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ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟ ΣΥΝ∆ΕΣΜΟ
ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
Φειδίου 14 – 16
106 78 – ΑΘΗΝΑ
(αποστολή και µέσω e-mail)
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:

ΚΟΙΝ.:

1. ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΝΟΤΙΟΥ ΑΙΓΑΙΟΥ
Επτανήσου 35
841 00 – ΕΡΜΟΥΠΟΛΗ ΣΥΡΟΥ
2. ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗ ∆ΙΟΙΚΗΣΗ
ΑΙΓΑΙΟΥ
Ακτή Μιαούλη 83 & Μ. Μπότσαρη 2-8
185 38 – ΠΕΙΡΑΙΑΣ
3. ΕΝΙΑΙΑ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΑΡΧΗ
∆ΗΜΟΣΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ
Κεφαλληνίας 45
112 57 – ΑΘΗΝΑ
4. ΑΡΧΗ ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΠΡΟ∆ΙΚΑΣΤΙΚΩΝ
ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ
Λεωφ. Θηβών 196 – 198
182 33 – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΕΝΤΗΣ
5. ΚΕΝΤΡΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
19ο χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος
190 09 – ΠΙΚΕΡΜΙ

ΘΕΜΑ: «∆ιαγωνισµοί προµήθειας και εγκατάστασης φωτιστικών σωµάτων τύπου led
και προµήθειας λαµπτήρων τύπου led για εξοικονόµηση ενέργειας στο δηµοτικό
οδοφωτισµό»
ΣΧΕΤ.: Τα υπ’ αρ. πρωτ. 31956/27-12-2017 και 31971/4-1-2018 έγγραφά σας
Απαντώντας στα ως άνω σχετικά έγγραφά σας θέτουµε υπόψη σας τα ακόλουθα:
Το τελευταίο εξάµηνο ολοκληρώθηκαν µε επιτυχία οι διαγωνισµοί πέντε (5) ∆ήµων για την
αναβάθµιση της ενεργειακής α̟πόδοσης ολόκληρου του δικτύου οδοφωτισµού τους µε
χρηµατοδότηση από το ̟πρόγραµµα συγχρηµατοδότησης της Ευρω̟παϊκής Τρά̟πεζας Ε̟πενδύσεων
και του Ταµείου Παρακαταθηκών και ∆ανείων (Τ. Π. & ∆ανείων).
Το συνολικό ύψος των επενδύσεων αυτών, τελικά, θα ανέλθει σε ̟περίπου 10,5 εκατ. € και
αφορά στην αντικατάσταση περίπου 19 χιλιάδων φωτιστικών και 34 χιλιάδων λαµπτήρων µε
φωτιστικά νέας τεχνολογίας τύπου led.
ΜΟΝΟ µε την υλοποίηση του προγράµµατος αυτού, οι εν προκειµένω πέντε (5) ∆ήµοι
επιτυγχάνουν:
9 Μείωση της ετήσιας κατανάλωσης ενέργειας κατά 15,6 εκατ. kWh.
9 Περιορισµό της ετήσιας εκποµπής ρύπων CO2 κατά 15,5χιλ. τόνους.
9 Πλήρη αποπληρωµή της επένδυσης, των τόκων και τυχόν λοι̟πών εξόδων µέσω της
εξοικονόµησης ενέργειας, µε ε̟πι̟πρόσθετο οικονοµικό όφελος, σε ετήσια βάση, της τάξεως
των 900.000,00 €.

Παράλληλα, συνεχίζεται αµείωτo το ενδιαφέρον των ∆ήµων όλης της χώρας για ένταξη στο
συγκεκριµένο ̟πρόγραµµα, για το οποίο έχουν ήδη λάβει τελική έγκριση χρηµατοδότησης αιτήµατα
εννέα (9) ∆ήµων, ενώ βρίσκονται στο στάδιο της επεξεργασίας άλλα τριάντα (30).
Ειδικότερα, υπενθυµίζεται ότι, για τις επενδύσεις ̟που διενεργούνται σύµφωνα µε το
ολοκληρωµένο ̟πρόγραµµα του Τ. Π. & ∆ανείων µε το Κ.Α.Π.Ε., προβλέπεται:
¾ Προτυποποίηση όλων των διαδικασιών ωρίµανσης του προγράµµατος.
¾ Τεχνική βοήθεια α̟πό το Κ.Α.Π.Ε. προς τους ∆ήµους.
¾ ∆ιαδικασίες ελέγχου σε διάφορες φάσεις της επένδυσης (κατά τη διάρκεια, µε την
ολοκλήρωση και ετησίως, για διάστηµα τουλάχιστον 10-12 ετών), ώστε να εξασφαλίζεται η
ποιότητα των δράσεων σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα κατά περίπτωση χαρακτηριστικά και
να πιστοποιείται η ενεργειακή της α̟πόδοση.
¾ Εγγυητική ευθύνη καλής λειτουργίας α̟πό τον ανάδοχο τουλάχιστον για διάστηµα 10 ετών
κατά το οποίο, ουσιαστικά, αυτός έχει την ευθύνη συντήρησης των υλικών της Προµήθειας
σε κατάσταση ορθής λειτουργίας, χωρίς πρόσθετη επιβάρυνση των Αναθετουσών Αρχών.
(Η Εγγυητική ευθύνη καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο οφείλει να ανέρχεται στο > 30%
της αξίας της σύµβασης υπό µορφή escrow account η εγγυητική επιστολή τραπέζης).
Σε µια τέτοια διαδικασία ήταν αναµενόµενο να διατυπωθούν κριτικές και διαφορετικές
προτάσεις για επιµέρους όρους των διαγωνισµών οι οποίοι κρίθηκαν ως σηµαντικοί, σύµφωνα µε
την κείµενη νοµοθεσία, α̟πό την εκάστοτε Αναθέτουσα Αρχή.
Οι διακηρύξεις των φορέων οφείλουν να είναι σύµφωνες µε την κείµενη νοµοθεσία,
ιδίως µε το ν. 4412/2016, τις οδηγίες της Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ. και το πρότυπο τεύχος µε αρ.
πρωτ. 6356/20-12-2016, το οποίο εκδόθηκε και δηµοσιεύθηκε α̟πό την Ε.Α.Α.∆Η.ΣΥ.,
καθώς και µε τον Οδηγό Μελετών του ολοκληρωµένου προγράµµατος Τ. Π. & ∆ανείων –
Κ.Α.Π.Ε.
Σε κάθε περίπτωση παραµένει στη διακριτική ευχέρεια των υποψήφιων αναδόχων η υποβολή
προσφυγών και ενστάσεων στις περιπτώσεις εκείνες που αυτοί κρίνουν ότι οι Αναθέτουσες Αρχές
δεν τήρησαν επαρκώς τη νοµοθεσία περί δηµοσιών συµβάσεων.
Στο αµέσως προσεχές διάστηµα, θα διενεργηθεί η διαγωνιστική διαδικασία της τελευταίας
επένδυσης α̟πό αυτές που χαρακτηρίζονται ως «πιλοτικές», η οποία περιλαµβάνει και σύστηµα
τηλεδιαχείρισης.
Με την ολοκλήρωση και αυτού του διαγωνισµού, θα υπάρξει εκ νέου διαβούλευση µε τους
∆ήµους, τον τεχνικό κόσµο και τους φορείς της αγοράς για τα συµπεράσµατα των πιλοτικών
προγραµµάτων, µε σκοπό την περαιτέρω βελτίωση του προγράµµατος, αν απαιτείται, ενόψει
µάλιστα της προετοιµαζόµενης από το Τ. Π. & ∆ανείων και το Κ.Α.Π.Ε. προσαρµογής του ώστε να
είναι δυνατή και η σύµπραξη µε ιδιώτες επενδυτές (Σ∆ΙΤ και ΣΕΑ).
Τα ανωτέρω διαλαµβάνονται και στο από 16-1-2018 δελτίο τύπου, που εκδόθηκε από το Τ.
Π. & ∆ανείων σε συνεργασία µε το Κέντρο Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) και έχει
αναρτηθεί στην ιστοσελίδα www.tpd.gr.
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