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Θέµα: ΝΕΑ ΣΥΜΒΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ Ο∆ΩΝ, ΠΛΑΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΛΟΙΠΩΝ ΥΠΑΙΘΡΙΩΝ
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∆ΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 72 του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της
Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης» (ΦΕΚ Α΄
87/7.6.2010), όπως αντικαταστάθηκε µε την παρ. 1 του άρθρου 3 του Ν. 4623/2019 ‘’Η
Οικονοµική Επιτροπή …. η) Αποφασίζει αιτιολογηµένα για την τροποποίηση του φυσικού ή οικονοµικού
αντικειµένου συµβάσεων, σύµφωνα µε την εφαρµοζόµενη σε κάθε περίπτωση νοµοθεσία. Στις συµβάσεις
του προηγούµενου εδαφίου εγκρίνει το πρωτόκολλο παραλαβής µε αιτιολογηµένη απόφασή της’’

Τον Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179/22-8-2011) και συγκεκριµένα των άρθρων 123 & 127 όπου
προβλέπεται ότι ο ∆Ε∆∆ΗΕ, ως καθολικός διάδοχος του κλάδου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας
της ∆ΕΗ ΑΕ, είναι υπεύθυνος για την ανάπτυξη, λειτουργία, συντήρηση και διαχείριση του
Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας. Οι δραστηριότητες σε ό,τι αφορά στο
δίκτυο δηµοτικού φωτισµού ασκούνται πλέον από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, και
Λαµβάνοντας υπόψη το υπ’ αριθµ. 1970/29-1-2020 (ΑΠ ∆ήµου ∆ιονύσου 2848/31-1-2020)
έγγραφο του ∆Ε∆∆ΗΕ,
Σας γνωρίζουµε ότι:
Λόγω της σωρείας αιτηµάτων από ∆ήµους για προµήθεια και σύνδεση φωτιστικών σωµάτων
τεχνολογίας LED στο δίκτυο, δηµιουργήθηκε η ανάγκη θέσπισης νέων ρυθµίσεων, καθώς κάθε
παρέµβαση εξοικονόµησης στον ηλεκτροφωτισµό µπορεί να αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση, αφού
τόσο τα απαιτούµενα υλικά όσο και οι εργασίες για την εγκατάσταση των νέων φωτιστικών
διαφοροποιούνται κατά περίπτωση.
Με το από υπ’ αριθµ. 1970/29-1-2020 (ΑΠ ∆ήµου ∆ιονύσου 2848/31-1-2020) έγγραφο του
∆Ε∆∆ΗΕ, η εταιρεία τροποποιεί την υφιστάµενη σύµβαση ΦΟΠ (Φωτισµός Οδικός Πόλεως) σε
Συµφωνία Πλαίσιο, ώστε να καλύπτονται όλες οι δυνατές περιπτώσεις υποβολής αιτηµάτων από
τους ∆ήµους (πχ περίπτωση απλής αντικατάστασης συµβατικού λαµπτήρα µε LED, περίπτωση
αντικατάστασης φωτιστικού σώµατος που περιλαµβάνει το φωτιστικό σώµα και τον λαµπτήρα
LED ή της συνολικής αντικατάστασης του εξοπλισµού που περιλαµβάνει τον λαµπτήρα, το
φωτιστικό σώµα και τον βραχίοντα στήριξης, ή εγκατάσταση εξοπλισµού τηλεδιαχείρισης).
Με την συµφωνία πλαίσιο ο ∆ήµος θα προµηθεύεται και θα συντηρεί ο ίδιος τα φωτιστικά
σώµατα (αλλαγές λαµπτήρων, αντικατάσταση φωτιστικών σωµάτων κλπ) αλλά και θα
εγκαθιστά πλήρεις απαρτίες εξοπλισµού (βραχίονες, φωτιστικά σώµατα και
λαµπτήρες) αναλαµβάνοντας πλήρως την ευθύνη για την ασφάλεια των προσώπων και
των εγκαταστάσεων του ∆ικτύου αλλά και του εξοπλισµού φωτισµού, κατά την
εγκατάσταση και λειτουργία του.
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Ζητήµατα που σχετίζονται αποκλειστικά και άµεσα µε ζητήµατα αρµοδιότητας του ∆Ε∆∆ΗΕ ως
∆ιαχειριστή Ε∆∆ΗΕ συνεχίζουν να ασκούνται ως έχουν.
Στην παρούσα εισήγηση επισυνάπτεται αντίγραφο της νέας Συµφωνίας Πλαίσιο, για το Φωτισµό
Οδών, Πλατειών και λοιπών υπαίθριων κοινόχρηστων χώρων (ΦΟΠ), µε χρήση του Εναερίου
∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία έχει συνταχθεί σύµφωνα µε τα καθοριζόµενα
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας και µε την
οποία καθορίζονται τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του ∆Ε∆∆ΗΕ και του ∆ήµου για την
προµήθεια, εγκατάσταση, αντικατάσταση, λειτουργία, συντήρηση και αποξήλωση του
εξοπλισµού που απαιτείται για το ΦΟΠ εντός των ορίων του ∆ήµου ∆ιονύσου.
Επιπλέον της υπογραφής της νέας Συµφωνίας Πλαισίου, θα πρέπει να ορισθεί εκπρόσωπος του
∆ήµου ∆ιονύσου, ο οποίος θα είναι επίσης και αντίκλητος του αντισυµβαλλοµένου ∆ήµου, θα
είναι νόµιµα εξουσιοδοτηµένος και θα τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέµατα που αφορούν την
εκτέλεση της Συµφωνίας Πλαίσιο και θα προβαίνει εξ’ ονόµατός του στην τακτοποίηση όλων
των διαφορών και διαφωνιών που προκύπτουν (ως προβλέπεται στο άρθρο 15).
Κατόπιν των ανωτέρω προτείνεται στην Οικονοµική Επιτροπή να:
1. Αποφασίσει για την τροποποίηση της υφιστάµενης σύµβασης ΦΟΠ (Φωτισµός Οδικός
Πόλεως) µε τον ∆Ε∆∆ΗΕ σε Συµφωνία Πλαίσιο, σύµφωνα µε τους όρους της συµφωνίας όπως
αυτή επισυνάπτεται.
2. Εξουσιοδοτήσει το ∆ήµαρχο για την υπογραφή της ανωτέρω Συµφωνίας Πλαίσιο
3. Ορίσει Εκπρόσωπο του ∆ήµου ∆ιονύσου, ο οποίος θα είναι επίσης και αντίκλητος του ∆ήµου,
σύµφωνα µε τα όσα ορίζονται στο άρθρο 15 της Συµφωνίας Πλαισίου, τον Αντιδήµαρχο
Καθηµερινότητας κ. Τσεβά Χρήστο του Ιωάννη (Ορισµένο µε την Απ. ∆ηµάρχου 249/1573/201-2020).

Ο ΑΝΤΙ∆ΗΜΑΡΧΟΣ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΟΤΗΤΑΣ

ΤΣΕΒΑΣ ΧΡΗΣΤΟΣ

Εσωτ. ∆ιανοµή:
Γραφείο ∆ηµάρχου
Γενικός Γραµµατέας
Αντιδήµαρχος ∆ιοικητικών & Οικονοµικών Υπηρεσιών
Αντιδήµαρχος Καθηµερινότητας
Αντιδήµαρχος Περιβαλλοντικής ∆ιαχείρισης
∆ιεύθυνση Οικονοµικών Υπηρεσιών
Αρχείο: ∆. Περιβάλλοντος – Συµβάσεις – ∆Ε∆∆ΗΕ
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