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Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΜΕΛΕΤΩΝ ∆ΗΜΟΥ Ε∆ΕΣΣΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΝΕΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ 

ΠΕΡΙΟ∆Ο 2014 – 2020 

 

 Σήµερα ∆ευτέρα 15 Φεβρουαρίου 2016 και ώρα 20.00΄ το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

συνήλθε σε τακτική δηµόσια συνεδρίαση στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµοτικού 

Συµβουλίου Έδεσσας, ύστερα από την µε αριθµ. πρωτ. 3.022/11-2-2016 έγγραφη 

πρόσκληση του Προέδρου κ. Φίλιππου Γκιούρου, η οποία δηµοσιεύτηκε στον ειδικό χώρο 

ανακοινώσεων του ∆ηµοτικού Καταστήµατος και επιδόθηκε νόµιµα, όπως ορίζουν οι 

διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης». 

 Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης ο Πρόεδρος διαπίστωσε ότι ήταν παρόντα 

τα 26 από τα 27 µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου και ονοµαστικά οι:  

ΠΑΡΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

1 Γκιούρος Φίλιππος (Πρόεδρος) 14 Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος 

2 Παρθενόπουλος Γεώργιος (Αντιπρόεδρος) 15 Μάρκου ∆ιονύσιος 

3 Πισλίνας Χρήστος (Γρ/τεας) 16 Μουράτογλου Ιωάννης  

4 Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα 17 Πασχάλης Αλέξανδρος 

5 Βερικούκης Χρήστος  18 Πέτκος Χρήστος  

6 Γιώγας ∆ηµήτριος  19 Ρυσάφης Αντώνιος 
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7 ∆ασκάλου Χρήστος  20 Σαµλίδης Μιχαήλ 

8 ∆ηµητριάδης Βασίλειος 21 Σόντρας Ιωάννης  

9 ∆ίου Αναστάσιος 22 Ταπαζίδης ∆ηµήτριος 

10 Ζδρου Αικατερίνη  23 Τσιβόγλου Χρήστος  

11 Ιατρίδου – Βλαδίκα Αναστασία 24 Φουνταλής Μιχαήλ  

12 Κατσάρα – Βλάχου Μαρία  25 Φράγκου-Κυανίδου Ελισάβετ 

13 Κούκος Γεώργιος 26 Χατζόγλου Ιωάννης 

 

ΑΠΟΝΤΕΣ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ 

αν και κλήθηκαν νόµιµα 

1 Ταµβίσκου Ευτυχία   

Ο ∆ηµοτικός Σύµβουλος κ. ∆ιονύσιος Μάρκου αποχώρησε από τη συνεδρίαση 

πριν τη συζήτηση του 3ου θέµατος της ηµερήσιας διάταξης. 

Στη συνεδρίαση προσκλήθηκε νόµιµα ο Πρόεδρος της ∆.Κ. Έδεσσας κ. Πέτρος 

Γαλανός, ο οποίος και παραβρέθηκε. 

Ο ∆ήµαρχος κ. ∆ηµήτριος Γιάννου προσκλήθηκε και παρίσταται στη συνεδρίαση. 

 Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Ουρανία Πασιαλή, τακτική υπάλληλος του 

∆ήµου για την τήρηση των πρακτικών. 

Ο Πρόεδρος ύστερα από τη διαπίστωση ότι υπάρχει νόµιµη απαρτία κήρυξε την 

έναρξη της συνεδρίασης και τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου άρχισαν να συζητούν τα 

θέµατα της ηµερήσιας διάταξης. 

 

Ο Πρόεδρος εισηγούµενος το 3ο θέµα της ηµερήσιας διάταξης, έδωσε το λόγο 

στον Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ιωάννη Μουράτογλου, ο οποίος εξέθεσε τα 

παρακάτω: 

Η ∆/νση Τ.Υ. & Πολεοδοµίας µου διαβίβασε έγγραφο µε αριθµ. πρωτ. 

2.933/10.2.2016 στο οποίο αναφέρονται τα εξής: 

  «Όπως γνωρίζετε 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 ∆ήµου 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 ωφέλεια του ∆ήµου από την εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας, σε 

βάθος 16ετίας, λόγο του µεγάλου ωφέλιµου χρόνου ζωής των νέων φωτιστικών 

σωµάτων. 
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Επίσης θεωρούµε απαραίτητη την έγκαιρη προετοιµασία του ∆ήµου 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». 

Η Οικονοµική υπηρεσία του ∆ήµου Έδεσσας λαµβάνοντας υπόψη: 

α) Τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 1 του άρθρου 264 «Πιστοληπτική 

Πολιτική – ∆ιαδικασία συνοµολόγησης δανείου από ∆ήµους και Περιφέρειες» του ν. 

3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – 

Πρόγραµµα Καλλικράτης» (87 Α΄) 

β) Την εισήγηση της Τ.Υ. 

γ) Την εργασία – µελέτη κόστους 

εισηγείται τη λήψη δανείου ύψους 2.200.000,00 € προκειµένου α) να 

χρηµατοδοτηθεί η αλλαγή των λαµπτήρων, µια αλλαγή που θα έχει µείωση στην 

κατανάλωση και θα ελαφρύνει τελικά το κόστος λειτουργίας του δήµου µας και β) να 

συνταχθούν µελέτες ώστε να µπορέσουµε να εντάξουµε στο νέο ΕΣΠΑ έργα µεταφορά.   

Η Οικονοµική Επιτροπή µε την αριθµ. 34/2016 κατά πλειοψηφία απόφασή της,     

εισηγείται στο ∆ηµοτικό Συµβούλιο την ανάγκη σύναψης δανείου, για τη χρηµατοδότηση 

ενεργειακής αναβάθµισης οδοφωτισµού, και κατάρτιση µελετών του ∆ήµου Έδεσσας, για 

τη νέα προγραµµατική περίοδο 2014-2020. 

Κατόπιν, ο ανωτέρω Αντιδήµαρχος εξέθεσε τα εξής: «Όπως γνωρίζετε, είχαµε 

αναθέσει πέρσι, περίπου στα µέσα του 2015, τη µελέτη για την ενεργειακή αναβάθµιση 

του οδοφωτισµού του ∆ήµου Έδεσσας. Μας παραδόθηκε, εάν θυµάµαι καλά, τέλη 

Νοεµβρίου, κάπου εκεί, η οποία κατά την άποψή µου είναι µία εξαίρετη δουλειά που έχει 

γίνει. Έχει γίνει µία αποτύπωση θα µας τη δείξει ο µελετητής και καταγραφή κάθε στύλου 

µε κάθε λεπτοµέρεια µε το µέγεθος της λάµπας, την κατάσταση των φωτιστικού, τη 

τοποθεσία που την βρίσκεις ηλεκτρονικά, τα πάντα, µε τα τεχνικά στοιχεία του στύλου, και 

λοιπά και λοιπά. Η µελέτη λοιπόν αυτή κατέδειξε ένα γεγονός στην καταγραφή, γιατί είχαµε 

κάποια φωτιστικά σώµατα που δεν ξέραµε πόσα είναι αυτά στο σύνολο του ∆ήµου. Τα 

φωτιστικά, εάν θυµάµαι καλά, είναι γύρω στα 8.000 φωτιστικά σώµατα τα οποία άλλα 

έχουν και δυο φώτα πάνω, άλλα ένα. Τα 3.000 περίπου εξ αυτών, εάν θυµάµαι καλά, είναι 

σε πάρκα, που σηµαίνει ότι χρησιµοποιούν λαµπτήρες των 23 βατ. ∆ηλαδή είναι κάποιοι 

λαµπτήρες οι οποίοι και να αλλαχθούν να µπουν νέα φωτιστικά, θα είναι µεν αισθητικά 

καλύτερα, αλλά εξοικονόµηση και όφελος δεν θα έχουµε. Από εκεί και πέρα έχουµε 
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περίπου 4.500 φωτιστικά ΦΟΠ, που είναι πάνω στις κολώνες της ∆ΕΗ από την µία άκρη 

του ∆ήµου στην άλλη. Εκ των οποίων περίπου τα 3.800 φωτιστικά είναι σε κακή 

κατάσταση µη συντηρήσιµα και µη επισκευάσιµα. Και έχουµε 700 φωτιστικά τα οποία είναι 

σε καλή κατάσταση και τα οποία µπορούν να χρησιµοποιηθούν, να 

επαναχρησιµοποιηθούν, αλλά µε αλλαγή του λαµπτήρα, αντί για λαµπτήρα τέτοιο που 

έχουµε υδραργύρου, να µπει λαµπτήρας Led, χωρίς να αλλάξει το φωτιστικό σώµα. Είναι 

περίπου δηλαδή, στο σύνολο τους γύρω στα 4.500 φωτιστικά. Με µία παραδοχή, που 

υπάρχει τελευταία σε κάποιους διαγωνισµούς υπάρχει ένα συγκεκριµένο ποσό το οποίο 

θα πρέπει να βρεθεί στο ∆ήµο, ούτως ώστε, να προχωρήσουµε σε µία αντικατάσταση 

των φωτιστικών και των λαµπτήρων αυτών. Και αυτό γιατί; Έχει καταδείξει λοιπόν η µελέτη 

ότι θα προέλθει εξοικονόµηση στη δαπάνη που καταναλώνουµε περίπου, πληρώνουµε 

µάλλον 500.000,00 ευρώ σε ετήσια βάση. Θα έχουµε µία εξοικονόµηση της τάξης περίπου 

310.000,00 ευρώ. Σε αυτή την περίπτωση υπάρχουν δυνατότητες, µάλλον πριν λίγο καιρό 

υπήρχαν κάποιες δυνατότητες να κινηθείς κάπως διαφορετικά. ∆ηλαδή να προχωρήσεις 

σε µία σύµπραξη ∆ηµόσιου-Ιδιωτικού τοµέα ή να προχωρούσες σε µία διαδικασία 

παραχώρησης σε κάποιον µε νόµιµες διαδικασίες, που να εγκαταστήσει αυτός όλα τα 

φωτιστικά σώµατα και να έχεις ένα ανταποδοτικό όφελος, µπορεί να σου πει «40-50.000 

θα σου δώσω εγώ το χρόνο». Από την πρώτη στιγµή όµως και συζητώντας, είναι και ο 

Πρ/νος Τ.Υ. εδώ πέρα, το είχαµε συζητήσει πολύ πριν αυτό, είχαµε δει ότι καλύτερη 

περίπτωση ήταν να το φτιάξουµε µόνοι µας και να πάρουµε όλο το κέρδος της 

εξοικονόµησης εµείς. Και πραγµατικά η µελέτη αυτό έδειξε ότι τελικώς στο ταµείο του 

∆ήµου θα µπαίνουν 200.000,00 ευρώ το χρόνο µείον το ποσό που θα χρειαστεί να 

πάρουµε µία δανειοδότηση. Και δανειοδοτήσεις όπως γνωρίζετε στη σηµερινή εποχή δεν 

υπάρχουν. Υπάρχει µόνο ένα πρόγραµµα που τρέχει, πρόγραµµα δανειοδότησης έτσι, 

είναι το Ταµείο Παρακαταθηκών και ∆ανείων και δεν είναι χρήµατα του Ταµείου 

Παρακαταθηκών και ∆ανείων, είναι χρήµατα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων, η 

οποία έχει κάνει µία εκχώρηση στο Ταµείο Παρακαταθηκών της τάξεων των 

500.000.000,00 ευρώ. Και αφορά χρηµατοδότηση επενδυτικών έργων και µελετών στους 

∆ήµους, το οποίο βέβαια και αυτό λήγει µέχρι 30/6 . Εάν ρωτήσει κάποιος θα προβλεφτεί 

κάποιο ευρωπαϊκό πρόγραµµα στο νέο ΕΣΠΑ ενεργειακής αναβάθµισης οδοφωτισµού; Η 

απάντηση είναι ρητά και κατηγορηµατικά, όχι. Γιατί είναι καθαρά ανταποδοτικού 

χαρακτήρα και τέτοιες υπηρεσίες καθαρά ανταποδοτικού χαρακτήρα δεν πρόκειται να 

ενταχθούν και δεν εντάσσονται σε κανένα πρόγραµµα. Εκείνο που πιθανότατα να 

ενταχθεί είναι ενεργειακή αναβάθµιση κάποιων κτηριακών υποδοµών ή το Κολυµβητήριο, 

ξέρω εγώ, ή το ∆ηµαρχείο κάποια τέτοια, αλλά οδοφωτισµό δεν έχει. Άρα θεωρώ ότι είναι 

η χρυσή ευκαιρία να εκµεταλλευτούµε αυτή τη δυνατότητα που µας δίνεται, έτσι ώστε και 
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οι υπηρεσίες που θα παρέχουµε και ο φωτισµός θα είναι πολύ καλύτερος και η 

εξοικονόµηση παράλληλα των πόρων, που είναι τόσο σηµαντική θα επιτευχθεί. 

Παρακαλώ κ. Πρόεδρε θέλω να ακούσω λίγο τις τοποθετήσεις των επικεφαλής και εάν 

χρειαστεί να επανέλθω. … Ο προϋπολογισµός που έχει η µελέτη είναι για 4.500 φωτιστικά 

για 3.800 καινούργια και … όχι φωτιστικά όπως αλλάξαµε αυτά που βάλαµε. Όχι έχει και 

µπράτσα σε µερικές περιπτώσεις. Για να µειώσουµε το κόστος να χρησιµοποιήσουµε τις 

παλαιές κεφαλές µε νέες λάµπες νέας τεχνολογίας. Το συνολικό ποσό είναι αυτό που σας 

είπα µε το ΦΠΑ µε την τοποθέτηση χωρίς να προϋπολογίσουµε τις εκπτώσεις που θα 

δοθούν, γιατί θα πάει σε διεθνή διαγωνισµό. … Η πρόταση µου λοιπόν, είναι να κάνουµε 

µια δανειοδότηση ύψους δυο εκατό, υπάρχει έγκριση της υπηρεσίας για δύο διακόσια. 

Λέω το δυο εκατό, γιατί ευελπιστώ ότι θα έχουµε και κάποιες µειώσεις, η έγκριση της 

οποίας δεν λέει ότι θα εκταµιευθεί. Απλά να γίνει κ. Πρόεδρε µία ειδική συνεδρίαση στο 

∆ηµοτικό Συµβούλιο µε την οποία ανάλογα µε τα µέτρα που ανοίξουν, είτε στα τοµεακά, 

είτε στο ΠΕΠ της Κεντρικής Μακεδονίας το οποίο συµµετέχουµε, να ιεραρχήσουµε κάποια 

έργα, ούτως ώστε, µε απόφαση ∆ηµοτικού Συµβουλίου χρησιµοποιώντας τα χρήµατα 

αυτά να µπορέσουµε να αναθέσουµε κάποιες µελέτες, για να υλοποιήσουµε κάποια έργα 

µέσα στην νέα προγραµµατική περίοδο. Το ύψος του δανεισµού σε µηνιαία βάση είναι 

περίπου 5.100,00 €, 5.150,00 €, µπορεί και 5.000,00 € ανάλογα και µε την ηµέρα, παίζει στο 

εκατοµµύριο. ∆ηλαδή εάν πάρουµε δυο εκατοµµύρια θα είναι περίπου 10.000,00 €, τα 

2.100,00 € θα είναι 10.500,00 €. Σε ετήσια βάση είναι γύρω στις 120.000,00 €. Η πρόταση 

µου η συνολική προς το σώµα είναι αυτό, εφόσον άκουσα τις τοποθετήσεις των 

παρατάξεων, ειδάλλως σε καµία περίπτωση δεν θα επρόκειτο να κάνω τέτοια πρόταση 

εάν υπήρχε αντίδραση».         

Στη συνέχεια δόθηκε ο λόγος στο µελετητή κ. Απόστολο Καραγιάννη, ο οποίος 

παρουσίασε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, την οικονοµοτεχνική µελέτη για την 

εξοικονόµηση ενέργειας στον δηµοτικό φωτισµό, όπως αναλυτικά αναφέρεται στα 

αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά.  

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης ο κ. Καραγιάννης απάντησε σε 

ερωτήµατα των µελών του ∆ηµοτικού Συµβουλίου.  

Κατόπιν, δόθηκε ο λόγος στους ∆ηµοτικούς Συµβούλους κ.κ. Αντώνιο Ρυσάφη, 

Μιχαήλ Φουνταλή, Βασίλειο ∆ηµητριάδη, Ιωάννη Σόντρα, Χρήστο ∆ασκάλου, ∆ηµήτριο 

Ταπαζίδη, καθώς και στον Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Ηλία Γκουγιάννο, 

προκειµένου να εκφράσουν τις απόψεις τους για το θέµα, όπως αναλυτικά αναφέρονται 

στα αποµαγνητοφωνηµένα πρακτικά. 

 Ενόψει των ανωτέρω ο Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει 

σχετικά. 
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Το δηµοτικό συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη: 

− Τα άρθρα 103 και 176 του Ν.3464/06 

− το άρθρο 264 παρ 1 και 2 του ν. 3852/2010 

− την παραπάνω εισήγηση 

− την εισήγηση της Οικονοµικής Επιτροπής όπως διατυπώθηκε µε την αριθ. 34/2016 

απόφασή της 

Α π ο φ α σ ί ζ ε ι  ο µ ό φ ω ν α  

Εγκρίνει τη σύναψη δανείου ποσού 2.200.000,00€ ευρώ προκειµένου: α) να 

χρηµατοδοτηθεί η αλλαγή των λαµπτήρων, µια αλλαγή που θα έχει µείωση στην 

κατανάλωση και θα ελαφρύνει τελικά το κόστος λειτουργίας του δήµου µας και β) να 

συνταχθούν µελέτες ώστε να µπορέσουµε να εντάξουµε έργα στο νέο ΕΣΠΑ.   

Η παρούσα απόφαση πήρε αριθµό  48/2016 

Αφού αναγνώστηκε το πρακτικό αυτό υπογράφεται ως ακολούθως. 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

 

 

 

Ακριβές απόσπασµα  

Έδεσσα  29.2.2016 

Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ ΤΟΥ ∆.Σ. 

 

 

 

ΦΙΛΙΠΠΟΣ Ν. ΓΚΙΟΥΡΟΣ 

ΤΑ ΜΕΛΗ 

Αρβανιτίδου-Ιωσηφίδου Ζωγράφα, Βερικούκης Χρήστος,  

Γιώγας ∆ηµήτριος,  ∆ασκάλου Χρήστος, ∆ηµητριάδης 

Βασίλειος, ∆ίου Αναστάσιος, Ζδρου Αικατερίνη, Ιατρίδου –

Βλαδίκα Αναστασία, Κατσάρα – Βλάχου Μαρία, Κούκος 

Γεώργιος, Λαµπρόπουλος Κωνσταντίνος, Μάρκου  

∆ιονύσιος, Μουράτογλου Ιωάννης, Παρθενόπουλος  

Γεώργιος,  Πασχάλης Αλέξανδρος, Πέτκος Χρήστος,  

Πισλίνας Χρήστος, Ρυσάφης Αντώνιος, Σαµλίδης Μιχαήλ,  

Σόντρας Ιωάννης, Ταπαζίδης ∆ηµήτριος,  Τσιβόγλου  

Χρήστος, Φουνταλής Μιχαήλ, Φράγκου-Κυανίδου  

Ελισάβετ, Χατζόγλου Ιωάννης.   

 

 

Αποδέκτες προς ενέργεια:  

          - Αποκεντρωµένη ∆ιοίκηση Μακεδονίας Θράκης  

             Τµήµα ∆ιοικητικό Οικονοµικό Ν. Πέλλας 

- Προϊσταµένη ∆/νσης ∆ιοικητικών & Οικονοµικών υπηρεσιών κα Μ. Ρούσκα 

- Αντιδήµαρχο Οικονοµικών κ. Ι. Μουράτογλου 

Εσωτερική ∆ιανοµή (ηλεκτρονικά): 

- Προϊστάµενο ∆/νσης Τ.Υ & Πολεοδοµίας κ. Η. Γκουγιάννο 

- Αντιδήµαρχο Τ.Υ. & Πολεοδοµίας κ. Χ. Πέτκο 

ΑΔΑ: ΩΝ66ΩΡΠ-ΓΛΓ
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