµα του ∆ήµου Μεγαρέων σήµερα 11 Σεπτεµβρίου 
2018 ηµέρα Τρίτη & ώρα 20:30 συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό 
Συµβούλιο του ∆ήµου Μεγαρέων κατόπιν της υπ’ αριθ. 16749/7-9-2018 εγγράφου 
προσκλήσεως της Προέδρου αυτού κας Μαυροειδή Βασιλικής που επιδόθηκε σε 
κάθε ένα εκ των µελών αυτού ιδιαιτέρως, όπως φαίνεται από τα σχετικά 
αποδεικτικά επιδόσεως, σύµφωνα µε τις ∆/ξεις των άρθρων 67 και 69 του 
Ν.3852/2010. 
 ∆ιαπιστωθείσης νοµίµου απαρτίας δεδοµένου ότι επί συνόλου 33 
∆ηµοτικών Συµβούλων ευρέθησαν παρόντες 25 ήτοι: 
 

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ  ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ ΑΠΟΝΤΕΣ 

Ζάλης Αθανάσιος -
Αντιπρόεδρος 

 
Πολυχρόνης Ιερόθεος 

Μαυροειδή Βασιλική -
Πρόεδρος 

Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Σωτηρίου Γεώργιος Βογιατζή Εµµανουέλα 

Μιχάλαρος Γεώργιος ∆ρυµούσης Κων/νος Σταµούλης Ιωάννης 
Κοσµόπουλος Ελευθεριος Ρήγα Ελένη Πιλίλης Σωτήριος 

∆ήµας Ιωάννης Κολάτας Ιωάννης Παπαλευθέρης Ελευθ. 

Κορώσης Σπυρίδων Μαρινάκης Ιωάννης Κόττας Βασίλειος 

Λέλης Μελέτιος Φωτίου Σταύρος του Κων. Γρίβα Παναγιώτα 
Καράµπελας Κων/νος Βαρελάς Κλεάνθης Μιχάλαρος Ιωάννης 

Παπανίκος ∆ηµήτριος ∆ρένης Αθανάσιος ------- 

Ρήγα Ιωάννα Μπερδελής Γεώργιος Μουσταϊρας Ηλίας - Πρόεδρος 

Φυλακτός Κων/νος Μαργέτης Παναγιώτης ∆ηµοτ. Κοινότητας Μεγαρέων  

Καστάνη Αικατερίνη Χοροζάνης Αντώνιος  -------- 
Παπαπανούσης Νικόλαος  Λιώτας ∆ηµοσθ.  - Πρόεδρος 

  ∆ηµοτ. Κοινότητας Ν. Περάµου  

   

     Λόγω απουσίας της Προέδρου κας Μαυροειδή Βασιλικής,  ο Αντιπρόεδρος  
 κ. Ζάλης Αθανάσιος  εκήρυξε την έναρξη της συνεδριάσεως. 
    Προσκληθείς παρίστανται και ο ∆ήµαρχος Μεγαρέων κ. Σταµούλης Γρηγόριος.  
����������������������������������.. 

Ακολούθως ο κ. Αντιπρόεδρος εισηγείται το 22ο θέµα της  ηµερησίας 
∆/ξεως περί του εν περίληψη αντικειµένου και θέτει υπ΄ όψη των µελών του 
∆ηµοτικού Συµβουλίου την από 30 Αυγούστου 2018 εισήγηση του κ. ∆ηµάρχου,  
που έχει ως ακολούθως:  
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«ΘΕΜΑ: «Ενεργειακή Αναβάθµιση, Αυτοµατοποίηση και ∆ιαχείριση του 

∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισµός) 
στο ∆ήµο Μεγαρέων».  

Κα Πρόεδρε,  
Η Ευρωπαϊκή Ένωση στο πλαίσιο της εναρµόνισης µε το διεθνές πλαίσιο 

έχει θεσπίσει δεσµευτική δέσµη µέτρων και στόχων για την ενεργειακή 
εξοικονόµηση και την προστασία του περιβάλλοντος. Τους στόχους αυτούς έχουν 
κληθεί να υιοθετήσουν το σύνολο των κρατών - µελών, καθώς και οι φορείς τους, 
υλοποιώντας παρεµβάσεις που θα στοχεύουν στη µείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα.  

Η λειτουργία του δικτύου οδοφωτισµού αντιστοιχεί στο µεγαλύτερο ποσοστό 
της συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του ∆ήµου, ενώ παράλληλα 
αποτελεί ένα περιβαλλοντικό κόστος, το οποίο µεταφράζεται σε υψηλές εκποµπές 
CO2, έκλυση θερµότητας από τα ίδια τα φωτιστικά σώµατα και µόλυνση του 
περιβάλλοντος µε βαρέα µέταλλα κατά την απόθεση των λαµπτήρων στους 
χώρους αποκοµιδής. Λαµβάνοντας επιπλέον υπόψη ότι οι νέες τεχνολογίες στον 
τοµέα του ηλεκτροφωτισµού συµβάλουν στην εξοικονόµηση χρηµάτων και 
ενέργειας, παρεµβάσεις αναβάθµισης και βελτίωσης του συστήµατος οδοφωτισµού 
συµβάλουν σηµαντικά στους ανωτέρω στόχους. 

Επιπρόσθετα, σε µια περίοδο κατά την οποία η χρηµατοδότηση των ∆ήµων 
µειώνεται δραµατικά ως συνέπεια της συνεχιζόµενης οικονοµικής κρίσης, ο 
εξορθολογισµός της οικονοµικής λειτουργίας τους µέσω της µείωσης στα 
λειτουργικά κόστη, της εξοικονόµησης πόρων και της διάθεσής τους σε βασικές 
στρατηγικές προτεραιότητες, είναι πλέον πιο αναγκαία από ποτέ. Στο αυξηµένο 
κόστος λειτουργίας του δικτύου, αναλογιζόµενοι τις αναµενόµενες αυξήσεις των 
τιµών της ενέργειας, προστίθεται και το κόστος συντήρησης αυτού, το οποίο λόγω 
του µικρού χρόνου ζωής των υφιστάµενων λαµπτήρων, και την κακή κατάσταση 
του δικτύου επιβαρύνει επιπλέον το ταµείο του ∆ήµου. 

Η ενεργειακή αναβάθµιση, η αυτοµατοποίηση και η διαχείριση των 
συστηµάτων ηλεκτροφωτισµού των κοινοχρήστων χώρων στο σύνολο της 
περιφέρειας του ∆ήµου, αποτελεί µια σύνθετη δράση, η οποία µπορεί να 
εφαρµοστεί σε βάση µηδενικού κόστους για το ∆ήµο, χωρίς να απαιτείται 
χρήση των κεφαλαίων του. Η αποπληρωµή του κόστους της συνολικής 
παρέµβασης (ενεργειακή αναβάθµιση / αυτοµατοποίηση) θα προέρχεται από το 
όφελος της εξοικονόµησης που θα επιτυγχάνεται στο χρονικό διάστηµα 
υλοποίησης του έργου και θα καλύπτεται µέσω της εκχώρησης των ανταποδοτικών 
τελών οδοφωτισµού. Σύµφωνα µε το άρθρο 43 του νόµου Ν.4257/2014, 
επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την 
εξασφάλιση κάθε είδους δηµοσίων συµβάσεων ιδίως έργου, προµήθειας, 
υπηρεσίας, παραχώρησης, σύµπραξης δηµοσίου και ιδιωτικού τοµέα κατά το 
Ν.3389/2005 και σύµβασης ενεργειακής απόδοσης κατά το Ν.3855/2010, οι οποίες 
συνάπτονται από τους ∆ήµους µε σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της 
αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη. 

Η αναβάθµιση και αυτοµατοποίηση, όπως περιγράφεται ανωτέρω, θα 
περιλαµβάνει: 
1. Τον ανασχεδιασµό του υφιστάµενου δικτύου 
2. Την αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων µε σώµατα νέας τεχνολογίας. 
3. Τη χρησιµοποίηση συστηµάτων τηλε-ελέγχου και τηλε-χειρισµού για την 
παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης και τη βελτίωση του 
προγραµµατισµού συντήρησης του δικτύου. 
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Στόχος της παρέµβασης αυτής αποτελεί η µείωση της κατανάλωσης 
ενέργειας και του κόστους λειτουργίας και συντήρησης του δικτύου 
οδοφωτισµού του ∆ήµου. Κατά την υλοποίηση της πρότασης, θα υφίσταται 
αποδεδειγµένη και επαληθεύσιµη (µε µετρήσεις) βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και εξοικονόµηση ενέργειας, την οποία θα απολαµβάνει άµεσα ο ∆ήµος.  

Να σηµειωθεί ότι το εν λόγω έργο έχει ήδη ωριµάσει µέσω της ανάθεσης 
που πραγµατοποιήθηκε µε την υπ’ αριθ. 819/2017 Απόφαση ∆ηµάρχου (αρ.πρωτ. 
19418/13.07.2017 – Α∆Α: 6ΞΚΧΩΚΠ-ΘΒΑ) και συγκεκριµένα µε την από 
24/11/2017 (Α∆ΑΜ: 17SYMV002297475) υπογραφείσα σύµβαση µε αντικείµενο 
«Παροχή Υπηρεσιών Υποστήριξης για την ωρίµανση του φακέλου από 
Εξειδικευµένο Σύµβουλο της "Ενεργειακής Αναβάθµισης, Αυτοµατοποίησης και 
∆ιαχείριση του ∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισµός) 
του ∆ήµου Μεγαρέων". 

Στο πλαίσιο της εν λόγω σύµβασηςεκπονήθηκε από τον ανάδοχο η 
απαιτούµενη µελέτη βιωσιµότητας της προτεινόµενης παρέµβασης, η οποία 
περιλαµβάνει χρηµατοοικονοµική ανάλυση του επιχειρηµατικού σχεδίου. Η µελέτη 
βασίζεται σε τεκµηριωµένες επιστηµονικά παραδοχές, καθώς και µετρήσιµες 
δαπάνες και έσοδα του ∆ήµου, µέσω των οποίων αναλύθηκε το σύνολο των 
υφιστάµενων δεδοµένων και παρουσιάζονται οι καταστάσεις αποτελεσµάτων 
χρήσης, οι βασικές ταµειακές ροές και οι οικονοµικοί δείκτες, ενώ εξάγονται 
συµπεράσµατα για τη βιωσιµότητα της προτεινόµενης παρέµβασης, παραθέτοντας 
τα πιθανά βιώσιµα σενάρια και επιλέγοντας το βέλτιστο. Η µελέτη περιλαµβάνει 
µεταξύ άλλων τη σκοπιµότητα του έργου, τη µέθοδο υλοποίησής του, την αναλυτική 
περιγραφή, το χρονοδιάγραµµα υλοποίησής του, το προτεινόµενο χρηµατοδοτικό 
σχήµα και το χρηµατοοικονοµικό σχεδιασµό.Το ποσοστό εξοικονόµησης ενέργειας, 
όπως προκύπτει από την ανωτέρω µελέτη εκτιµάταικατ’ ελάχιστο στο 60% και η 
διάρκεια της παροχής ενεργειακών υπηρεσιών κυµαίνεται στα 10 έτη.Στο πλαίσιο 
της ωρίµανσης συντάχθηκε επιπρόσθετα από τον ανάδοχο το σύνολο των τευχών 
∆ηµοπράτησης. 
Λαµβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, ο ∆ήµος Μεγαρέων προτίθεται να προχωρήσει 
στην Ενεργειακή Αναβάθµιση του ∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων 
Χώρων (Οδοφωτισµός), µε σκοπό την ενεργειακή εξοικονόµηση και την 
εξοικονόµηση κόστους. Στο πλαίσιο αυτό, προτίθεται να αναθέσει µέσω 
διαγωνιστικής διαδικασίας, την υλοποίηση του εν λόγω έργου σε εξωτερικό 
ανάδοχο, η αµοιβή του οποίου θα καλυφθεί από µέρος των ανταποδοτικών τελών 
του ∆ήµου Μεγαρέων, µέσω της εξοικονόµησης ενέργειας που θα επιτευχθεί. 
Κατόπιν τούτου, και έχοντας εν γένει υπόψη τις διατάξεις του άρθρου 43 του 
Ν.4257/2014, εισηγούµαστε στο Σώµα την λήψη απόφασης για την: 

Υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή Αναβάθµιση, αυτοµατοποίηση και  
διαχείριση του ∆ικτύου Ηλεκτροφωτισµού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισµός) 
στο ∆ήµο Μεγαρέων»µε σκοπό την ενεργειακή εξοικονόµηση και την εξοικονόµηση 
κόστους, µέσω της εκχώρησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη φωτισµού». 

 

 Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω εκτεθέντα και συζήτησε 
και αντάλλαξε απόψεις. 
 Αφού είδε και τις διατάξεις του  άρθρου 65 του Ν. 3852/2010. 
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ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ  ΟΜΟΦΩΝΩΣ 
 

Α) Εγκρίνει την υλοποίηση του έργου «Ενεργειακή αναβάθµιση, 
αυτοµατοποίηση και  διαχείριση του δικτύου ηλεκτροφωτισµού κοινοχρήστων 
χώρων (οδοφωτισµός) στο ∆ήµο Μεγαρέων»  µε σκοπό την ενεργειακή 
εξοικονόµηση και την εξοικονόµηση κόστους, µέσω της εκχώρησης εσόδων από 
ανταποδοτικά τέλη φωτισµού. 

 
  Β) Εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για τα περαιτέρω. 

Η απόφαση αυτή έλαβε αυξ. αριθ. 272/2018 
��������������������������������.��.      
Συντάχθηκε το πρακτικό αυτό & υπογράφεται ως ακολούθως: 
 

 Ο  Αντιπρόεδρος                                Οι ∆ηµοτικοί Σύµβουλοι 

Ζάλης Αθανάσιος Φωτίου Σταύρος  του Νικ. Ρήγα Ελένη 

 ∆ήµας Ιωάννης ∆ρυµούσης Κων/νος 
 Μιχάλαρος Γεώργιος Σωτηρίου Γεώργιος 
 Κοσµόπουλος Ελευθεριος Πολυχρόνης Ιερόθεος 

 Κορώσης Σπυρίδων Παπαπανούσης Νικόλαος 
 Λέλης Μελέτιος Μαρινάκης Ιωάννης 
 Καράµπελας Κων/νος Φωτίου Σταύρος του Κων 
 Παπανίκος ∆ηµήτριος  Βαρελάς Κλεάνθης 
 Ρήγα Ιωάννα ∆ρένης Αθανάσιος 

 Φυλακτός Κων/νος Μπερδελής Γεώργιος 
 Καστάνη Αικατερίνη Μαργέτης Παναγιώτης 

 Κολάτας Ιωάννης Χοροζάνης Αντώνιος  
   

                                             ΑΚΡΙΒΕΣ  ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 ΜέγαραNNNNNNN. 

Ο 
∆ήµαρχος Μεγαρέων  

 
 

Σταµούλης Ι. Γρηγόριος 
 

  
 

 

 


