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ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 

Από το µε αρ.9ο / 2013 πρακτικό της από 17ης Απριλίου  2013 τακτικής 
συνεδρίασης του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
Αριθµός απόφασης :  82/ 2013 

Περίληψη: Υποβολή πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια νέων Φωτιστικών 
τεχνολογίας LED και εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης δικτύου 
ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Φιλιατών , µε σκοπό την εξοικονόµηση 
ενέργειας >> , ( συνολικού προυπολογισµού 73.800,00 ευρώ 
συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ) στα πλαίσια της µε αριθµ. Πρωτ. 
886/1.4.2013 ( Κωδικός πρόσκλησης υποβολής προτάσεων του 
χρηµατοδοτικού προγράµµατος << Αστική Αναζωογόνηση 2012-
2015>> 

 

     Στις  Φιλιάτες και στην αίθουσα συνεδριάσεων του ∆ηµ. Συµβουλίου, σήµερα 
την 17η , του µηνός Απριλίου του έτους 2013 ηµέρα Τετάρτη και ώρα 19:00 , 
συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση το ∆ηµοτικό Συµβούλιο, κατόπιν της µε Αρ. Πρωτ. 
3983/11-4-2013 έγγραφης πρόσκλησης του Προέδρου αυτού, η οποία επιδόθηκε 
νόµιµα σε κάθε µέλος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
άρθρου 95 του Ν.3463/2006 (∆.Κ.Κ.) ΦΕΚ Α114/2006, και του άρθρου 67 του 
Ν.3852/2010.  
     Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, δεδοµένου ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) 
µελών βρέθηκαν  παρόντα τα είκοσι δύο (22 ) µέλη και απόντα τα πέντε (5)  και 
συγκεκριµένα: 
 
1. Τάσιος Νικόλαος – Πρόεδρος ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
2. Μπουτάσης Ελευθέριος 15. Φερεντίνος Μιλτιάδης 
3. Φερεντίνος Λάµπρος 16. Γκίζας Χρήστος (Αντιπρόεδρος  ∆.Σ.) 
4. Τσέκας Νικόλαος 17. Μποροδήµος Ιωάννης 
5. Βλάχος Παρασκευάς 18. Σπανοπούλου-Σάρρα Ηλιάνα 
6. Μποροδήµου Γεωργία 19. Καψάλης ∆ηµήτριος 
7. Μπάντιος Ελευθέριος 20. Λάγκαρη Ειρήνη 
8. Στεργίου Παναγιώτης 21.Μποροδήµος Κων/νος 
9. Νικολαϊδου Ελένη(Γραµµατέας ∆.Σ.) 22. Ρέγκας Λαέρτης 
10. Τσότσης ∆ηµήτριος  
11. Μπεράτης Γεώργιος  
12. Σωτηρίου Παναγιώτης  

     13. Ρούµπης Γεώργιος  
     14. Λένης Φίλιππος  
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ΑΠΟΝΤΕΣ (αν και κλήθηκαν νόµιµα) 
 1      Κωστάρας Σταύρος 
 2.     Μάνος Κων/νος 
 3.     ∆άλλας Γεώργιος 
 4.     Γκίκας Θωµάς 
  5.   Τόλης Χριστόφορος 

 
 Ο κος Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκαν όλοι οι Πρόεδροι των Τοπικών Κοινοτήτων ως και οι 
Εκπρόσωποι των Τοπικών Κοινοτήτων ∆ήµου Φιλιατών. Παρόντες ήταν οι κ.κ…. 
Μάνος Νικόλαος , Σταύρου Χρήστος, Φωτιάδης Απόστολος, Λιαµύρας Αθανάσιος, 
Σοκόλης Ευάγγελος, Γκρέµος Θωµάς , Κοψίδης ∆ηµήτριος, Μπότος Ηλίας , 
Καλιαµούρης Χρήστος, Ντρίκος Γεώργιος, Αναστασίου Σωκράτης, Νάστος Μηνάς, 
Ευστρατίου ∆ηµήτριος, Στεργίου Γεωργίου, Μπότος Μάρκος, Μπόκας Κοσµάς , 
∆ηµητρίου Χρήστος, Γκόγκος Αλέξανδρος, Κάτσιος Μιχαήλ, ∆όβρας Μιχαήλ , 
Γιοβάνης Ευάγγελος, και Καραµπίνας Βασίλειος. 
 
     Στη συνεδρίαση κλήθηκε και παρέστη ο ∆ήµαρχος Φιλιατών, κ. Παππάς Μηνάς, 
χωρίς ψήφο. 
     Για την τήρηση των πρακτικών παραβρέθηκε η υπάλληλος του ∆ήµου 
Φιλιατών, κα ∆ιαµάντη Άννα. 
     Πριν την συζήτηση των θεµάτων της ηµερήσιας διάταξης οµόφωνα 
αποφασίστηκε η συζήτηση  δύο  (2) θεµάτων εκτός ηµερησίας διάταξης, τα οποία 
είναι: 1) Εγκριση Σύναψης Προγραµµατικής Σύµβασης  µε το ∆ήµο Σουλίου για 
την υποβολή πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια Νέων Φωτιστικών Τεχνολογίας LED  
και εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης  δικτύου ηλεκτροφωτισµού του 
∆ήµου Φιλιατών , µε σκοπό την Εξοικονόµηση ενέργειας>> στα πλαίσια της µε 
αριθµ. Πρωτ. 886/1.4.2013 ( κωδικός Πρόσκλησης 20/2013 ) πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων του χρηµατοδοτικού προγράµµατος << Αστική 
Αναζωογόνηση 2012- 2015>>. 
2) Υποβολή πρότασης µε τίτλο << Προµήθεια νέων Φωτιστικών τεχνολογίας LED 
και εγκατάσταση συστήµατος τηλεδιαχείρισης δικτύου ηλεκτροφωτισµού του 
∆ήµου Φιλιατών , µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας >> , ( συνολικού 
προυπολογισµού 73.800,00 ευρώ συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23% ) στα πλαίσια 
της µε αριθµ. Πρωτ. 886/1.4.2013 ( Κωδικός πρόσκλησης υποβολής προτάσεων 
του χρηµατοδοτικού προγράµµατος << Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015>> 
 
Ο κος Πρόεδρος εισηγούµενος το 2ο  θέµα της ηµερήσιας διάταξης έδωσε το λόγο 
στον  κ. Στεργίου Παναγιώτη  ο οποίος είπε στα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 
τα εξής: 
 
 Με την αρ. πρωτ. 886/1.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης 
υποβολής προτάσεων, δίνεται η δυνατότητα υποβολής προτάσεων στο 
χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», ΑΞΟΝΕΣ 
ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 2. Αναβάθµιση αστικών υποδοµών, 3. Προστασία και ανάδειξη 
φυσικού περιβάλλοντος, 4. Ενίσχυση ελκυστικότητας πόλεων, ΜΕΤΡΑ: 2.1 
Υποστήριξη της βιώσιµης κινητικότητας, 2.2 Βελτίωση αστικού εξοπλισµού, 3.1 
∆ιαχείριση στοιχείων φύσης στον αστικό ιστό, 3.2 ∆ιαχείριση περιαστικών ακτών, 
υγροτόπων και υδατικών πόρων, 3.3 ∆ιαχείριση αστικών απορριµµάτων και 
ανακύκλωση, 3.4 ∆ιαχείριση όµβριων υδάτων, 3.5 ∆ράσεις για την αντιµετώπιση 
της ρύπανσης και τη βελτίωση του αστικού µικροκλίµατος, 4.1 Βιοκλιµατικός 
σχεδιασµός αστικού χώρου, 4.2 Βελτίωση κτιριακού αποθέµατος. 
 
Για την υποβολή προτάσεων, προκειµένου να ενταχθούν και χρηµατοδοτηθούν 
στο πλαίσιο των ως άνω Αξόνων Προτεραιότητας δυνητικοί δικαιούχοι είναι οι 
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∆ήµοι. Η υλοποίηση των πράξεων θα πρέπει να έχει υλοποιηθεί έως την 30η 
Οκτωβρίου 2013. 
Ο ∆ήµος Φιλιατών προτίθεται να υποβάλλει πρόταση µε τίτλο: «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ 
ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, ΜΕ 
ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», συνολικού προϋπολογισµού 
73.800,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. Η ενέργεια περιλαµβάνει την 
αντικατάσταση των παλαιών ενεργοβόρων φωτιστικών στις οδούς του ∆ήµου 
Φιλιατών µε νέα φωτιστικά τεχνολογίας LED τα οποία καταναλώνουν σηµαντικά 
λιγότερη ενέργεια. Επιπλέον, το έργο περιλαµβάνει και σύστηµα τηλεδιαχείρισης 
των νέων φωτιστικών που θα εγκατασταθούν. 
 
Το σύστηµα συλλέγει πληροφορίες για τη λειτουργία του κάθε φωτιστικού 
ξεχωριστά  και τις στέλνει µέσω δικτύου κινητής τηλεφωνίας στο κέντρο ελέγχου, 
όπου εκτελούνται ειδικοί αλγόριθµοι που διευκολύνουν τις διαδικασίες ελέγχου, 
τεχνικής υποστήριξης βλαβών, προγραµµατισµού αντικατάστασης υλικών,  λήψης 
αποφάσεων, κλπ. Επίσης, το λογισµικό του κέντρου ελέγχου διασυνδέεται µε 
γεωγραφικά συστήµατα πληροφοριών µε σκοπό τη γραφική απεικόνιση του 
δικτύου ηλεκτροφωτισµού και την εµφάνιση των βλαβών πάνω στο χάρτη. 
 
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΟΦΕΛΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 
Τα οφέλη για το ∆ήµο και του πολίτες θα είναι τα εξής:  

• Μείωση εκποµπής CO2 και εξοικονόµηση ηλεκτρικής ενέργειας µέχρι 65% 

λόγω: 

1. Αντικατάστασης των παλαιών φωτιστικών σωµάτων µε νέα υψηλής 

απόδοσης και µικρότερης κατανάλωσης.   

2. «Έξυπνης» διαχείρισης ενέργειας και υψηλής απόδοσης (lumens/watt) 

των φωτιστικών LED. 

3. Εφαρµογής πολιτικής dimming στις ώρες µη αιχµής. 

• Άµεσος εντοπισµός και επίλυση των βλαβών του δικτύου ηλεκτροφωτισµού.  

• Μείωση ατυχηµάτων (οδηγών και πεζών) που οφείλονται στον κακό 

ηλεκτροφωτισµό και ενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των δηµοτών. 

• Αύξηση της διάρκειας ζωής των φωτιστικών LED και 30% µείωση του 

κόστους συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισµού. 

Λαµβάνοντας υπόψη τα παραπάνω, προτείνουµε: 
1) Τη λήψη απόφασης για την Υποβολή Πρότασης, στην Πρόσκληση µε την αρ. 
πρωτ. 886/1.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής 
προτάσεων, και συγκεκριµένα στο χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική 
Αναζωογόνηση 2012-2015», ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4. Ενίσχυση 
ελκυστικότητας των πόλεων, ΜΕΤΡΟ 4.1. Βιοκλιµατικός σχεδιασµός αστικού 
χώρου, για την «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ», συνολικού 
προϋπολογισµού 73.800,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 
 
2) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης µε αρ. πρωτ. 886/1.4.2013 
(Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης υποβολής  προτάσεων,  στο  
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χρηµατοδοτικό  πρόγραµµα  «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», µε φορέα 
υλοποίησης το «Πράσινο Ταµείο». 
 
3) Την παροχή εξουσιοδότησης του ∆ήµαρχου Φιλιατών κ. Μηνά Παππά , ώστε να 
υπογράψει κάθε σχετικό έγγραφο για την υποβολή της εν λόγω πρότασης . 
 
4) Τον ορισµό του Αντιδήµαρχο Φιλιατών κ. Παναγιώτη Στεργίου του ∆ήµου 
Φιλιατών, ως Υπευθύνου της Πράξεως. 
 
Στη συνέχεια ο κ. Πρόεδρος καλεί το ∆ηµοτικό Συµβούλιο να αποφασίσει σχετικά. 
Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο αφού έλαβε υπόψη του: 
-  Την µε αρ. πρωτ. 886/1.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013) πρόσκλησης 
υποβολής  προτάσεων  
-  Τα άρθρα 65 και 96 του Ν. 3852/2010, και µετά από διαλογική συζήτηση, αφού 
ακολούθησε ψηφοφορία, 
 
 
     Στην συνέχεια ο κ. Πρόεδρος κάλεσε τα µέλη του ∆ηµοτικού Συµβουλίου να 
αποφασίσουν σχετικά. 
     Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο µετά την εισήγηση του κ. Στεργίου Παναγιώτη  την 
διαλογική συζήτηση που ακολούθησε και αφού είδε και τις σχετικές διατάξεις 
 
 

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ 
 

1) Την αποδοχή των όρων της πρόσκλησης υποβολής προτάσεων αρ. πρωτ. 

886/1.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013),στο χρηµατοδοτικό 

πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015» µε φορέα υλοποίησης το 

«Πράσινο Ταµείο». 

 

2) Εγκρίνει την Υποβολή Πρότασης, στην Πρόσκληση µε την αρ. πρωτ. 

886/1.4.2013 (Κωδικός πρόσκλησης 20/2013), και συγκεκριµένα στο 

χρηµατοδοτικό πρόγραµµα «Αστική Αναζωογόνηση 2012-2015», ΑΞΟΝΑ 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ: 4. Ενίσχυση ελκυστικότητας των πόλεων, ΜΕΤΡΟ 4.1. 

Βιοκλιµατικός σχεδιασµός αστικού χώρου, µε τίτλο ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΝΕΩΝ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ 

ΤΗΛΕ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ∆ΙΚΤΥΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ΦΙΛΙΑΤΩΝ, 

ΜΕ ΣΚΟΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ, συνολικού προϋπολογισµού 

73.800,00 €, συµπεριλαµβανοµένου ΦΠΑ 23%. 

 

3) Εξουσιοδοτεί το ∆ήµαρχο Φιλιατών κ. Μηνά Παππά , ώστε να υπογράψει 

κάθε σχετικό έγγραφο για την υποβολή της εν λόγω πρότασης . 

 

4) Ορίζει τον Αντιδήµαρχο Φιλιατών κ. Παναγιώτη Στεργίου του Μηνά ως 

Υπεύθυνο της Πράξεως. 

 
Επίσης το ∆ηµοτικό Συµβούλιο εξουσιοδοτεί τον κ. ∆ήµαρχο για κάθε παραπέρα 
ενέργεια. Κρίθηκε, αποφασίσθηκε και υπογράφεται καθώς ακολουθεί από 
εκείνους που έλαβαν µέρος στη συνεδρίαση αυτή. 
 
Η παρούσα να κοινοποιηθεί στους ενδιαφερόµενους. 
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                   Ο ΠΡΟΕ∆ΡΟΣ      ΤΑ ΜΕΛΗ 
ΤΟΥ ∆ΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ                            (Υπογραφές) 
 
             ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ 
 
 

 
 

Ακριβές αντίγραφο 
Ο Πρόεδρος του ∆ηµοτικού Συµβουλίου 

 
 
 

ΝΙΚΟΣ Γ. ΤΑΣΙΟΣ  
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