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ηαθηηθήο Ππλεδξίαζεο Λν. 4/2021 ηνπ Γ.Π.

ηνπ Γήκνπ Λ.Φηιαδέιθεηαο-Λ.Σαιθεδφλαο,
ζηελ νπνία ςεθίζηεθε ην παξαθάησ ζέκα:


lissandrosgeorgamlis@gmail.com

E.Ζ.Γ. ΘΔΚΑ: «Ππδήηεζε, θαηόπηλ αηηήκαηνο ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ
ηνπ Γήκνπ, επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αλάζεζεο ζε ηδηώηε ηεο πξνκήζεηαο θαη
εγθαηάζηαζεο θσηηζηηθώλ ζσκάησλ LED πξνο αλαβάζκηζε ηνπ
ειεθηξνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ»

Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο, ζπλήιζε ζε ηαθηηθή
Ππλεδξίαζε κέζσ ηειεδηάζθεςεο, ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 10 παξ. 1
ηεο ΞΛΞ πνπ θπξψζεθε κε ην άξζξν 2 ηνπ Λ. 4682/2020, ηεο αξηζ. 38 θαζψο θαη
ησλ πξνεγνχκελσλ ζρεηηθψλ εγθπθιίσλ ηνπ Ξ.ΔΠ. (ζηα πιαίζηα ησλ ιεθζέλησλ
κέηξσλ γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηεο πεξαηηέξσ δηαζπνξάο ηνπ θνξσλντνχ) ζήκεξα ζηηο
7.4.2021, εκέξα Ρεηάξηε θαη ψξα 7 κ.κ., χζηεξα απφ ηελ αξηζ. πξση. 6612/2-42021 έγγξαθε πξφζθιεζε (Αξ. Ξξφζθιεζεο 5/2021) ηνπ Ξξνέδξνπ απηνχ θ.
Ιχζζαλδξνπ Γεσξγακιή, πνπ δεκνζηεχζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ θαη
επηδφζεθε λνκίκσο κε απνδεηθηηθφ ζε θάζε Πχκβνπιν ρσξηζηά, ζηνλ θ. Γήκαξρν θαη
ζηνπο Ξξνέδξνπο ησλ Ππκβνπιίσλ ησλ Θνηλνηήησλ Λέαο Φηιαδέιθεηαο θαη Λέαο
Σαιθεδφλαο, ζχκθσλα κε ην άξζξν 67 παξ. 4 ηνπ Λ. 3852/2010 («Ξξφγξακκα
Θαιιηθξάηεο»).
O Γήκαξρνο : ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ
Ν Ξξφεδξνο : ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ
Ν Γξακκαηέαο : ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ
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ΠΛΘΔΠΖ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ

ΓΔΩΟΓΑΚΙΖΠ ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ
ΡΑΦΑΠ ΖΙΗΑΠ
ΓΟΑΚΚΔΛΝΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΘΑΛΡΑΟΔΙΖΠ ΓΖΚΖΡΟΗΝΠ
ΞΑΞΑΘΩΠΡΑ ΑΛΘΖ
ΘΝΠΘΝΙΔΡΝΠ ΠΩΡΖΟΗΝΠ
ΚΞΔΟΓΔΠΖΠ ΠΞΟΗΓΩΛ
ΚΞΗΓΑΙΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΟΑΒΗΑΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΘΝΡΠΑΘΖΠ ΚΗΣΑΖΙ
ΘΝΞΔΙΝΠΝΠ ΣΟΖΠΡΝΠ

ΒΑΠΗΙΝΞΝΙΝΠ
ΑΟΗΠΡΔΗΓΖΠ
ΑΛΑΛΗΑΓΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΑΛΔΚΝΓΗΑΛΛΖΠ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΛΡΑΡΠΖΠ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΘΑΙΑΚΞΝΘΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΔΚΚΑΛΝΖΙ ΓΑΛΑΖ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΞΑΛΡΔΙΖΠ
ΓΟΔΡΕΔΙΗΑΠ ΣΟΖΠΡΝΠ
ΑΛΑΓΛΩΠΡΝ ΓΔΩΟΓΗΝΠ
ΙΑΕΑΟΗΓΖΠ ΞΔΡΟΝΠ

ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ-ΙΔΩΛΗΓΝΞΝΙΝΠ
ΣΑΟΑΙΑΚΞΝΠ
ΡΝΚΞΝΙΝΓΙΝ ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΝΠ
ΑΘΑΛΑΠΝΞΝΙΝΠ ΞΑΛΑΓΗΩΡΖΠ
ΠΔΟΔΡΑΘΖΠ ΛΗΘΝΙΑΝΠ
ΓΘΝΚΑ ΓΑΛΑΖ-ΔΑ
ΕΑΣΑΟΗΑΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΘΩΛΠΡΑΛΡΗΛΗΓΖΠ ΑΛΑΠΡΑΠΗΝΠ
ΞΑΞΑΙΝΘΑ ΔΡΣΗΑ
ΝΠΡΑΚΞΑΠΗΓΖΠ ΗΩΑΛΛΖΠ
ΙΔΘΘΑΠ ΑΘΑΛΑΠΗΝΠ
ΑΙΔΦΟΑΓΘΖ ΠΝΦΗΑ
ΓΝΙΑΠ ΑΙΔΜΑΛΓΟΝΠ

Πηελ ηαθηηθή Ππλεδξίαζε παξέζηε σο Γξακκαηέαο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ,
ηεξψληαο ηα πξφρεηξα πξαθηηθά απηνχ, ν θ. Ξιέζζαο Θσλ/λνο, ΡΔ1 Γηνηθεηηθνχ,
κφληκνο ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Λέαο Φηιαδέιθεηαο-Λέαο Σαιθεδφλαο.
Αθνχ δηαπηζηψζεθε φηη ππάξρεη λφκηκε απαξηία (άξζξν 67 ηνπ Λ. 3852/2010
«Ξξφγξακκα Θαιιηθξάηεο»), δεδνκέλνπ φηη ζε ζχλνιν 33 κειψλ ήηαλ ΝΙΝΗ
παξφληεο, σο αθνινχζσο:
ΓΖΚΑΟΣΝΠ : ΗΥΑΛΛΖΠ ΒΝΟΝΠ
ΞΑΟΝΛΡΔΠ

ΑΞΝΛΡΔΠ ________

Γεσξγακιήο Ιύζζαλδξνο
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθώζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεώξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινύζνο Σξήζηνο
Βαζηιόπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθόιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεώξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπόθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο

ΝΓΔΗΠ
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Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Αλαγλώζηνπ Γεώξγηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνύινγινπ-Ιεσληδόπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνύινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζόπνπινο Ξαλαγηώηεο
Πεξεηάθεο Ληθόιανο
Γθνύκα Γαλάε-Δύα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνύιαο Αιέμαλδξνο

Πεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ππλεδξίαζε ήηαλ παξόληεο ηφζν ε Ξξφεδξνο ηνπ Ππκβνπιίνπ ηεο
Θνηλφηεηαο Λ. Φηιαδέιθεηαο θα Ξαλαγηώηα Αγνξαζηνύ, φζν θαη ν Ξξφεδξνο ηνπ
Ππκβνπιίνπ ηεο Θνηλφηεηαο Λ. Σαιθεδφλαο θ. Ζιίαο Γθξίληδαιεο.

Ξξνζειεύζεηο-Απνρσξήζεηο :

 Ν θ. Λ.Αλαληάδεο απνρψξεζε απφ ηε Ππλεδξίαζε θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζπδήηεζεο θαη
πξηλ ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.

 Ζ θ. Δ.Ξαπαινπθά θαη ν θ. Π.Θνζθνιέηνο απνρψξεζαλ απφ ηε Ππλεδξίαζε κεηά ηε
ζπδήηεζε θαη ηελ ςεθνθνξία επί ηνπ 4νπ ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
Ν Ξξφεδξνο, παξφληνο ηνπ θ. Γεκάξρνπ θαη ησλ πξναλαθεξνκέλσλ κειψλ, θήξπμε ηελ
έλαξμε ηεο ζεκεξηλήο ηαθηηθήο δεκφζηαο ζπλεδξίαζεο ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ, ζην
κνλαδηθό ζέκα Δθηφο Ζκεξήζηαο Γηάηαμεο, ην νπνίν θαηά πιεηνςεθία ην Γ.Π. θαη κε
ςήθνπο 20 ΞΔΟ-11 ΘΑΡΑ-1 «ΞΑΟΩΛ» (απφληνο θαηά ηελ ςεθνθνξία ηνπ

Γεκ.

Ππκβνχινπ θ. Ππ.Κπεξδέζε) θαη ζχκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 67 παξ. 7 ηνπ Λ.
3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο ηζρχεη, ζπκθψλεζε λα ζπδεηεζεί, σο θαηεπείγνλ.

ΚΝΛΑΓΗΘΝ ΘΔΚΑ Δ.Ζ.Γ.
Ν Ξξφεδξνο ηνπ Γ.Π. έζεζε ππφςε ηνπ Πψκαηνο σο κνλαδηθό Θέκα Δ.Ζ.Γ. ηεο
ζεκεξηλήο Ππλεδξίαζεο ην αξηζ. εηζ. πξση. 6911/7-4-2021 έγγξαθν ηνπ Πσκαηείνπ
Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ πνπ έρεη σο εμήο:
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ΠΥΚΑΡΔΗΝ ΔΟΓΑΕΝΚΔΛΥΛ
ΓΖΚΝ ΛΔΑΠ ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-ΛΔΑΠ ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
06/04/2021
πνβάιινπκε ην παξαθάησ αίηεκά καο πξνο ηνλ Ξξφεδξν ηνπ Γεκνηηθνχ
Ππκβνπιίνπ θαη πξνο ηνπο Δπηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ.
Ξαξαθαινχκε, φπσο πάξεηε ζεηηθή απφθαζε λα ζπδεηεζεί, εθηάθησο, ζην Γεκνηηθφ
Ππκβνχιην ηεο Ρεηάξηεο 7 Απξηιίνπ 2021, ην δήηεκα ηεο αλάζεζεο ζε ηδηψηε ηεο
πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ηεο πφιεο, δαπάλε χςνπο
3.724.292,26 επξψ, ζε αληηδηαζηνιή κε ηελ πξφηαζε ηνπ Ρκήκαηνο
Ζιεθηξνθσηηζκνχ (έρεη απνζηαιεί ειεθηξνληθά ζηνπο επηθεθαιήο ησλ δεκνηηθψλ
παξαηάμεσλ) πνπ πξνζππνγξάθεη ην Πσκαηείν θαη ε νπνία αληηζηνηρεί
ζε
εμσθξεληθά κηθξφηεξε δαπάλε, χςνπο 1.090.842,80 επξψ.
Δπίζεο, δεηάκε λα καο δνζεί ε δπλαηφηεηα λα ηνπνζεηεζεί ζην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην,
επί ηνπ ζέκαηνο, έλαο εθπξφζσπνο ηνπ Πσκαηείνπ καο θαη έλαο εθπξφζσπνο ηεο
Νκνζπνλδίαο καο (ΞΝΔ ΝΡΑ)
Ρν Γηνηθεηηθό Ππκβνύιην
Θαιείζζε φπσο απνθαζίζεηε ζρεηηθά.
Αθνινχζσο ηνλ ιφγν έιαβαλ νη επηθεθαιήο ησλ Γεκνηηθψλ Ξαξαηάμεσλ θαη νη εηδηθνί
αγνξεηέο απηψλ θαζψο θαη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη, νη νπνίνη αλέπηπμαλ ηηο απφςεηο, ηηο
αληηξξήζεηο θαη ηηο πξνηάζεηο ηνπο.


Ρηο ζέζεηο ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ αλέπηπμε ην κέινο ηνπ
Γ.Π. θ. Γ.Νξηαληδφγινπ.

…………………………………………………………………………………………………………………….
Ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θ.
Λ.Πεξεηάθεο έζεζε ππφςε ηνπ Γ.Π. ην αθφινπζν θείκελν απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο,
δεηψληαο ηελ ππεξςήθηζή ηνπ απφ ην Πψκα:
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπνζεηείηαη θαηά ηεο αλάζεζεο ζε ηδηψηε ηεο πξνκήζεηαο
θαη εγθαηάζηαζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ led ηεο πφιεο, δαπάλεο χςνπο
3.724.292,26 επξψ, θαη ππνζηεξίδεη ηελ πξφηαζε ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνχ
ηνπ Γήκνπ πνπ πξνζππνγξάθεη ην Πσκαηείν θαη ε νπνία αληηζηνηρεί ζε εμσθξεληθά
κηθξφηεξε δαπάλε, χςνπο 1.090.842,80 επξψ.
Λα θνηλνπνηεζεί ε παξνχζα απφθαζε ηνπ Γεκνηηθνχ Ππκβνπιίνπ κε ζπλεκκέλα φια
ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη ππνκλήκαηα ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ, σο αλαπφζπαζηα
ηκήκαηα απηήο, ζε Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, Διεγθηηθφ Ππλέδξην, Απνθεληξσκέλε
Γηνίθεζε Αηηηθήο, ηελ ΘΔΓΔ θαη ηνλ ηχπν.
Δπίζεο, ν επηθεθαιήο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ» θ. Ξ.Γξεηδειηάο δήηεζε
λα ζπκπεξηιεθζεί ζηελ ππφ ιήςε απφθαζε ηνπ Γ.Π. ε δηαθνπή θάζε πεξαηηέξσ
ελέξγεηαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ελ ιφγσ πξνκήζεηαο βάζεη ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο
(αξηζ. 31/2021), θαζψο επίζεο ε θαηαγγειία θαη ε αλάθιεζε ησλ ζρεηηθψλ
απνθάζεσλ Αληηδεκάξρνπ Νηθ. πεξεζηψλ πεξί αλάιεςεο ππνρξέσζεο (Α/Α 128) θαη
έγθξηζεο δαπάλεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο (αξηζ. 132/2021).
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Κεηά ην ηέινο ηεο δηαινγηθήο ζπδήηεζεο ν θ. Ξξφεδξνο έζεζε ηελ πξφηαζε ιήςεο
απφθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.»
θαη απηήλ ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ», σο ελνπνηήζεθαλ θαηά ηε
ζπδήηεζε, ζε ςεθνθνξία ελψπηνλ ηνπ Πψκαηνο.


πέξ ηεο θνηλήο, ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, πξφηαζεο ησλ δχν δεκνηηθψλ



Θαηά ηεο αλσηέξσ πξφηαζεο ηάρζεθαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Γεσξγακιήο



Νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Ξαπαθψζηα Αλζή θαη Θαξαβίαο Γεψξγηνο δήισζαλ
«παξψλ» θαηά ηελ δηεμαρζείζα ςεθνθνξία.

παξαηάμεσλ ςήθηζαλ νη Γεκ. Πχκβνπινη θ.θ. Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο,
Αλαληάδεο Ληθφιανο, Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο, Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο,
Θαιακπφθεο Ησάλλεο, Δκκαλνπήι Γαλάε, Γξεηδειηάο Ξαληειήο, Γξεηδειηάο
Σξήζηνο, Αλαγλψζηνπ Γεψξγηνο, Ιαδαξίδεο Ξέηξνο, ΡνκπνχινγινπΙεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο, Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο, Αζαλαζφπνπινο
Ξαλαγηψηεο, Πεξεηάθεο Ληθφιανο, Γθνχκα Γαλάε-Δχα, Εαραξηάδεο Ησάλλεο,
Ξαπαινπθά Δπηπρία, Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο θαη Γνχιαο Αιέμαλδξνο
(ζχλνιν 19).
Ιχζζαλδξνο, Ράθαο Ζιίαο, Γξακκέλνο Πππξίδσλ, Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο,
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο, Κπεξδέζεο Πππξίδσλ, Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο,
Θνπηζάθεο Κηραήι, Θνπεινχζνο Σξήζηνο, Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο,
Ιέθθαο Αζαλάζηνο θαη Αιεθξαγθή Πνθία (ζχλνιν 12).

Κεηά ηαχηα, ην Γ.Π. αθνχ έιαβε ππφςε ηνπ ηελ πξφηαζε ιήςεο απφθαζεο επί ηνπ
ζέκαηνο ηεο δεκνηηθήο παξάηαμεο «Ιατθή Ππζπείξσζε Λ.Φ.-Λ.Σ.» θαη απηήλ ηεο
δεκνηηθήο παξάηαμεο «ΜΑΛΑ ΚΑΕΗ, σο ελνπνηήζεθαλ θαηά ηε ζπδήηεζε, ηηο απφςεηο
ησλ κειψλ ηνπ θαη ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ, ηα ζηνηρεία ηνπ
ζρεηηθνχ θαθέινπ θαη :


Ρηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 65 παξ. 1 ηνπ Λ. 3852/10 («Θαιιηθξάηεο»), φπσο νη
ηειεπηαίεο ηζρχνπλ κεηά ηελ αληηθαηάζηαζή ηνπο απφ ην άξζξν 74 ηνπ Λ.
4555/18 («Θιεηζζέλεο Η»)

θαη έπεηηα απφ δηαινγηθή ζπδήηεζε

ΑΞΝΦΑΠΗΕΔΗ ΘΑΡΑ ΞΙΔΗΝΤΖΦΗΑ
(19 ΞΔΟ-12 ΘΑΡΑ)
Δγθξίλεη, κεηά ηε ζπδήηεζε, θαηφπηλ αηηήκαηνο ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ
Γήκνπ, επί ηνπ ζέκαηνο ηεο αλάζεζεο ζε ηδηψηε ηεο πξνκήζεηαο θαη εγθαηάζηαζεο
θσηηζηηθψλ ζσκάησλ LED πξνο αλαβάζκηζε ηνπ ειεθηξνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ, ηε
ιήςε απόθαζεο επί ηνπ ζέκαηνο, σο εμήο:
Ρν Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπνζεηείηαη θαηά ηεο αλάζεζεο ζε ηδηψηε ηεο πξνκήζεηαο
θαη εγθαηάζηαζεο ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ led ηεο πφιεο, δαπάλεο χςνπο
3.724.292,26 επξψ, θαη ππνζηεξίδεη ηελ πξφηαζε ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνχ
ηνπ Γήκνπ πνπ πξνζππνγξάθεη ην Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ θαη ε νπνία αληηζηνηρεί ζε
εμσθξεληθά κηθξφηεξε δαπάλε, χςνπο 1.090.842,80 επξψ.
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Δγθξίλεηαη, επίζεο, ε δηαθνπή θάζε πεξαηηέξσ ελέξγεηαο γηα ηελ αλάζεζε ηεο ελ
ιφγσ πξνκήζεηαο βάζεη ηεο ππάξρνπζαο κειέηεο (αξηζ. 31/2021), ε θαηαγγειία θαη
ε αλάθιεζε ησλ ζρεηηθψλ απνθάζεσλ Αληηδεκάξρνπ Νηθ. πεξεζηψλ πεξί
αλάιεςεο ππνρξέσζεο (Α/Α 128) θαη έγθξηζεο δαπάλεο πνιπεηνχο ππνρξέσζεο
(αξηζ. 132/2021).
Ζ παξνχζα απφθαζε λα θνηλνπνηεζεί, κε ζπλεκκέλα φια ηα ζρεηηθά έγγξαθα θαη
ππνκλήκαηα ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ, σο αλαπφζπαζηα ηκήκαηα απηήο, ζε
Ξεξηθέξεηα Αηηηθήο, Διεγθηηθφ Ππλέδξην, Απνθεληξσκέλε Γηνίθεζε Αηηηθήο, ηελ
ΘΔΓΔ θαη ηνλ ηχπν.
Ζ απφθαζε απηή έιαβε αχμνληα αξηζκφ 23/2021.
Αθνχ ζπληάρζεθε ην παξφλ πξαθηηθφ, ππνγξάθεηαη φπσο αθνινπζεί.
Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ Γ.Π.

Ν ΓΟΑΚΚΑΡΔΑΠ ΡΝ Γ.Π.

ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ

ΓΔΥΟΓΗΝΠ ΑΛΑΓΛΥΠΡΝ

ΡΑ ΞΑΟΝΛΡΑ ΚΔΙΖ ΡΝ Γ.Π.
Ράθαο Ζιίαο
Γξακκέλνο Πππξίδσλ
Θαληαξέιεο Γεκήηξηνο
Ξαπαθψζηα Αλζή
Θνζθνιέηνο Πσηήξηνο
Κπεξδέζεο Πππξίδσλ
Κπίγαιεο Θσλζηαληίλνο
Θαξαβίαο Γεψξγηνο
Θνπηζάθεο Κηραήι
Θνπεινχζνο Σξήζηνο
Βαζηιφπνπινο Αξηζηείδεο
Αλαληάδεο Ληθφιανο
Αλεκνγηάλλεο Γεψξγηνο
Ληάηζεο Θσλζηαληίλνο
Θαιακπφθεο Ησάλλεο
Δκκαλνπήι Γαλάε
Γξεηδειηάο Ξαληειήο
Γξεηδειηάο Σξήζηνο
Ιαδαξίδεο Ξέηξνο
Ρνκπνχινγινπ-Ιεσληδφπνπινο Σαξάιακπνο
Ρνκπνχινγινπ Θσλζηαληίλνο
Αζαλαζφπνπινο Ξαλαγηψηεο
Πεξεηάθεο Ληθφιανο
Γθνχκα Γαλάε-Δχα
Εαραξηάδεο Ησάλλεο
Θσλζηαληηλίδεο Αλαζηάζηνο
Ξαπαινπθά Δπηπρία
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Νπζηακπαζίδεο Ησάλλεο
Ιέθθαο Αζαλάζηνο
Αιεθξαγθή Πνθία
Γνχιαο Αιέμαλδξνο

Αθξηβέο Αληίγξαθν
Ζ πεχζπλε Γηεθπ/ζεσο
Αξρείνπ-Ξξσηνθφιινπ

Ν ΞΟΝΔΓΟΝΠ ΡΝ ΓΖΚΝΡΗΘΝ ΠΚΒΝΙΗΝ
Λ.ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ-Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ
ΙΠΠΑΛΓΟΝΠ ΓΔΥΟΓΑΚΙΖΠ

Ιεβαληή Δκκαλνιία

Δζσηεξηθή Γηαλνκή :
-

Ηδηαίηεξν Γξαθείν Γεκάξρνπ
Αληηδήκαξρν Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Αληηδήκαξρν Θαζαξηφηεηαο, Αλαθχθισζεο & Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Γξαθείν Γελ. Γξακκαηέα
Γ/λζε
Θαζαξηφηεηαο,
Αλαθχθισζεο
&
Ζιεθηξνθσηηζκνχ/Ρκήκα
Ζιεθηξνθσηηζκνχ
Γ/λζε Νηθνλνκηθψλ πεξεζηψλ
Ρκήκα Ξξνυπνινγηζκνχ, Γηπινγξαθηθνχ θαη Φνξνινγηθψλ πνζέζεσλ
Ρκήκα Ξξνκεζεηψλ
Απηνηειέο Γξαθείν Δπηθνηλσλίαο & Γεκ. Πρέζεσλ (κε ηελ παξάθιεζε ηεο
θνηλνπνίεζεο ηεο παξνχζαο ζηνπο αλαθεξφκελνπο ζε απηήλ απνδέθηεο)
Ρκήκα πνζηήξημεο Ξνιηηηθψλ Νξγάλσλ
Πσκαηείν Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ

Ππλεκκέλα: πνκλήκαηα Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ Γήκνπ επί ηνπ ζέκαηνο
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Α)
Λέα Φηιαδέιθεηα 05/04/2021

ΞΟΝΠ: θ.θ. Γεκνηηθνύο
Σαιθεδόλαο

Ππκβνύινπο

Γήκνπ

Λ.

Φηιαδέιθεηαο

-

Λ.

Ρελ Ρεηάξηε 24/3/2021 θαηφπηλ επηζπκίαο ηνπ Πσκαηείνπ Δξγαδνκέλσλ ηνπ Γήκνπ
καο, ρνξεγήζεθε ζην Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ θαζψο θαη ζε φια ηα κέιε ηνπ
Γηνηθεηηθνχ Ππκβνπιίνπ ηνπ Πσκαηείνπ αληίγξαθν κειέηεο ηεο εηαηξείαο ΓΑΚΗΠ ΗΘΔ,
πνπ έρεη έδξα ζην Ζξάθιεην Θξήηεο, νδφο Αδχκνπ 2, ηει. 2810256332, θαμ
2810260576, θηλ. 6947304700, e-mail: info@damis-pc.gr
ΞΑΟΑΓΝΡΔΑ 1,2,3 ζχκβαζεο κε Αξ. Ξξση. 9128/08-05-2020, ΞΖΟΔΠΗΔΠ
ΡΔΣΛΗΘΝ ΠΚΒΝΙΝ ΓΗΑ ΡΖΛ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ LED ΓΗΑ ΡΖΛ
ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ ΡΝ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ ΡΝ ΓΖΚΝ Λ.
ΦΗΙΑΓΔΙΦΔΗΑΠ Λ.ΣΑΙΘΖΓΝΛΑΠ.
Δδψ θαη έλα ρξφλν πξαγκαηνπνηείηαη ε λέα θσηνηερληθή κειέηε ηεο ΓΑΚΗΠ, αιιά
νπδέπνηε ην Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνύ δελ ελεκεξώζεθε ζρεηηθά γηα ηελ ελ
ιόγσ κειέηε. Φπζηθά δελ πεξηνξίδεηαη κφλν ζην θσηνηερληθφ κέξνο, δειαδή
θαηαγξαθή ηνπ πθηζηάκελνπ ελεξγνβφξνπ θσηηζκνχ θαη πξφηαζε λέαο ηερλνινγίαο
LED, αιιά πξνρσξάεη θαη ζε νηθνλνκνηερληθή κειέηε. Ωζηφζν δηαηεξνχκε
επηθπιάμεηο εάλ έρεη αθνινπζεζεί ε ζσζηή δηαδηθαζία παξαιαβήο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
κειέηεο.
-

Ν πξντζηάκελνο ηνπ Ρκήκαηφο καο δελ έπξεπε λα είρε γλψζε γηα ηελ ελ ιφγσ
κειέηε, γηα ηελ πνξεία θαη επίβιεςή ηεο;

ΠΖΚΔΗΥΠΖ:
πελζπκίδνπκε φηη επί δηνίθεζεο θ. Θφληνπ είρε πξαγκαηνπνηεζεί θσηνηερληθή κειέηε
απφ θιηκάθηα ηεο ΓΔΖ θαη ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ κε θφζηνο πεξίπνπ 70.000 επξψ. Ωζηφζν
δελ αμηνπνηήζεθε πνηέ. Πηηο αξρέο ηνπ 2018 πξαγκαηνπνηήζεθε εθ λένπ
θσηνηερληθν-νηθνλνκηθή κειέηε απφ ηελ ηδησηηθή ηερληθή εηαηξεία COSMOAERION κε
θφζηνο πεξίπνπ 24.000 επξψ. Θαη ηέινο ηε λέα θσηνηερληθν-νηθνλνκηθή κειέηε ηεο
ΓΑΚΗΠ ΗΘΔ κε θφζηνο 7.000 επξψ.

ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ/ΔΟΥΡΖΚΑΡΑ ΠΣΔΡΗΘΑ ΚΔ ΡΖ ΚΔΙΔΡΖ ΓΑΚΗΠ
Α. Φσηηζηηθά ζε θνιώλεο ΓΔΖ
Πηε ζειίδαο 10 - ΞΑΟΑΓΝΡΔΝ 2 – ζηε ζεκείσζε κε πιαίζην,
- Απφ πνπ πξνθχπηεη φηη έλα κεγάιν πνζνζηφ, 10-20% πεξίπνπ, ησλ πθηζηάκελσλ
θσηηζηηθψλ ηνπ δηθηχνπ νδνθσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ βξίζθεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ
βιαβψλ, αηπρεκάησλ, βαλδαιηζκνχ, έιιεηςε θαισδίσλ θ.α.;
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- πάξρνπλ ζπγθεθξηκέλα θαηαγεγξακκέλα ζηνηρεία πεξηνρέο, δξφκνη-πεδφδξνκνηπιαηείεο;
- Αθνξνχλ θσηηζηηθά ζε θνιψλεο ΓΔΖ, δίκπαια, παξαδνζηαθά;
Πηε ζειίδα 11 ππάξρεη πίλαθαο πεξηγξαθήο ΞΟΗΛ θαη ΚΔΡΑ ησλ θσηηζηηθψλ ζε
ηζηνχο γηα θνιψλεο ΓΔΖ, θαζψο θαη θσηηζηηθψλ δίκπαια/παξαδνζηαθά θ.ι.π.
Αλ πξνζζέζνπκε φια ηα θσηηζηηθά επί ηζηνχ (δειαδή θνιψλεο ΓΔΖ) 400Watt, 250W,
150W, 125W, 23W, ην ζύλνιν πνπ πξνθύπηεη είλαη 2.111 ηεκάρηα.
Ζ πξνεγνύκελε κειέηε ηεο COSMOAERION είρε θαηακεηξήζεη 2.985
θσηηζηηθά γηα θνιώλεο ΓΔΖ.
πάξρεη κία απόθιηζε 874 θσηηζηηθώλ ζσκάησλ.
• Ξνηα είλαη ε ζσζηή θαηακέηξεζε;
• Ξνηνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε φηαλ ηα πξνκεζεπηνχκε θαη αξρίζεη ε
ηνπνζέηεζε ησλ λέσλ θσηηζηηθψλ LED θαη αλαθαιχςνπκε φηη είλαη (+/-)
874 ηεκάρηα;
• Θα ππάξρεη λέα ρξέσζε ζηνλ Γήκν ζε πεξίπησζε πνπ είλαη ειιεηκκαηηθά;
Πηε ζειίδα 11 - ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΔΞΗ ΗΠΡΝ ησλ 150W,
Ζ κειέηε ηεο ΓΑΚΗΠ έρεη θαηακεηξήζεη 104 ηεκάρηα ησλ 150W.
Ζ κειέηε ηεο COSMOAERION έρεη θαηακεηξήζεη 2.100 ηεκάρηα ησλ 150W.
• Γηαηί απηή ε απφθιηζε;
• Γηαηί ρξεψλεη 55 βξαρίνλεο, αθνχ ήδε ππάξρνπλ παληνχ;
Δπίζεο ζηα 150W παιαηνχ ηχπνπ ε λέα κειέηε ΓΑΚΗΠ πξνηείλεη LED ησλ 5080W, ελώ ε COSMOAERION πξνηείλεη 40W.
• Γηαηί ππάξρεη απηή ε δηαθνξεηηθή εθηίκεζε ζε Watt;
Πηα 400W παιαηνύ ηύπνπ (π.ρ. κεγάινη δξφκνη Γεθειείαο, Ξίλδνπ, Αραξλψλ θιπ) ε
λέα κειέηε ΓΑΚΗΠ έρεη θαηακεηξήζεη 95 ηεκ. θαη πξνηείλεη LED ησλ 110150W,
ελώ ε COSMOAERION έρεη θαηακεηξήζεη 530 ηεκ. θαη πξνηείλεη LED ησλ
100W.
Πηα 250W παιαηνύ ηύπνπ ε λέα κειέηε ΓΑΚΗΠ έρεη θαηακεηξήζεη 181 ηεκ.
θσηηζηηθώλ θαη πξνηείλεη 3 δηαθνξεηηθνύο ηύπνπο LED ησλ 110-150W γηα
ηα 86 ηεκ., 80-110W γηα 71 ηεκ. θαη 50-80W γηα 24 ηεκ.
Δλώ ε COSMOAERION έρεη θαηακεηξήζεη 355 ηεκ. θαη πξνηείλεη LED ησλ
100W.
• Ρη ηζρχεη ηειηθά; Γηαηί νη απνθιίζεηο είλαη κεγάιεο.
Πηα θσηηζηηθά 125W παιαηνύ ηύπνπ ε ΓΑΚΗΠ θαηαγξάθεη 1.716 θαη
πξνηείλεη LED 50-80W.
Ζ COSMOAERION δελ αλαθέξεηαη θαζόινπ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ηύπν
θσηηζηηθνύ.
• Ρη ηζρχεη;
• Γηαηί έρεη ρξεψζεη ε ΓΑΚΗΠ 1.716 βξαρίνλεο ηε ζηηγκή πνπ ήδε ππάξρνπλ;
Αθφκε ε ΓΑΚΗΠ θαηαγξάθεη 15 θσηηζηηθά θαη βξαρίνλεο 23W παιαηνχ ηχπνπ.
Ρν Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ έρεη ηνπνζεηήζεη ηνλ ζπγθεθξηκέλν ηχπν ιακπηήξα
23W, γηαηί δελ είρε πιηθά (κεηαζρεκαηηζηή ή ιάκπα 125W ή 110W).
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• Γηαηί ε ΓΑΚΗΠ δελ πξνηείλεη φ,ηη θαη ζηα 125W παιαηνχ ηχπνπ, δειαδή LED 50-80W
θαη πξνηείλεη 25-50W ηε ζηηγκή πνπ ην θσηηζηηθφ είλαη ίδην κε ησλ 125W;
Β. Γίκπαια θαη παξαδνζηαθά θσηηζηηθά
Όζνλ αθνξά ηα δίκπαια θαη παξαδνζηαθά θσηηζηηθά ε λέα κειέηε ΓΑΚΗΠ
θαηαγξάθεη ζπλνιηθά 2.500 ηεκ., ελώ ε κειέηε COSMOAERION 5.356 ηεκ.
• Ρη έρεη θαηακεηξεζεί, ν ηζηφο ή ηα θσηηζηηθά; Ρη ηζρχεη;
Ζ κειέηε ηεο ΓΑΚΗΠ πεξηγξάθεη:
• ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΘΑΙΙΩΞΗΠΡΗΘΝ ΡΞΝ 2x125W 288ηεκ.
Απηό δελ ηζρύεη γηαηί ηα ζπγθεθξηκέλα έρνπλ αληηθαηαζηαζεί από
ην Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνύ κε ιακπηήξεο LED 15W.
• ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΘΑΙΙΩΞΗΠΡΗΘΝ ΡΞΝ 150W 90ηεκ.
Γελ έρνπκε.
• ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΘΑΙΙΩΞΗΠΡΗΘΝ ΡΞΝ 2x70W 163ηεκ.
Γελ έρνπκε. Έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε LED 15W.
• ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΘΑΙΙΩΞΗΠΡΗΘΝ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ
2x70W.
Γελ έρνπκε. Έρνπλ αληηθαηαζηαζεί κε LED 15W.
• ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΘΑΙΙΩΞΗΠΡΗΘΝ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ
2x15W 1.040ηεκ.
Δίλαη ζσζηή ε θαηακέηξεζε;
• ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΘΑΙΙΩΞΗΠΡΗΘΝ ΡΞΝ 70W 19ηεκ.
Γελ θαηαιαβαίλνπκε ζε πνηα θσηηζηηθά απεπζύλεηαη;
• ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΩΡΗΠΡΗΘΑ ΘΑΙΙΩΞΗΠΡΗΘΝ ΑΜΝΛΗΘΝ ΡΞΝ 250W
8ηεκ.
Γελ θαηαιαβαίλνπκε ζε πνηα θσηηζηηθά απεπζύλεηαη;
• ΞΑΙΑΗΝΠ ΠΚΒΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ 1000W 24ηεκ.
Έρνπκε κόλν 4 ηεκ. ζηνπο κεγάινπο ηζηνύο ζηελ Ξι. Ξαηξηάξρνπ.
Ξσο πξνέθπςαλ νη άιινη 20 πξνβνιείο;
• ΞΑΙΑΗΝΠ ΠΚΒΑΡΗΘΝΠ ΞΟΝΒΝΙΔΑΠ 400W 12ηεκ.
Πηελ Ξι. Ξαηξηάξρνπ έρνπκε 9 ηεκ.
ΠΖΚΔΗΥΠΖ:
400W HQI έρνπκε ζε αξθεηά ζεκεία ηεο πόιεο κε ειιηπή θσηηζκό, όπσο
εγθαηαιειεηκκέλα νηθόπεδα, ππόγεηεο γέθπξεο (Ξίλδνπ, Αλαγελλήζεσο
θ.ι.π.), πάξθα. Όκσο είλαη πνιύ πεξηζζόηεξα από 12 πνπ αλαθέξεη ε
κειέηε ΓΑΚΗΠ.
ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΔΗΠ/ΔΟΥΡΖΚΑΡΑ ΓΗΑ ΡΑ ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΑ ΦΑΛΑΟΗΑ ΘΑΗ
ΓΗΚΞΑΙΑ
Έρνπκε επηζεκάλεη επαλεηιεκκέλα όηη πνιιά από ηα παξαδνζηαθά
θσηηζηηθά είλαη άθξσο επηθίλδπλα ιόγσ νμείδσζεο ηνπ εζσηεξηθνύ ηζηνύ
ζηήξημεο ηνπο, ν νπνίνο δελ είλαη εκθαλήο.
Έρνπκε πξνηείλεη ζχκθσλα πάληα κε ηηο θσηνηερληθέο κειέηεο φηη εάλ δελ
ρξεηάδνληαη, λα απνμεισζνχλ. Πε δηαθνξεηηθή πεξίπησζε λα αληηθαηαζηαζνχλ.
Ρν ίδην έρνπκε πξνηείλεη θαη γηα ηα δίκπαια.
• Ρν εξψηεκα είλαη ηί αθξηβψο πξνηείλεη ε ΓΑΚΗΠ; Λα αληηθαηαζηαζνχλ νη
ππάξρνληεο ιακπηήξεο LED 15W κε άιιεο ησλ 40-45W;
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•
•
•

Ξξνηείλεη εμ νινθιήξνπ αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ θαη ηζηψλ;
Ξξνηείλεη κφλν αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ;
Ρη ζα γίλεη αλ έλα δίκπαιν ή παξαδνζηαθφ θσηηζηηθφ πέζεη πάλσ ζε άλζξσπν;
Ξνηνο αλαιακβάλεη ηελ επζχλε;
• Κε ηνπο ζάπηνπο ηζηνχο ηη πξνβιέπεηαη;
• Νη θσηνηερληθέο κειέηεο πνπ έγηλαλ ζηα ζεκεία πνπ έρνπκε δίκπαια ή
παξαδνζηαθά θαη αθξηβψο απφ πάλσ ππάξρνπλ ιάκπεο ζε θνιψλα ΓΔΖ, ηη
αθξηβψο έρνπλ δείμεη;
ΠΖΚΔΗΥΠΖ:
Λα αλαθέξνπκε φηη νη θσηνηερληθέο κεηξήζεηο πνπ έγηλαλ απφ ΓΔΖ θαη
ΞΝΙΡΔΣΛΔΗΝ έδεημαλ φηη αξθεηά απφ ηα δίκπαια, παξαδνζηαθά δελ έπξεπε λα
είραλ ηνπνζεηεζεί ιφγσ επαξθνχο θσηηζκνχ απφ ηα θσηηζηηθά πνπ είλαη ζηηο
θνιψλεο ηεο ΓΔΖ.

ΘΑΡΑΓΟΑΦΖ ΠΛΝΙΗΘΥΛ ΦΥΡΗΠΡΗΘΥΛ από ΓΑΚΗΠ
Ζ κειέηε ΓΑΚΗΠ θαηαγξάθεη ζπλνιηθά 4.685 θσηηζηηθά.
Ρα 2.111 είλαη γηα θνιώλεο ηεο ΓΔΖ θαη ηα 2.574 γηα δίκπαια, παξαδνζηαθά
θ.ι.π. Ζ κειέηε ΓΑΚΗΠ δελ αλαθέξεη θαζόινπ ηηκή κνλάδνο θσηηζηηθώλ.
Ζ COSMOAERION θαηαγξάθεη 2.985 θσηηζηηθά γηα θνιώλεο ΓΔΖ θαη 5.356
ιάκπεο LED γηα δίκπαια, παξαδνζηαθά θ.ι.π.
ΠΖΚΔΗΥΠΖ:
1. Γελ αλαθέξνπλ θαζφινπ ιάκπεο 350W, 210W (παιαηνύ ηύπνπ),
2. πξνβνιείο 30 έσο 50W LED πνπ έρνπλ αληηθαηαζηαζεί απφ ην Ρκήκα καο ζε
πιαηείεο.
3. Δπίζεο γηα ηα παιαηνχ ηχπνπ θσηηζηηθά (125W) ν ιακπηήξαο είλαη 110W θαη
όρη 125W πνπ ππνινγίδεη ε κειέηε.
Άξα πξνθύπηνπλ δηαθνξεηηθέο θαηαλαιώζεηο ζε ηζρύ θαη ρξεώζεηο
ξεύκαηνο.
ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ:
• Ζ κειέηε δελ δηεπθξηλίδεη ηηκή/ηχπν θσηηζηηθνχ. Γειαδή έρνπλ ηελ ίδηα ηηκή
έλα θσηηζηηθφ 40W LED θαη έλα 150W LED;
• Γελ ζα έπξεπε λα ππάξρεη αλαιπηηθφο πίλαθαο αλά ηχπν θσηηζηηθνχ κε ηηο
αληίζηνηρεο ηηκέο;
Πηε ζειίδα 12 - ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΑ ζηελ ΔΘΡΗΚΖΠΖ Ξ/ ΑΞΔΓΘΑΡΑΠΡΑΠΖΠ
ΠΚΒΑΡΗΘΝ ΔΜΝΞΙΗΠΚΝ ρξεώλεη 128.012,50 γηα αθαίξεζε θσηηζηηθώλ
ζσκάησλ.
ΔΟΥΡΖΠΔΗΠ:
• Ζ ρξέσζε πεξηιακβάλεη ην ζχλνιν ησλ 4.685 θσηηζηηθψλ ζσκάησλ; Αλ λαη,
πφζν ρξεψλεη ηελ απεγθαηάζηαζε ησλ θσηηζηηθψλ ζηηο θνιψλεο ΓΔΖ θαη
πφζν γηα ηα δίκπαια, παξαδνζηαθά; Ζ ρξέσζε ησλ ηειεπηαίσλ αθνξά κφλν
αληηθαηάζηαζε ιάκπαο ή θσηηζηηθνχ;
• Πην ίδην ζεκείν (Γ) αλαθέξεη αθαίξεζε βξαρηόλσλ 0,00€.
Ξαξαθάησ φκσο ζην ζεκείν (Γ) ΔΘΡΗΚΖΠΖ Ξ/ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ
Σξεώλεη δαπάλε Ξξνκήζεηαο & Δγθαηάζηαζεο Βξαρηόλσλ 142.880
επξώ.
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Ξνπ αθξηβώο ζα κπνπλ νη βξαρίνλεο ηε ζηηγκή πνπ δελ αθαηξεί
θαλέλαλ από ηα παιαηά θσηηζηηθά;

Όπσο αλαθέξακε ζηηο παξαηεξήζεηο καο δηαθξίλνπκε ιαλζαζκέλα ζηνηρεία ζηα
ππάξρνληα παιαηά θσηηζηηθά, φζνλ αθνξά ηελ θαηαγξαθή ηεο ηζρχνο (Watt) θαη
ζηελ θαηακέηξεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ θσηηζηηθψλ κε απνηέιεζκα ηα
ζπγθεληξσηηθά απνηειέζκαηα νηθνλνκνηερληθήο κειέηεο λα είλαη
ιαλζαζκέλα (εγθαηεζηεκέλε ηζρχο θσηηζηηθψλ ζσκάησλ KW, θαηαλάισζε
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο KWh/έηνο, εηήζηα δαπάλε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο €/έηνο).
Ζ κειέηε ΓΑΚΗΠ ππνινγίδεη 170.000€ αλά έηνο γηα ζπληήξεζε ησλ
πθηζηάκελσλ παιαηώλ θσηηζηηθώλ έηζη ώζηε λα πξνθύςεη ην εθηηκώκελν
όθεινο αλά έηνο.
ΔΟΥΡΖΠΖ:
Αιήζεηα απφ πνπ πξνθχπηεη ην θφζηνο απηφ; Γλσξίδεη ε ΓΑΚΗΠ ην θφζηνο
ζπληήξεζεο ησλ πθηζηάκελσλ θσηηζηηθψλ ηα πξνεγνχκελα έηε θαζψο επίζεο απφ
ηψξα θαη γηα ηα επφκελα 9 ρξφληα;
Άξα ζηα 310.867,79€ (εηήζηα κείσζε δαπάλεο κε ηα λέα θσηηζηηθά LED)
πξνζζέηνληαο ηα 170.000 € (δαπάλε ζπληήξεζεο παιαηώλ ζπκβαηηθώλ
θσηηζηηθώλ) ην εθηηκώκελν όθεινο 480. 867,79€/έηνο δελ ηζρύεη, γηαηί
ζεσξνύκε όηη ε θαηαγξαθή ησλ ζηνηρείσλ ζε ηζρύ-θαηαλάισζε θαη
πνζόηεηεο είλαη ιαλζαζκέλεο. Κε απνηέιεζκα λα πξνθύςνπλ εζθαικέλα
νηθνλνκηθά κεγέζε.
Νύηε θπζηθά ζα ηζρύεη ην ζπλνιηθό εθηηκώκελν όθεινο ζε βάζνο
δεθαεηίαο, δειαδή 480.867,79 x 10έηε = 4.808.677,90€
Πηε ζειίδα 16 - Ξξφηαζε ινπνίεζεο - Σξεκαηνδφηεζεο
Κεηά από ηηο παξαηεξήζεηο καο ΡΝΠΝ Ζ ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΖ ΓΑΞΑΛΖ
ΑΞΝΞΙΖΟΥΚΖΠ ΡΖΠ ΞΟΝΚΖΘΔΗΑΠ 3.724.292,26€, ΝΠΝ ΘΑΗ ΡΝ
ΔΘΡΗΚΥΚΔΛΝ ΔΡΖΠΗΝ ΝΦΔΙΝΠ 1.084.385,64€ είλαη ακθηζβεηνύκελα.

Απηό πνπ ελ θαηαθιείδη πξνηείλεη ε ΓΑΚΗΠ είλαη πνιπεηήο πίζησζε ησλ
πξνϋπνινγηζκώλ ηνπ Γήκνπ γηα 9 ρξόληα (100.000€ γηα ην 2021 θαη
453.036,53€ αλά έηνο από ην 2022 έσο ην 2029).
Ξάληα κε γλώκνλα ην δεκόζην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ!!! (όπσο αλαθέξεη ε
κειέηε)

12

ΑΔΑ: Ψ56646ΜΩ0Ι-Ξ9Δ

Β)

ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ
1. ΓΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ ΠΔ ΘΝΙΥΛΔΠ ΓΔΖ
Όπσο είπακε θαη πξνεγνχκελα νη 2 ηερληθέο εηαηξείεο έρνπλ δηαθνξεηηθέο
θαηακεηξήζεηο θσηηζηηθψλ πνπ είλαη ζηηο θνιψλεο ΓΔΖ.
Ζ ΓΑΚΗΠ έρεη θαηαγξάςεη 2.111 θσηηζηηθά.
Ζ COSMOAERION έρεη θαηαγξάςεη 2.985 θσηηζηηθά.
Ρη πξαγκαηηθά φκσο ηζρχεη;
Ρν Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνύ πξαγκαηνπνίεζε ιεπηνκεξή θαηαγξαθή θαη
θαηακέηξεζε 2.373 θσηηζηηθά.
Ρν Ρκήκα καο αλαιπηηθά θαηακέηξεζε:



537 θσηηζηηθά παιαηνχ ηχπνπ ζε κεγάινπο δξφκνπο, π.ρ. Γεθειείαο, Ξίλδνπ,
Αλαγελλήζεσο, Ρζνχληα, Αραξλψλ θ.ι.π. θαη
1.836 θσηηζηηθά παιαηνχ ηχπνπ ζε κηθξνχο δξφκνπο (γεηηνληέο)

Αμηνπνηψληαο φκσο ηηο θσηνηερληθέο κειέηεο απφ ηηο εηαηξείεο ΓΑΚΗΠ θαη
COSMOAERION, θαζψο θαη πξφζθαηε πξνζθνξά θσηηζηηθψλ απφ εηαηξεία πνπ ήδε
εδψ θαη έλαλ ρξφλν δεηγκαηίδεη LED ζηνλ Γήκν καο, κε ηε ζχκθσλε γλψκε ηεο
Γηνίθεζεο, πξνζθέξνληαο 10εηή εγγχεζε, παξαζέηνπκε ηα παξαθάησ νηθνλνκηθά
ζηνηρεία.
(Πεκείσζε: Ωζηφζν ζα κπνξνχζε λα γίλεη αλαδήηεζε θαιχηεξσλ πξνζθνξψλ)
Tν θόζηνο ησλ θσηηζηηθώλ πνπ κεηξήζακε θαη βάζεη ηεο πξνζθνξάο ηνπ
πξνκεζεπηή πνπ ήδε δεηγκαηίδεη ζηνλ Γήκν, έρεη σο εμήο:

537 ηεκ. x 380 επξώ/ηεκ. = 204.060 επξώ
1.836 ηεκ. x 280 επξώ/ηεκ. = 514.080 επξώ
_____________________________________
Πύλνιν γηα θσηηζηηθά ΓΔΖ:
718.140 επξώ
(ρσξίο ΦΞΑ)

2. α) ΓΗΑ ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ ΘΑΙΙΥΞΗΠΡΗΘΝ
ΡΞΝ (ΓΗΚΞΑΙΑ)
β) ΓΗΑ ΞΑΙΑΗΑ ΠΚΒΑΡΗΘΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ ΘΑΙΙΥΞΗΠΡΗΘΝ
ΞΑΟΑΓΝΠΗΑΘΝ ΡΞΝ (ΦΑΛΑΟΗ)
γ) ΓΗΑ ΦΥΡΗΠΡΗΘΑ ΑΜΝΛΗΘΝ ΡΞΝ
ΠΖΚΑΛΡΗΘΖ ΞΑΟΑΡΖΟΖΠΖ:
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Θαη ζηηο 3 πεξηπηψζεηο ε κειέηε-πξνζθνξά πξνηείλεη αιιαγή ζύγρξνλνπ
ζπζηήκαηνο θσηηζηηθνύ (ζει. 11).
Κε βάζε ηηο παξαηεξήζεηο καο ζηε κειέηε ΓΑΚΗΠ γηα ηα δίκπαια θαη παξαδνζηαθά
πξνηείλνπκε θαη ζηηο 2 απηέο θαηεγνξίεο λα δνύκε εάλ πξάγκαηη ρξεηάδνληαη.
Απηό ζα πξνθύςεη αθνύ ηνπνζεηεζνύλ ηα λέα θσηηζηηθά LED ζηηο θνιώλεο
ΓΔΖ κεηά από θσηνκέηξεζε.
Δίλαη ιάζνο λα ζρεδηάδνπκε εμ νινθιήξνπ αληηθαηάζηαζε ησλ ζπγθεθξηκέλσλ
θσηηζηηθψλ απιά επεηδή ήδε ππάξρνπλ. Θα πξέπεη λα γίλεη νπσζδήπνηε
επαλαμηνιφγεζε.
Δπίζεο έρνπκε δηαπηζηψζεη φηη ην 70% ηνπ θσηηζκνχ απφ δίκπαια δηαρέεηαη
παξαπιεχξσο θαη επάλσ θαη φρη ζην έδαθνο εθεί πνπ πξαγκαηηθά ρξεηάδεηαη.
Ξξνηείλνπκε ηελ πξνκήζεηα λέσλ θσηηζηηθώλ LED 23W γηα ηε Λέα
Φηιαδέιθεηα ζηηο παξαθάησ πιαηείεο, πάξθα, πεξηκεηξηθά ζρνιείσλ θαη
εθεί πνπ ππάξρεη έληνλε δεληξνζηνηρία:
1. Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππφιεσο
2. Ξιαηεία Κνπζηαθιή – Γξάκκνπ
3. Ξιαηεία Βάξλαιε – Παξαληφγινπ
4. Ξιαηεία Θαζίκε
5. Ξιαηεία Δηξήλεο – Θάθθαβα
6. Ξιαηεία Καθξπγηάλλε
7. Ξιαηεία Θεξθχξαο
8. Ξιαηεία Θνινθνηξψλε
9. Ξιαηεία Αζ. Γηάθνπ (Αξάπνγινπ)
10. Ξιαηεία Καθεδνλνκάρσλ
11. Νδφο Ακκνρψζηνπ (πάξθν- κπάζθεη)
12. Ξάξθα νδνχ Ησλίαο
13. Νδφο Θεθηζνχ (απφ Ξαπαλαζηαζίνπ έσο ΘΘΔ)
14. Ρξίγσλν Κηθξαζηαηψλ
15. Ξάξθν Πνθνχιε
16. Ξάξθν Ιάκπξνπ Θαηζψλε
17. Ξάξθν Ζξψσλ Ξνιπηερλείνπ (Γεθειείαο & Ξαπάγνπ)
18. Ξάξθν νδνχ Θεθηζνχ (Μάλζεο – Ξαπαλαζηαζίνπ)
19. Νδφο Ιαπξίνπ
20. Νδφο Θξεζηαίλεο
21. Ξίλδνπ (γεθπξάθη ζηδεξέλην πξνο Λεζίδα)
22. Ξάξθα νδνχ Θεζζαινλίθεο (πεξηνρή Αζηέξαο)
23. 1ν Γπκλάζην πεξηκεηξηθά (Δθέζνπ- Λ. Ρξππηά- Θαηζαξείαο)
24. 5ν Γεκνηηθφ (Ληθεηαξά)
25. 6ν Γεκνηηθφ (νδφο Ξειαζγψλ)
26. Ιεσθ. Γεθειείαο
Αληίζηνηρα γηα ηε Λέα Σαιθεδόλα:
1. Ξιαηεία Σξπζαιίδαο
2. Ξιαηεία Θσλζηαληηλνππφιεσο (Θάησ Θνπθιάθη)
3. Ξιαηεία Απαινπνχινπ
4. Ξιαηεία Θεκηζηνθιένπο
5. Ξιαηεία Θαξαγεψξγε Πεξβίαο
6. Ξιαηεία Ξαπαθιέζζα
7. Ξάξθν Γεκνθξαηίαο (Κφζρνπ)
8. Ξάξθα Γσδεθαλήζνπ
9. Ξλεπκαηηθφ Θέληξν
10. Ξάξθν Πνπιίνπ

14

ΑΔΑ: Ψ56646ΜΩ0Ι-Ξ9Δ

11. Νδφο Λ. Ρξππηά (χςνο ΝΡΔ)
12. Νδφο Παιακίλαο & Καθξπγηάλλε
13. Γαζάθη Κεηαγσγψλ
14. 1νο Ξαηδηθφο Πηαζκφο
15. 1ν Γεκνηηθφ (Γξεγνξίνπ V)
16. Γπκλάζην Σαιθεδφλαο πεξηκεηξηθά
17. Νδφο Ξεξηζζνχ
18. Νδφο Ι. Θαηζψλε (Θάησ Θνπθιάθη)
19. Νδφο Θ. Ξαιακά (χςνο γπκλαζίνπ Λ. Σαιθεδφλαο)
20. Αραξλψλ (έλαληη Πθιαβελίηε)
21. Ξαηδηθή Σαξά (Γσδεθαλήζνπ)
22. Ιεσθ. Γεθειείαο

Ύζηεξα από θαηακέηξεζε πνπ έγηλε από ην Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνύ ζηα
ζπγθεθξηκέλα ζεκεία ππνινγίζηεθαλ 830 θσηηζηηθά δίκπαια/παξαδνζηαθά θαη
100 ηζηνί πνπ πξέπεη λα αληηθαηαζηαζνύλ, ιόγσ επηθηλδπλόηεηαο.

Δπνκέλσο ην θόζηνο ησλ ζπγθεθξηκέλσλ θσηηζηηθώλ βάζεη ηεο πξνζθνξάο
ηνπ πξνκεζεπηή πνπ ήδε δεηγκαηίδεη ζηνλ Γήκν θαη πξνζθνξάο γηα ηζηνύο
έρεη σο εμήο:
830 θσηηζηηθά
x 178,40 επξώ/ηεκ. = 148.072 επξώ
100 ηζηνί (πιήξεηο) x 135 επξώ/ηεκ. = 13.500 επξώ
______________________________________________
Πύλνιν ρσξίο ΦΞΑ:
161.572 επξώ
Άξα, κε δεδνκέλν ηα πνζά πνπ πξνέθπςαλ παξαπάλσ, ην ηειηθό ζπλνιηθό
θόζηνο δηακνξθώλεηαη σο εμήο:
Θνιώλεο ΓΔΖ
718.140 επξώ
Γίκπαια/παξαδ./ηζηνί
161.572 επξώ
______________________________________
Γεληθό Πύλνιν:
879.712 επξώ
(ρσξίο ΦΞΑ)

Ρειηθό Πύλνιν κε 24% ΦΞΑ

1.090.842,80 επξώ

Ππκπεξαζκαηηθά πξνηείλνπκε:
•
•

•

Άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηώλ θσηηζηηθώλ ζσκάησλ πνπ
είλαη ζε θνιώλεο ΓΔΖ, κε λέαο ηερλνινγίαο LED.
Άκεζε αληηθαηάζηαζε δίκπαισλ θσηηζηηθώλ αξρηθά ζε όιεο
ηηο πιαηείεο, πάξθα, πεδόδξνκνπο θαη πεξηκεηξηθά ησλ
ζρνιείσλ ηεο πόιεο, γηαηί δελ θαιύπηνληαη από θσηηζηηθά ηεο
ΓΔΖ θαη επεηδή είλαη ρώξνη κε έληνλε δεληξνζηνηρία θαη πνιύ
θόζκν.
Άκεζε αληηθαηάζηαζε ησλ ζηδεξέλησλ ηζηώλ πνπ έρνπλ
νμεηδσζεί θαη είλαη επηθίλδπλνη γηα πεδνύο θαη νρήκαηα.

15

ΑΔΑ: Ψ56646ΜΩ0Ι-Ξ9Δ

Γ)
ΞΟΝΠ ΔΛΖΚΔΟΥΠΖ ΠΑΠ
Πε ζπλέρεηα ηεο ζπλάληεζεο πνπ είρε ην Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ ζηηο 16/3/2021 κε
ηε Γηνίθεζε ηνπ Γήκνπ, εθθξάδνπκε νκόθσλα ηελ αληίζεζή καο γηα αθφκε κία
θνξά ζηελ πνιηηηθή απφθαζε ηνπ Γεκάξρνπ λα αλαζέζεη ζε ηδησηηθή εηαηξεία
ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηψλ θσηηζηηθψλ κε LED.
Ζ άξλεζή καο απηή έρεη εθθξαζηεί επαλεηιεκκέλα ηφζν δηα δψζεο φζν θαη εγγξάθσο
απφ ηελ πεξίνδν ηεο θαο Γατηαλά κέρξη θαη ζήκεξα. Όπσο επίζεο θαη ε
θαηάζηαζε πνπ επηθξαηεί ζην Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνύ (έιιεηςε
πξνζσπηθνύ θαη πιηθώλ, κεησκέλνο πξνϋπνινγηζκόο, επηθηλδπλόηεηα ηζηώλ
θσηηζκνύ, νρήκαηα θιπ)
Πρεηηθά Έγγξαθα ηνπ Ρκήκαηνο Ζιεθηξνθσηηζκνύ πξνο ηηο εθάζηνηε
Γηνηθήζεηο ηνπ Γήκνπ καο:
1. 17/9/2008 αξ. Ξξση. 11655 Θέκα: Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ θαη ππφγεηαο
γξακκήο.
2. 17/9/2008 αξ. Ξξση. 11660 Θέκα: Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θαη
ηζηψλ.
3. 20/10/2008 αξ. Ξξση. 13414 Θέκα: Ξξνβιήκαηα ζε δίθηπα
ειεθηξνθσηηζκνχ (Λνκαξρία).
4. 24/11/2009 αξ. Ξξση. 17444 Θέκα: α) Αληηθαηάζηαζε θνιψλαο θαη έιεγρνο
θσηηζηηθψλ νδνχ Αλαγελλήζεσο, β) Δπαλαηνπνζέηεζε ηζηψλ θαη θσηηζηηθψλ
επί ηεο νδνχ Ξίλδνπ.
5. 02/2/2010 αξ. Ξξση. 10083 Θέκα: Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ θαη ηζηψλ ζηε Ιεσθ. Γεθειείαο θαη ζηελ νδφ Ξιαζηήξα.
6. 21/1/2010 αξ. Ξξση. 714 Θέκα: Αληηθαηάζηαζε δηθηχνπ θσηηζηηθψλ
ζσκάησλ θαη ηζηψλ ζηε Ιεσθ. Γεθειείαο.
7. 11/3/2011 αξ. Ξξση. 3469 Θέκα: Ξξνβιήκαηα ζε δίθηπα ειεθηξνθσηηζκνχ.
8. 20/5/2013 αξ. Ξξση. 7162 Θέκα: Δλεκέξσζε γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ησλ
ηζηψλ θσηηζκνχ.
9. 23/3/2018 αξ. Ξξση. 7347 Θέκα: Έθθξαζε γλψκεο ζρεηηθά κε ηελ
εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ δεκνηηθφ θσηηζκφ.
10. 28/6/2018 αξ. Ξξση. 17045 Θέκα: Έθθξαζε γλψκεο ζρεηηθά κε ηε κειέηε
εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ δεκνηηθφ θσηηζκφ πνπ εθπνλήζεθε απφ ηελ
εηαηξεία COSMOAERION ΔΞΔ. Πρεη. π. αξ. 4381/20-2-2018 θαη 12699/17-52018 έγγξαθα ηεο Γ.Ρ..
11. 15/2/2019 αξ. Ξξση. 4282 Θέκα: Δλεκέξσζε γηα ηελ επηθηλδπλφηεηα ηζηψλ
θσηηζκνχ (παξαδνζηαθά θσηηζηηθά).
12. 26/3/2019 αξ. Ξξση. 8872 Θέκα: Αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ νδνθσηηζκνχ
πφιεο κε θσηηζηηθά ηχπνπ LED.
13. 26/3/2019 αξ. Ξξση. 8877 Θέκα: Ξξνβιήκαηα πνπ παξνπζηάδνπλ νρήκαηα
πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη απφ ην Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ.
14. 9/9/2019 πξαγκαηνπνηήζεθε ζπλάληεζε γηα ηα πξνβιήκαηα ηνπ Ρκήκαηνο
Ζιεθηξνθσηηζκνχ κε ηνλ αληηδήκαξρν θ. Θνπηζάθε θαη ηνλ δηεπζπληή θ.
Ληηνχδε.
Γηα φια ηα παξαπάλσ ζρεηηθά έγγξαθα θαη ελψ ην Ρκήκα καο έθαλε
ηειηθά δελ ππήξμε πνηέ νπζηαζηηθή αληαπφθξηζε.
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ΞΟΝΫΞΝΙΝΓΗΠΚΝΗ ΡΚΖΚΑΡΝΠ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ
Νη ζπλερείο κεηώζεηο απνηππώλεηαη ζηα παξαθάησ ζηνηρεία:
2008 – Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο Ρκ. Ζι/ζκνχ 119.490 επξψ
Δθ ησλ νπνίσλ γηα Ιάκπεο – Φσηηζηηθά
51.000 επξψ
2009 – Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο Ρκ. Ζι/ζκνχ 210.000 επξψ
Δθ ησλ νπνίσλ γηα Ιάκπεο – Φσηηζηηθά
30.000 επξψ
2010 – Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο Ρκ. Ζι/ζκνχ 76.675,99 επξψ
Δθ ησλ νπνίσλ γηα Ιάκπεο – Φσηηζηηθά
11.219 επξψ
2011 – Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο Ρκ. Ζι/ζκνχ 71.403,26 επξψ
Δθ ησλ νπνίσλ γηα Ιάκπεο – Φσηηζηηθά
20.580 επξψ
2012 – Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο Ρκ. Ζι/ζκνχ 51.118,58 επξψ
Δθ ησλ νπνίσλ γηα Ιάκπεο – Φσηηζηηθά
13.800 επξψ
2013 – Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο Ρκ. Ζι/ζκνχ 15.996,76 επξψ
Δθ ησλ νπνίσλ γηα Ιάκπεο – Φσηηζηηθά
9.130 επξψ
2014 – Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο Ρκ. Ζι/ζκνχ 39.523,82 επξψ
Δθ ησλ νπνίσλ γηα Ιάκπεο – Φσηηζηηθά
11.472 επξψ
2015 – Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο Ρκ. Ζι/ζκνχ 116.139,74 επξψ
Δθ ησλ νπνίσλ γηα Ιάκπεο – Φσηηζηηθά
19.533 επξψ
2016 – Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο Ρκ. Ζι/ζκνχ 56.000 επξψ
Δθ ησλ νπνίσλ γηα Ιάκπεο – Φσηηζηηθά
10.000 επξψ
2017 – Ππλνιηθφο Ξξνυπνινγηζκφο Ρκ. Ζι/ζκνχ 24.794,98 επξψ
Δθ ησλ νπνίσλ Κφλν Ιάκπεο
3.748 επξψ
2018 - θσδ. 02206262001 αληηθαηάζηαζε δηθηύνπ ειεθηξνθσηηζκνύ
θνηλόρξεζησλ ρώξσλ:
εγθεθξηκέλνο 10.000 επξψ - δηακνξθσκέλνο 0 επξώ - εληαιζέληα 0
επξώ - πιεξσζέληα 0 επξώ
- θσδ. 02206262002 ζπληήξεζε ηζηώλ θσηηζκνύ θαη πίιαξ:
εγθεθξηκέλνο 7.299,30 επξψ - δηακνξθσκέλνο 0 επξώ - εληαιζέληα 0
επξώ - πιεξσζέληα 0 επξώ
- θσδ. 02206662001 πξνκήζεηα ειεθηξηθώλ ιακπηήξσλ:
εγθεθξηκέλνο 15.000 επξψ - δηακνξθσκέλνο 0 επξώ - εληαιζέληα 0
επξώ - πιεξσζέληα 0 επξώ
- θσδ. 02206662005 πξνκήζεηα δηαθόξσλ ειεθηξνινγηθώλ
εξγαιείσλ: εγθεθξηκέλνο 500 επξψ - δηακνξθσκέλνο 500 επξώ εληαιζέληα 400 επξώ - πιεξσζέληα 400 επξώ
- θσδ. 02206662006 πξνκήζεηα ζσιήλσλ θαισδίσλ θ.ι.π. ει/ζκνπ:
εγθεθξηκέλνο 5.000 επξψ - δηακνξθσκέλνο 0 επξώ - εληαιζέληα 0 επξώ
- πιεξσζέληα 0 επξώ
- θσδ. 02206662009 πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ ζσκάησλ:
εγθεθξηκέλνο 500 επξψ - δηακνξθσκέλνο 0 επξώ - εληαιζέληα 0 επξώ πιεξσζέληα 0 επξώ
- θσδ. 02207135018 πξνκήζεηα ειεθηξνινγηθνύ πιηθνύ θαη εηδώλ
ει/ζκνπ: εγθεθξηκέλνο 170.000 επξψ - δηακνξθσκέλνο 74.397,73
επξώ - εληαιζέληα 0 επξώ - πιεξσζέληα 0 επξώ
2019 - θσδ. 0220662005 πξνκήζεηα δηαθόξσλ ειεθηξνινγηθώλ εξγαιείσλ:
εγθεθξηκέλνο 500 επξψ - δηακνξθσκέλνο 500 επξώ - εληαιζέληα 0
επξώ - πιεξσζέληα 0 επξώ
- θσδ. 02207135018 πξνκήζεηα ει/θνπ πιηθνύ θαη εηδώλ ει/ζκνπ:
εγθεθξηκέλνο 170.000 επξψ - δηακνξθσκέλνο 43.190,25 επξώ –
εληαιζέληα 0 επξώ - πιεξσζέληα 0 επξώ
2020 - θσδ. 02207135011 πξνκήζεηα θσηηζηηθώλ LED γηα αλαβάζκηζε
ει/ζκνπ: εγθεθξηκέλνο 100 επξψ - δηακνξθσκέλνο 0 επξώ -
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εληαιζέληα 0 επξώ - πιεξσζέληα 0 επξώ
- θσδ. 02207135018 πξνκήζεηα ει/θνπ πιηθνύ θαη εηδώλ ει/ζκνπ:
εγθεθξηκέλνο 200.000 επξψ - δηακνξθσκέλνο 0 επξώ - εληαιζέληα 0
επξώ - πιεξσζέληα 0 επξώ
ΠΖΚΔΗΥΠΖ:
1. Γηα ην 2019 πξνκεζεπηήθακε πεξηνξηζκέλν αξηζκό πιηθώλ.
2. Γηα ηε κειέηε ηνπ 2020 εθηηκώκελεο δαπάλεο 200.000 επξώ αθόκε δελ
έρνπκε πξνκεζεπηεί ηίπνηα (βξίζθεηαη ζε εμέιημε ν δηαγσληζκόο).
3. Γηα ην 2021 ελεκεξσζήθακε όηη δελ ζα πάξνπκε πιηθά θαη ε δαπάλε
ηνπ 2020 ζα θαιύςεη ηηο αλάγθεο ηνπ ηξέρνληνο έηνπο.
4. Δλώ ην Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνύ θαηαζέηεη θάζε ρξόλν κειέηεο γηα
πιηθά ζύκθσλα κε ηηο αλάγθεο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηεο πόιεο, ηειηθά
όια πεξηθόπηνληαη, κε απνηέιεζκα ηε ζηαδηαθή απαμίσζε.
5. Αξθεηέο θνξέο ιόγσ έιιεηςεο πιηθώλ έρνπκε απεπζπλζεί ζε όκνξνπο
Γήκνπο, εηο γλώζηλ ησλ εθάζηνηε Γηνηθήζεσλ.
ΝΣΖΚΑΡΑ
Ρν Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνύ ΞΝΡΔ δελ δηέζεηε έλα αμηνπξεπέο όρεκα
ηύπνπ minivan γηα λα εμππεξεηεί ηηο αλάγθεο ηνπ. Ππγθεθξηκέλα ηνπ
παξαρσξήζεθαλ θαηά θαηξνύο:
•
•
•
•
•

AUDI COUPE – δίπνξην, πξψελ φρεκα Γεκάξρνπ
ΗΣ ΞΟΝΠΒΔΠΡΗΘΖΠ - πξνο απφζπξζε απφ ηελ Ξπξνζβεζηηθή, σο δσξεά
ΑΠΘΔΛΝΦΝΟΝ - αγλψζηνπ ηαπηφηεηαο σο δσξεά
ΠΣΝΙΗΘΝ - δσξεά Σαηδήβεε
ΝΣΖΚΑ ΓΖΡΝΡΗΘΖΠ ΑΠΡΛΝΚΗΑΠ - 30 εηψλ άθξσο επηθίλδπλν κε πνιιά
ιεηηνπξγηθά πξνβιήκαηα.

Δπίζεο παξαζέηνπκε ηνπο θάησζη θσδηθνύο:
2018 - θσδ. 02207132003 πξνκήζεηα 2 εκηθνξηεγώλ θιεηζηνύ ηύπνπ
(minivan): εγθεθξηκέλνο 38.000 επξψ - δηακνξθσκέλνο 38.000 επξψ εληαιζέληα 0 επξψ - πιεξσζέληα 0 επξώ
2019 - θσδ. 02207132003 πξνκήζεηα 2 εκηθνξηεγώλ θιεηζηνύ ηύπνπ
(minivan): εγθεθξηκέλνο 38.000 επξψ - δηακνξθσκέλνο 38.000 επξψ –
εληαιζέληα 0 επξψ - πιεξσζέληα 0 επξώ
2020 - θσδ. 02207132003 πξνκήζεηα 2 εκηθνξηεγώλ θιεηζηνύ ηύπνπ
(minivan): εγθεθξηκέλνο 38.000 επξψ - δηακνξθσκέλνο 38.000 επξψ –
εληαιζέληα 0 επξψ - πιεξσζέληα 0 επξώ
Γηα πάλσ απφ 2 ρξφληα ζην απηνθίλεην πνπ ρξεζηκνπνηεί ζήκεξα ην Ρκήκα
Ζιεθηξνθσηηζκνχ (RENAULT) δελ άλνηγαλ νη 3 απφ ηηο 4 πφξηεο θαη ηα 2 παξάζπξα.
Αληηθαηαζηάζεθαλ πξηλ απφ κεξηθνχο κήλεο απφ ην απηνθίλεην ηεο Γεκνηηθήο
Αζηπλνκίαο πνπ θάεθε, φπσο θαη θάπνηα άιια αληαιιαθηηθά. Νη πφξηεο δελ
θιεηδψλνπλ, δελ δηαζέηεη θαινξηθέξ, νχηε θιηκαηηζκφ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ πνιιψλ
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κεραληθψλ πξνβιεκάησλ. Ρηο ηειεπηαίεο 2 εβδνκάδεο ην ζπγθεθξηκέλν όρεκα
είλαη εθηόο ιεηηνπξγίαο ιόγσ ζνβαξήο κεραληθήο βιάβεο.
ΓΔΟΑΛΝΦΝΟΑ ΝΣΖΚΑΡΑ
Ξνιιέο θνξέο θαη ηα 2 αλπςσηηθά κεραλήκαηα ησλ γεξαλνθφξσλ παξνπζηάδνπλ
βιάβε ελψ είκαζηε ζηνλ αέξα, δειαδή δελ αληαπνθξίλνληαη ζηνπο ρεηξηζκνχο καο,
ελψ ν θίλδπλνο γηα ηε ζσκαηηθή καο αθεξαηφηεηα είλαη πνιχ κεγάινο αλ ιάβνπκε
ππφςε φηη ην θαιάζη ηνπ γεξαλνθφξνπ είλαη ζε απφζηαζε αλαπλνήο απφ ηα θαιψδηα
ηεο ΓΔΖ θαη ζε χςνο 10-15 κέηξσλ απφ ην έδαθνο.
Θαη ηα 2 γεξαλνθφξα έρνπλ πξφβιεκα κε ηνπο ηαρνγξάθνπο. Ωο εθ ηνχηνπ δελ
κπνξνχκε λα παξαθνινπζνχκε ηα ρικ γηα λα γίλνληαη έγθαηξα ηα ζέξβηο. Δπίζεο ζε
πεξίπησζε αηπρήκαηνο δελ ζα κπνξνχκε λα δείμνπκε ζηηο Αξρέο ηηο θάξηεο
ηαρνγξάθσλ, αθνχ δελ ιεηηνπξγνχλ θαη δελ ζα κπνξνχκε λα απνδείμνπκε ηε ζσζηή
ηνπο θπθινθνξία, ελψ νη αζθαιηζηηθέο εηαηξείεο δελ ζα κπνξνχλ λα θαιχςνπλ
δεκηέο.
Ρν πξνγξακκαηηζκέλν εηήζην ζέξβηο ζηα γεξαλνθφξα νρήκαηα θαζψο θαη ζηα
αλπςσηηθά θαιάζηα είλαη δεηνχκελν δπζηπρψο.
Ρα δηαρξνληθά κεραληθά πξνβιήκαηα ησλ γεξαλνθφξσλ νρεκάησλ έρνπλ σο
απνηέιεζκα λα κελ πξαγκαηνπνηνχληαη νη βιάβεο ζε πξνγξακκαηηζκέλν ρξφλν θαη νη
δεκφηεο λα παξαπνληνχληαη.
ΑΗΡΖΚΑΡΑ ΒΙΑΒΥΛ
Ρν Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνύ εθηόο από ηε Γξακκή Γεκόηε δέρεηαη
θαζεκεξηλά έθηαθηα αηηήκαηα βιαβώλ ή ηειέθσλα πνπ κπνξεί λα
αιιάμνπλ ην εκεξήζην πξόγξακκα. Ξ.ρ. από ζρνιεία, ππεξεζίεο ηνπ Γήκνπ,
θαηξηθέο ζπλζήθεο, δεκηέο από ηερληθά ζπλεξγεία ΓΔΖ, ΝΡΔ, ΔΓΑΞ θ.ι.π.
Ρα αηηήκαηα πνπ δελ δηεθπεξαηψζεθαλ (φπσο ζα δείηε ζηνλ παξαθάησ πίλαθα) είλαη
γηαηί αθνξνχζαλ άιιν Γήκν ή βιάβεο ΓΔΖ θ.ι.π.
Δπίζεο αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ππάξρεη άκεζε αληαπφθξηζε ηνπ Ρκήκαηνο αθφκε θαη
πέξαλ ηνπ σξαξίνπ φηαλ έρεη θξηζεί επείγνπζα αλάγθε ή γηα λα γίλεη θαηαγξαθή
θακέλσλ ιακπηήξσλ βξαδηλέο ψξεο.
Πεκαληηθή Δπηζήκαλζε: Παο ελεκεξψλνπκε φηη ιφγσ ηεο θχζεο ηεο δνπιεηάο θαη
ησλ έθηαθησλ θαζεκεξηλψλ βιαβψλ, ηελ επηθηλδπλφηεηα θαη ην θαη επείγνλ, φινη νη
ειεθηξνιφγνη ρξεζηκνπνηνχκε ηα πξνζσπηθά καο θηλεηά ηειέθσλα πξνθεηκέλνπ λα
επηθνηλσλήζνπκε/ζπληνληζηνχκε άκεζα κε απνηέιεζκα λα έρνπκε κεγάιεο ρξεψζεηο.
ΓΟΑΚΚΖ ΓΖΚΝΡΖ
2013

ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΖΚΑΡΥΛ 1.253 γηα όιν ηνλ Γήκν

Ζιεθηξνθσηηζκόο
δηεθπεξαηώζεθαλ)
Θαζαξηφηεηα
Ξξάζηλν
Ρερληθή πεξεζία
Άιιεο πεξεζίεο

-

310

αηηήκαηα

262
376
262
43
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2014

ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΖΚΑΡΥΛ 2.711 γηα όιν ηνλ Γήκν

Ζιεθηξνθσηηζκόο
Θαζαξηφηεηα
Ξξάζηλν
Ρερληθή πεξεζία
Άιιεο πεξεζίεο
2015

- 1.197 αηηήκαηα (δηεθπεξαηώζεθαλ όια)
- 688
- 418
- 391
- 17

ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΖΚΑΡΥΛ 2.428 γηα όιν ηνλ Γήκν

Ζιεθηξνθσηηζκόο - 1.362 αηηήκαηα (δηεθπεξαηώζεθαλ 1.360)
Θαζαξηφηεηα
- 406
Ξξάζηλν
- 364
Ρερληθή πεξεζία
- 278
Άιιεο πεξεζίεο
- 18
2016
ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΖΚΑΡΥΛ 1.767 γηα όιν ηνλ Γήκν
Ζιεθηξνθσηηζκόο
Θαζαξηφηεηα
Ξξάζηλν
Ρερληθή πεξεζία
Άιιεο πεξεζίεο
2017

ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΖΚΑΡΥΛ 1.301 γηα όιν ηνλ Γήκν

Ζιεθηξνθσηηζκόο
Θαζαξηφηεηα
Ξξάζηλν
Ρερληθή πεξεζία
Άιιεο πεξεζίεο
2018

- 747αηηήκαηα (δηεθπεξαηώζεθαλ 745)
- 225
- 141
- 122
- 13

ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΖΚΑΡΥΛ 1.594 γηα όιν ηνλ Γήκν

Ζιεθηξνθσηηζκόο
Θαζαξηφηεηα
Ξξάζηλν
Ρερληθή πεξεζία
Άιιεο πεξεζίεο
2020

- 756 αηηήκαηα (δηεθπεξαηώζεθαλ όια)
- 167
- 161
- 208
-9

ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΖΚΑΡΥΛ 1.248 γηα όιν ηνλ Γήκν

Ζιεθηξνθσηηζκόο
Θαζαξηφηεηα
Ξξάζηλν
Ρερληθή πεξεζία
Άιιεο πεξεζίεο
2019

- 971 αηηήκαηα (δηεθπεξαηώζεθαλ 969)
- 343
- 253
- 192
-8

- 1.060 αηηήκαηα (δηεθπεξαηώζεθαλ 1.058)
- 198
- 135
- 184
- 17

ΠΛΝΙΝ ΑΗΡΖΚΑΡΥΛ 690 γηα όιν ηνλ Γήκν

Ζιεθηξνθσηηζκόο - 499 αηηήκαηα (δηεθπεξαηώζεθαλ όια)
Θαζαξηφηεηα
- 66
Ξξάζηλν
- 52
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Ρερληθή πεξεζία
Άιιεο πεξεζίεο

- 66
-7

Γηα ην 2020 ην ζχλνιν ησλ αηηεκάησλ πνπ θαίλεηαη παξαπάλσ αθνξά ηνπο πξψηνπο
κήλεο ηνπ έηνπο, γηαηί ιφγσ παλδεκίαο ε γξακκή δεκφηε δελ ππνζηεξίδεηαη απφ
ζπλάδειθν θαη ηα αηηήκαηα πιένλ καο δίδνληαη απφ άιιεο ππεξεζίεο ή ην
ηειεθσληθφ θέληξν ηνπ Γεκαξρείνπ.

ΡΑ ΠΚΞΔΟΑΠΚΑΡΑ ΓΗΘΑ ΠΑΠ!!!
Γ)
Θπξίεο θαη Θχξηνη Γεκνηηθνί Πχκβνπινη,
Ξξνζπαζήζακε έζησ θαη κε απηφλ ηνλ ηξφπν θαη θάησ απφ απηέο ηηο ζπλζήθεο λα
αλαδείμνπκε ηα δηαρξνληθά πξνβιήκαηά καο θαη πηζηεχνπκε λα είλαη αληηιεπηφ απ’
φινπο πσο απηά έρνπλ άκεζν αληίθηππν ζηηο παξερφκελεο ππεξεζίεο πξνο ηνπο
δεκφηεο.
Ρν Ρκήκα Ζιεθηξνθσηηζκνχ έρεη θαηαβάιεη κεγάιε πξνζπάζεηα φια απηά ηα ρξφληα
ψζηε λα κπνξεί αμηνπξεπψο λα αληαπνθξίλεηαη ζηα αηηήκαηα ησλ δεκνηψλ, ησλ
ζρνιείσλ θαη ζε θάζε ππεξεζία ηνπ Γήκνπ καο, αθφκα θη φηαλ νη θαηαζηάζεηο δελ
είλαη επλντθέο γηα ηελ εξγαζία καο.
Δίκαζηε ζίγνπξνη όηη ε επηκνλή καο γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ησλ παιαηνύ
ηύπνπ θσηηζηηθώλ κε λέαο ηερλνινγίαο LED από ην Ρκήκα καο ζα είλαη
πξνο όθεινο ηνπ Γήκνπ θαη θαη επέθηαζε ησλ δεκνηώλ. Όπνηα άιιε
επηινγή κε ηδηώηεο κεγαινεξγνιάβνπο, πνπ ζηόρν έρνπλ ηα ππεξθέξδε, ζα
είλαη πνιπεηή αζθπθηηθή ζειηά ζην ηακείν ηνπ Γήκνπ.
Δκείο κπνξνύκε λα αληηθαηαζηήζνπκε όια ηα θσηηζηηθά ζηηο θνιώλεο ΓΔΖ,
θαζώο θαη όζσλ ρξεηάδνληαη από ηα δίκπαια/παξαδνζηαθά, αξθεί λα ηα
πξνκεζεπηνύκε.
Δίκαζηε ζηε δηάζεζε ηεο Γηνίθεζεο θαη θάζε Γεκνηηθνχ Ππκβνχινπ γηα πεξεηαίξσ
πιεξνθνξίεο θαη ζπλεξγαζία κε ζθνπφ ηελ πινπνίεζε αληηθαηάζηαζεο ησλ
θσηηζηηθψλ πνπ ηφζν έρεη αλάγθε ε πφιε καο. Κε πξνυπφζεζε φκσο ηε δηαηήξεζε
ηνπ δεκφζηνπ ραξαθηήξα ηεο ππεξεζίαο γηαηί απηφ είλαη ην πξαγκαηηθφ φθεινο θαη
ζπκθέξνλ ηεο θνηλσλίαο.
Παο θαινύκε όιεο θαη όινπο λα ζηεξίμεηε ηελ πξόηαζή καο, δειαδή λα
πξνρσξήζεηε κόλν ζηελ πξνκήζεηα ησλ απαξαίηεησλ πιηθώλ/θσηηζηηθώλ,
ελώ ε ηνπνζέηεζή ηνπο λα γίλεη από ηνπο ειεθηξνιόγνπο ηνπ Γήκνπ καο,
ζε δηάζηεκα ιηγόηεξν ησλ έμη κελώλ, κε άκεζν πξαγκαηηθό όθεινο από ηελ
θαηαλάισζε γηα ηελ απνπιεξσκή ησλ θσηηζηηθώλ.
ΞΔΛΘΚΗΕΝΚΔ ΡΗΠ ΞΟΝΡΑΠΔΗΠ:

ΡΚΖΚΑ ΖΙΔΘΡΟΝΦΥΡΗΠΚΝ

ΓΑΚΗΠ
3.724.292,26 επξώ

1.090.842,80 επξώ
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Απηό πνπ ελ θαηαθιείδη πξνηείλεη ε ΓΑΚΗΠ είλαη πνιπεηήο πίζησζε ησλ
πξνϋπνινγηζκώλ ηνπ Γήκνπ γηα 9 ρξόληα (100.000 € γηα ην 2021 θαη
453.036,53 € αλά έηνο από ην 2022 έσο ην 2029).
Ξάληα κε γλώκνλα ην δεκόζην ζπκθέξνλ ηνπ Γήκνπ!!! (όπσο αλαθέξεη ε
κειέηε)
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