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ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ 
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ΠΡΟΣ 

Την κ. Πρόεδρο  

του  

Δημοτικού Συμβουλίου  

                                                             Δήμου Διονύσου  

 

ΘΕΜΑ: Έγκριση Διενέργειας Αναγκαιότητας για την παροχή υπηρεσιών 

συμβούλου ωρίμανσης του έργου με τίτλο: ««Υπηρεσία ψηφιακής απεικόνισης 

και διαχείρισης δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου Διονύσου για την 

υποβολή πρότασης στο χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις του δημοτικού οδοφωτισμού (εναρμόνιση 

με οδηγίες του ΚΑΠΕ)»». 

Έχοντας υπόψη: 

1. Το Ν.4071/2012 (Φ.Ε.Κ. 85Α/11-03-2012) «Ρυθµίσεις για την τοπική 

ανάπτυξη, την αυτοδιοίκηση και την αποκεντρωµένη διοίκηση Ενσωµάτωση 

Οδηγίας 2009/50/ΕΚ».  

2. Το Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α/08-08-2016) «∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, 

Προµηθειών και Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΚ και 

2014/25/ΕΚ)», και ειδικότερα με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης του 

άρθρου 118 του Ν. 4412/2016 και σύμφωνα με την υποπ. (α) της περ. (9) και 

της περ (31) της παρ.1 του άρθρου 2  και  της περ. (15) της παρ 3 του άρθρου 

2 του Ν.4412/2016. 

3. Το Ν.3861/2010 (Φ.Ε.Κ. 112Α/13-07-2010) «Ενίσχυση της διαφάνειας µε την 

υποχρεωτική ανάρτηση νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών 

και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο ”Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και 

άλλες διατάξεις» και 

Σύμφωνα με την 33/2012 πράξη των Ελεγκτικού Συνεδρίου του 7ου τμήματος, Ζ 

κλιμάκιο, με μία σειρά πράξεών του έκανε δεκτό το εξής: «Το άρθρο 65 παρ. 1 του 

Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης & της Αποκεντρωμένης 
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Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Φ.Ε.Κ. Α’ 87/7-6-2010) ορίζει ότι: ««1.Το 

Δ.Σ. αποφασίζει για όλα τα θέματα που αφορούν στο Δήμο, εκτός από εκείνα που 

ανήκουν εκ του Νόμου στην αρμοδιότητα του Δημάρχου ή άλλου οργάνου του 

Δήμου ή το ίδιο το Δ.Σ. μεταβίβασε σε Επιτροπή του», όπου συνάγεται ότι το 

Δημοτικό Συμβούλιο, ως όργανο διοίκησης των Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού, έχει γενική 

αρμοδιότητα και αποφασίζει για κάθε θέμα σχετικό με τις αρμοδιότητες του οικείου 

Ο.Τ.Α., εκτός από τα θέματα που, βάσει ρητής διάταξης, ανήκουν στην αρμοδιότητα 

των λοιπών οργάνων του Δήμου. Συνεπώς μετά την ισχύ του Ν.3852/2010, το Δ.Σ. 

είναι αρμόδιο για τη λήψη απόφασης σχετικά με την ανάθεση υπηρεσίας σε τρίτο, 

ενώ η Οικονομική Επιτροπή είναι, καταρχήν, αρμόδια για την έγκριση μιας δαπάνης 

και τη διάθεση της σχετικής πίστωσης (Ελ. Συν. Τμ. 7 Πράξη 33/2012) 

Είναι φανερό ότι η παραδοσιακή πρακτική των επιδοτήσεων αλλά και των 

επενδύσεων με δημόσια κεφάλαια στην παρούσα συγκυρία δεν μπορεί να εφαρμοστεί 

λόγω έλλειψης πόρων. Η χρήση εναλλακτικών μορφών χρηματοδότησης η οποία 

προσφέρει το πλεονέκτημα της μόχλευσης κεφαλαίων δεδομένου του δύσκολου 

οικονομικού περιβάλλοντος που βιώνει η χώρα και κατ επέκταση οι Ο.Τ.Α., είναι 

απολύτως αναγκαία για την επιτάχυνση της διοχέτευσης πόρων σε επενδυτικά και 

αναπτυξιακά σχέδια.  

Η αναγκαιότητα διερεύνησης της δυνατότητας  δανειοδότησης της παρέμβασης της 

ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού του Δήμου Διονύσου με  αντικατάσταση 

του συμβατικού φωτισμού από νέο τεχνολογίας LED στο πλαίσιο Υποβολής 

Αιτήµατος του Δήμου Διονύσου στο Τ. Π. & ∆ για τον έλεγχο επιλεξιµότητας του 

έργου «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις του δημοτικού 

οδοφωτισμού Δήμου Διονύσου» από την ΕΤΕπ, αφορά σε μια τοπική επενδυτική 

πρόταση που θα πρέπει να διερευνηθεί αν μπορεί  να προσελκύσει αυτή τη 

ρευστότητα, μέσω της σύναψης δανείου μεταξύ του Δήμου Διονύσου  και του 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων, από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας 

Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Τ.Π. & Δανείων, σύμφωνα με το άρθρο 264 του Ν. 

3852/2010 και όπως έχει κριθεί από το Ελεγκτικό Συνέδριο.  

Το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων (ΤΠΔ) από το δεσμευμένο τομέα, με βάση 

τις διατάξεις του Π.Δ. 169/2013 (ΦΕΚ 272/τ.Α΄/13-12-2013), χορηγεί δάνεια σε 

οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), συνδέσμους και ενώσεις αυτών, νομικά 

πρόσωπα δημοσίου δικαίου αυτών καθώς και προς νομικά πρόσωπα δημοσίου 

δικαίου, για την εκτέλεση έργων υποδομής για την περιφερειακή ανάπτυξη της χώρας 

ή την εκτέλεση έργων γενικού συμφέροντος.  

Το χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

εγκαταστάσεις οδοφωτισμού» των ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού αποτελεί πρωτοβουλία του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Το Τ. Π. & Δανείων, ως κύριος 

χρηματοδότης επί σειρά ετών της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ανέλαβε την πρωτοβουλία 

συνεργασίας με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για την υποστήριξη των 
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τοπικών αυτοδιοικήσεων στην Ελλάδα. Οι αναγκαίοι πόροι για την χρηματοδότηση 

του προγράμματος προέρχονται κατά 50% από το Ταμείο Παρακαταθηκών & 

Δανείων και κατά 50% από την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων.  

Το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.), είναι 

Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου, ιδρύθηκε με το Π.Δ. 375/1987 και εποπτεύεται 

από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΥΠΕΝ).  

Το Κ.Α.Π.Ε., αποτελεί το Εθνικό Συντονιστικό Κέντρο:  

- των δραστηριοτήτων που αφορούν στις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (Α.Π.Ε.), 

στην Εξοικονόμηση Ενέργειας και στην Ορθολογική Χρήση Ενέργειας  

- για την υποστήριξη της εφαρμογής της εθνικής πολιτικής για τη βελτίωση της 

ενεργειακής απόδοσης και την προώθηση των Α.Π.Ε.,  

 

Το Κ.Α.Π.Ε. υποστηρίζει το Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για την 

προετοιμασία, δημοσιοποίηση και υλοποίηση του προγράμματος μέσω της από 11ης 

Νοεμβρίου 2016 Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ταμείου Παρακαταθηκών 

& Δανείων και του Κ.Α.Π.Ε.. 

Το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων σε συνεργασία με το ΚΑΠΕ δημιούργησαν 

το πρώτο ολοκληρωμένο πρόγραμμα χρηματοδότησης των ΟΤΑ για την ενεργειακή 

αναβάθμιση των δικτύων του δημοτικού οδοφωτισμού. Το Χρηματοδοτικό 

Πρόγραμμα, «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ», που αφορά 

στην χρηματοδότηση επεμβάσεων «Βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

εγκαταστάσεις οδοφωτισμού» των ΟΤΑ Α΄& Β΄.  

Η χρηματοδότηση θα γίνει μέσω χορήγησης χαμηλότοκου δανείου από το ΤΠΔ, με 

πηγές χρηματοδότησης την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και Πόρους του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Στόχος του προγράμματος είναι η προμήθεια 

και εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικότερου εξοπλισμού στον οδοφωτισμό των 

ΟΤΑ,  με σκοπό την  εξοικονόμηση πόρων και τη μείωση των δαπανών λειτουργίας 

και συντήρησης. 

Συγκεκριμένα, οι εκτιμώμενες ετήσιες μειώσεις των δαπανών λειτουργίας και 

συντήρησης των εγκαταστάσεων οδοφωτισμού που θα προκύψουν από την 

υλοποίησή του, να μπορούν να καλύψουν την εξυπηρέτηση του δανείου (Ποσοστό 

Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών >1) και να αποφέρουν οικονομικό όφελος για τον 

Δήμο, παράλληλα με την βελτίωση της ποιότητας φωτισμού και την μείωση του 

περιβαλλοντικού αποτυπώματος του Δήμου.  

Στο πλαίσιο του έργου εκπονήθηκε ο «Οδηγός Μελετών για τη Βελτίωση της 

Ενεργειακής Αποδοτικότητας σε Εγκαταστάσεις Οδοφωτισμού Ο.Τ.Α. Α΄& Β΄ 



4 

 

Βαθμού», που είναι διαθέσιμος στις ιστοσελίδες του ΤΠΔ (www.tpd.gr) και του 

ΚΑΠΕ (www.cres.gr) 

Δικαιούχοι για την υποβολή αιτήματος στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων για 

τη χρηματοδότηση δράσεων για «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

εγκαταστάσεις οδοφωτισμού των ΟΤΑ» είναι:  

• ΟΤΑ Α’ και Β’ βαθμού.  

Ο κάθε Δικαιούχος μπορεί να υποβάλλει μία πρόταση χρηματοδότησης για στο 

συγκεκριμένο χρηματοδοτικό πρόγραμμα  

Σύμφωνα με τον ΟΔΗΓΟ ΜΕΛΕΤΩΝ  ΓΙΑ ΤΗ ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΟΤΑ Α’ & Β’ του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ) και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών 

και Εξοικονόμησης Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) οι Προϋποθέσεις Συμμετοχής είναι:  

• Το αίτημα δανειοδότησης υποβάλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & 

Δανείων μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου των ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού.  

• Στην πρόταση περί ενεργειακής αναβάθμισης, εφόσον περιλαμβάνεται και 

αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων ή βραχιόνων στο δίκτυο αρμοδιότητας 

του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., απαιτείται η συναίνεση του ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. για την 

αντικατάσταση του εξοπλισμού.  

• Η υλοποίηση των παρεμβάσεων ενεργειακής αναβάθμισης των 

εγκαταστάσεων οδοφωτισμού των ΟΤΑ Α΄& Β΄ βαθμού, πρέπει να έχουν 

ολοκληρωθεί μέχρι τέλους του 2018.  

• Να πληρούνται σωρευτικά τα δύο (2) κριτήρια του άρθρου 264 του ν. 

3852/2010 περί πιστοληπτικής πολιτικής «διαδικασία συνομολόγησης δανείου 

από ΟΤΑ". Διερευνάται η δυνατότητα, κατ΄ εξαίρεση έγκρισης 

δανειοδότησης στους ΟΤΑ, που δεν πληρούν τα προαναφερόμενα κριτήρια.  

• Ο προϋπολογισμός της πράξης να τηρεί τα ελάχιστα και μέγιστα αποδεκτά 

όρια προϋπολογισμού όπως ορίζονται στο κεφ, 4.3.  

• Βεβαίωση του ΟΤΑ ότι τα δεδομένα εισόδου στο Υπολογιστικό Φύλλο 

Ενεργειακής Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού αντιστοιχούν στα 

δεδομένα αποτύπωσης της υφιστάμενης κατάστασης, όπως αποτυπώνεται στο 

κεφ. 5.1 και είναι αληθή.  

Οι επιλέξιμες ενέργειες για χρηματοδότηση από το πρόγραμμα αφορούν την: 
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1. Προμήθεια φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας την επί τόπου 

μεταφορά τους , την εγκατάσταση τους , τη σύνδεση τους στο ηλεκτρικό 

δίκτυο και τις δοκιμές ορθής λειτουργίας . 

2. Προμήθεια λαμπτήρων σύγχρονης τεχνολογίας . 

3. Προμήθεια και εγκατάσταση βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων. 

4. Προμήθεια και εγκατάσταση εξοπλισμού αντικεραυνικής προστασίας της 

εγκατάστασης οδοφωτισμού. 

5. Προμήθεια εξαρτημάτων φωτιστικών προς αποθήκευση. 

6. Αποξήλωση των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων παλιάς τεχνολογίας , τη 

αφαίρεση του την μεταφορά και την αποκομιδή τους σύμφωνα με την κείμενη 

νομοθεσία . 

7. Αποσύνδεση βραχιόνων φωτιστικών σωμάτων την αφαίρεση , τη μεταφορά 

και αποκομιδή τους σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.   

Η υποβολή αιτήματος χορήγησης δανείου στο Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων 

θα πρέπει να υποβάλλεται μετά την ολοκλήρωση τεχνικοοικονομικής μελέτης για την 

ενεργειακή αναβάθμιση του δημοτικού οδοφωτισμού, η οποία περιλαμβάνει: 

- Μελέτη Ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού των ΟΤΑ  

- Συμπληρωμένο Υπολογιστικό Φύλλο Ενεργειακής Αναβάθμισης 

Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού  

- Ηλεκτρονικό αρχείο αποτύπωσης του δικτύου οδοφωτισμού των ΟΤΑ  

 

Η παροχή υπηρεσιών συμβούλου ωρίμανσης του έργου με τίτλο: ««Υπηρεσία 

ψηφιακής απεικόνισης και διαχείρισης δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου 

Διονύσου είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή πρότασης στο εν λόγω 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα. Στον Δήμο Διονύσου έχει εκπονηθεί μελέτη με τίτλο: 

«ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ – ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ 

ΔΙΚΤΥΟΥ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ 

ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED», σύμφωνα με την οποία 

έχουν καταγραφεί συνολικά 10.011 φωτιστικά σώματα με συνολική ονομαστική ισχύ 

καταγεγραμμένων λαμπτήρων 1.108.463 W, με την προτεινομενη υπηρεσία 

ψηφιακής απεικόνισης και διαχείρισης του δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου 

Διονύσου που θα περιλαμβάνει  συμπληρωμένο Υπολογιστικό Φύλλο Ενεργειακής 

Αναβάθμισης Εγκαταστάσεων Οδοφωτισμού και ηλεκτρονικό αρχείο αποτύπωσης 

του δικτύου οδοφωτισμού του Δήμου, θα μπορέσουμε να υποβάλουμε Αίτημα 

σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Οδηγού του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 

και του Κέντρου Ανανεώσιμων Πηγών και Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

Μετά την υποβολή αιτήματος για τον έλεγχο επιλεξιμότητας του έργου, ακολουθεί η 

Ανακοίνωση έγκρισης ή μη της επιλεξιμότητας του έργου την ΕΤΕπ και της σχετικής 

πίστωσης και μετά από μια σειρά διαδικασιών, όπως περιγράφονται στο συνημμένο 

έντυπο του Τ.Π.&Δ  με τίτλο: «ΧΡΗΜΑΤΟ∆ΟΤΗΣΗ ΕΡΓΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ 
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ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟ∆ΟΣΗΣ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΩΝ ΟΤΑ ∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΕΣ 

& ∆ΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ», ακολουθεί η Ανακοίνωση τυχόν έγκρισης χορήγησης δανείου 

από το ΔΣ του Τ.Π.& Δ , και κατόπιν αυτής, το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου 

Διονύσου με Απόφασή του θα αποφασίσει για την έγκριση ή μη λήψης του δανείου 

και της αποδοχής των όρων αυτού. 

Όλα τα παραπάνω κάνουν επιβεβλημένη την αναγκαιότητα της υπηρεσίας 

υποστήριξης και ωρίμανσης του φακέλου για την διερεύνηση της δυνατότητας  

δανειοδότησης της παρέμβασης της ενεργειακής αναβάθμισης του οδοφωτισμού του 

Δήμου Διονύσου και της ωρίμανσης του φακέλου ολοκληρωμένης πρότασης στο 

πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος «Βελτίωση της ενεργειακής 

αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις του δημοτικού οδοφωτισμού των ΟΤΑ Α΄& Β΄» 

του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων (ΤΠΔ). 

Κατόπιν των ανωτέρω, καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει  

Α. Την υποβολή αιτήµατος του Δήμου Διονύσου στο Τ. Π. & ∆ του έργου «Βελτίωση 

της ενεργειακής αποδοτικότητας στις εγκαταστάσεις του δημοτικού οδοφωτισμού 

Δήμου Διονύσου» στο Χρηματοδοτικό Πρόγραμμα, «ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΔΡΑΣΕΩΝ 

ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ 

ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΟΤΑ» του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, που αφορά 

στην χρηματοδότηση επεμβάσεων «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας σε 

εγκαταστάσεις οδοφωτισμού» των ΟΤΑ Α΄& Β΄.  

Β. Την εξουσιοδότηση προς το νόμιμο εκπρόσωπο του Δήμου Διονύσου, κ. Διονύσιο 

Ζαμάνη, Δήμαρχο Διονύσου, για να προβεί σε κάθε ενέργεια που προβλέπεται για 

την υλοποίηση της ανωτέρω πράξης υπογράφοντας κάθε σχετικό έγγραφο για την 

εκτέλεση της παρούσας απόφασης. 

Γ. Τη διενέργεια αναγκαιότητας παροχής Υπηρεσιών Συμβούλου για την ωρίμανση 

του φακέλου έργου με τίτλο: «Υπηρεσία ψηφιακής απεικόνισης και διαχείρισης 

δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού Δήμου Διονύσου για την υποβολή πρότασης στο 

χρηματοδοτικό πρόγραμμα «Βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας στις 

εγκαταστάσεις του δημοτικού οδοφωτισμού (εναρμόνιση με οδηγίες του ΚΑΠΕ)» 

συνολικού ποσού 20.000,00 € πλέον ΦΠΑ, με την διαδικασία ανάθεσης του άρθρου 

118 του Ν. 4412/2016, η δε σχετική δαπάνη και διάθεση της πίστωσης σε βάρος του 

σχετικού Κ.Α. 35.6142.0005 του ισχύοντος προϋπολογισμού θα εγκριθεί με απόφαση 

της Οικονομικής Επιτροπής. 

                                                                                     

                                                                                 Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 

 

                                                                          ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΖΑΜΑΝΗΣ  


