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ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ


Χρηματοδότηση
Ταμείου

επενδυτικών

Παρακαταθηκών

&

έργων

Ο.Τ.Α.

Δανείων

και

μέσω

του

ΕΤΕπ,

σε

συνεργασία με την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε.


Η χρήση χρηματοδοτικών εργαλείων για τη διενέργεια
επενδύσεων αναβάθμισης υποδομών & εξοικονόμησης
πόρων στην Αυτοδιοίκηση

ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ (Ν. ΧΙΩΤΑΚΗΣ): Πάμε στην τελευταία θεματική και θα
κάνει ο Πρόεδρος, ο κύριος Γιώργος Πατούλης, την εισήγησή του.
Γ. ΠΑΤΟΥΛΗΣ: Όχι, δεν θα κάνω εισήγηση.
Κύριε Πρόεδρε, έχουμε δώσει τα ερεθίσματα εκεί που πρέπει.
Λοιπόν, κύριοι συνάδελφοι, καταλαβαίνω καταρχήν ότι έχουμε
βγει πολύ από το χρόνο μας, παρά ταύτα βγήκαμε μέσα από μια
εποικοδομητική διαδικασία.
Να πω ότι θα έπρεπε ήδη να έχουμε ολοκληρώσει από τις
16.30 το Συνέδριό μας, να πω ότι συνεχίζει να παράγεται εικόνα και
προφανώς αυτά ακούγονται μέσα από live streaming σε όλη την
Ελλάδα.
Και μπαίνουμε σε μία πάρα πολύ σημαντική, κατά την άποψή
μου, πέραν του ελεγκτικού μηχανισμού που αναφέραμε πριν, που
αφορά την ανάπτυξη των τοπικών κοινωνιών και εργαλεία και
μηχανισμούς για επενδυτικά έργα στους ΟΤΑ. Και προφανώς δεν
θα μπορούσε να συμβεί μία τέτοια κουβέντα ή μία τέτοια αναφορά,
εάν δεν ήταν κοντά μας το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
Έτσι λοιπόν, είναι ο Κώστας ο Βαρλαμίτης, ο Πρόεδρος του
Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων και το είπα και σήμερα, χθες,
δεν θυμάμαι τώρα, έχουμε χάσει και εμείς τις ημέρες, ότι ήταν
παρών σε όλες τις διαδικασίες, τις χρονοβόρες και δύσκολες και
έχει μια βαθιά άποψη για την Τοπική Αυτοδιοίκηση. Άρα μπορεί η
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γνώση του αυτή να βοηθήσει σημαντικά στη λύση των ζητημάτων
που έχει η Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Ο

κύριος

Νικόλαος

Χιωτάκης,

μέλος

του

Διοικητικού

Συμβουλίου της ΚΕΔΕ, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος του
εργαλείου

του

επενδυτικού,

της

ΠΕΤΑ

Α.Ε.,

ο

Χρήστος

ο

Κοντογεώργος, Σύμβουλος «Δημόσιος Τομέας: Ελλάδα – Κύπρος»,
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ευχαριστούμε για τη δυνατότητα
που μας δίνετε με τη συμμετοχή αυτή. Ο κύριος Σωφρόνης δεν
ξέρω αν είναι εδώ. Προφανώς δεν είναι, γιατί με τις βροχές έφυγε.
Ο Γιάννης Γιάνναρος, οικονομολόγος, τον οποίο ευχαριστούμε που
είναι εδώ. Και ο Θεόδωρος Χαϊδάκης, ηλεκτρολόγος – μηχανικός, ο
οποίος ευχαριστούμε που βρίσκεται κοντά μας.
Επειδή ενώνουμε τις δύο τράπεζες που σχετίζονται με τον
«Έξυπνο»

τρόπο

βελτίωσης

της

αποδοτικότητας

και

της

αποτελεσματικότητας των Δήμων, κοντά, μαζί με τους εισηγητές της
πρώτης

τράπεζας,

είναι

ο

Χαρίλαος

ο

Φαλτσέτας,

Διευθύνων

Σύμβουλος ΣΟΛ Συμβουλευτικής Α.Ε., ευχαριστούμε και εκείνον για
τη δυνατότητα που μας δίνεται με την παρουσία του να ακούσουμε
βέλτιστες πρακτικές αλλά και τρόπους πάνω στον «έξυπνο» τρόπο
βελτίωσης

της

αποδοτικότητας

και

αποτελεσματικότητας

έχω

συγκεκριμένη

των

Δήμων.
Όσο

με

αφορά,

επειδή

ανελαστική

αδυναμία να βρεθώ μέχρι τέλους της τράπεζας, διότι στις εννιά η
ώρα πρέπει να βραβεύσω τους Παλαιστίνιους που έχουν αγώνα στο
Δήμο μου, κύριε Κουτελάκη, στις εννιά η ώρα, θα φύγω τώρα,
προφανώς, οδικώς, προσπαθώντας να φτάσω έγκαιρα.
Με αυτές τις σκέψεις και μη καθυστερώντας περισσότερο, θα
μου επιτρέψετε, τουλάχιστον όσον αφορά τη δική μου συμμετοχή
στα δρώμενα, να πω ότι αυτές οι δύο τράπεζες, κύριε Χιωτάκη, που
αναλαμβάνετε

να

Προεδρεύσετε

προφανώς

όλης

αυτής

της

διαδικασίας, θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους τους συνέδρους, από
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την πρώτη μέρα μέχρι σήμερα που κάθεστε και έχετε την υπομονή,
θα μου επιτρέψετε εκ νέου να ευχαριστήσω τις Υπηρεσίες μας,
όλους εκείνους τους συνεργάτες που βγάλανε την εικόνα αλλά και
τη δυνατότητα της ενότητας που υπήρξε στην Αυτοδιοίκηση μέσα
από τη συνεδρία αυτή και αυτές οι εισηγήσεις θα αποτελούν, στα
αποτελέσματα και στα συμπεράσματα που θα τυπωθούν, εισηγήσεις
που θα γίνουν χρήση και σε άλλους αυτοδιοικητικούς, που δεν είναι
εδώ στην αίθουσα αυτή τη στιγμή, που όμως είμαι σίγουρος, ακόμα
και το live streaming, πάρα πολλοί αυτή τη στιγμή, και αυτά που θα
πείτε και αυτά που θα διαδραματιστούν, θα αποτελέσουν γόνιμη
γνώση για όλους εκείνους που σήμερα βρίσκονται στην αίθουσα
μέσα από το δικό τους Δήμο και μέσα από το live streaming.
Σας ευχαριστώ πολύ όλους για ότι κάνατε για να γίνει αυτό το
Συνέδριο.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

Θέλω

να

ευχαριστήσω

πολύ

τον

Πρόεδρο

της

Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδος, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, που
έμεινε ως και την τελευταία αυτή εκδήλωση του Συνεδρίου. Βεβαίως
ξέρουμε πόσο εργάστηκε όλο αυτό τον καιρό και εκείνος και τα μέλη
του Διοικητικού Συμβουλίου της ΚΕΔΕ για να φτάσουμε σε αυτό το
σημείο σε ένα γεμάτο τριήμερο Συνέδριο.
Αλλά και βεβαίως πιστοποιείται αυτό, ότι ήταν πετυχημένο,
από την παρουσία όλων εσάς σήμερα εδώ και μέχρι αυτή την ώρα,
αυτή την 3 η ημέρα, μετά από τρεις κουραστικές μέρες.
Θα κλείσουμε το Συνέδριο με ένα θέμα το οποίο θα μπορούσε
να είναι και ένα από τα κύρια. Αλλά βεβαίως υπάρχουν τόσα πολλά
κρίσιμα

θέματα

για

την

Αυτοδιοίκηση,

που

το

θέμα

της

χρηματοδότησης μπορεί να συζητηθεί ανά πάσα στιγμή, άρα θα το
συζητήσουμε σήμερα.
Ο Γιώργος ο Πατούλης, ξεκινώντας την θητεία του στην ΚΕΔΕ,
φρόντισε να κάνει συνεργασίες για να προχωρήσουν οι Δήμοι με
αρκετούς

Δημόσιους

Οργανισμούς

ή

Οργανισμούς

δημοσίου
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συμφέροντος. Και στο κομμάτι το χρηματοοικονομικό, επέλεξε να
είναι το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων συνεργάτης της ΚΕΔΕ
και των Δήμων. Και έχει υπογραφεί η σχετική προγραμματική
σύμβαση μεταξύ της ΚΕΔΕ και του Ταμείου Παρακαταθηκών και
Δανείων, η οποία εκτελείται και μέσω της ΠΕΤΑ, της ανωνύμου
εταιρίας της ΚΕΔΕ.
Η ΠΕΤΑ είναι η εταιρία της ΚΕΔΕ, της ΕΝΠΕ και των
αναπτυξιακών εταιριών των Περιφερειακών Ενώσεων Δήμων και
πιστεύω ότι αυτά τα 2,5 χρόνια που έχουμε δουλέψει μαζί, έχουμε
βοηθήσει αρκετούς Δήμους, συγκεκριμένα έχουμε συνεργαστεί με
60 Δήμους, από τους οποίους 30 από αυτούς έχουμε συνάψει
συνεργασίες.
Μία από τις συνεργασίες, την κυριότερη, θα έλεγα, που
βοηθάει

τους

Δήμους,

είναι

η

συνεργασία

με

το

Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων. Έχουμε τη μεγάλη χαρά και τιμή να
είναι εδώ ο Πρόεδρος, ο κύριος Βαρλαμίτης, ο οποίος είναι πολύ
στενός συνεργάτης πια, όλων των Δήμων. Και τι είναι αυτό που
βοηθάμε; Εμείς μπορούμε, σαν ΠΕΤΑ, να φτιάξουμε τον φάκελο, να
κάνουμε

την

αίτηση,

να

παρακολουθήσουμε

την

πορεία

του

φακέλου, ούτως ώστε οι Δήμοι να χρηματοδοτηθούν από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με επιδοτούμενο επιτόκιο. Για έργα
τα οποία είναι περιβαλλοντολογικά ή ενεργειακά. Θα σας τα πει
περισσότερο ο Πρόεδρος, αλλά πριν από τον Πρόεδρο, θα ήθελα να
δώσω

το

λόγο

στον

κύριο

Χρήστο

Κοντογεώργο,

ο

οποίος

εκπροσωπεί την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, η οποία είναι
συνεργάτης

η

Ευρωπαϊκή

Τράπεζα

Επενδύσεων

στο

Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων και η οποία επιδοτεί για αυτά τα
δάνεια προς τους Δήμους, το επιτόκιο, ούτως ώστε να είναι το
χαμηλότερο της αγοράς.
Κύριε Κοντογεώργο, έχετε το λόγο.
Χ. ΚΟΝΤΟΓΕΩΡΓΟΣ: Ευχαριστώ πολύ.
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Κυρίες και κύριοι, θα είμαι σύντομος, λόγω του περασμένου
της ώρας και θα σας πω δυο πράγματα για το ποια είναι η
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, θα δείξω κάποια στοιχεία για τα
νούμερα που αφορούν δανειοδοτήσεις που έχουμε κάνει στην
Ελλάδα τα τελευταία χρόνια και τέλος το πώς υπάρχει η δυνατότητα
να βοηθήσουμε τους Δήμους είτε άμεσα, είτε μέσω του Ταμείου
Παρακαταθηκών, είτε μέσω κάποιων χρηματοδοτικών εργαλείων
που συζητούνται και θα υπογραφούν άμεσα με την Ελληνική
Δημοκρατία.
Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, με μια ματιά, ουσιαστικά
οι μέτοχοί μας είναι τα κράτη – μέλη, ακόμα 28, είναι ο μεγαλύτερος
διεθνής Οργανισμός ως δανειστής και δανειζόμενος, δανειζόμαστε
εκδίδοντας ομόλογα δικά μας στις διεθνείς αγορές και ως εκ τούτου
έχουμε τη δυνατότητα να μετακυλύουμε το πολύ χαμηλό αυτό
κόστος

που

έχουμε

ως

δανειζόμενοι,

στον

τελικό

αποδέκτη.

Συνήθως έχουμε ως εταίρους είτε μεγάλες εταιρίες είτε τράπεζες, οι
οποίες υποστηρίζουν μικρομεσαίες επιχειρήσεις και έργα τα οποία
εμείς δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε, διότι όπως βλέπετε στην
διαφάνεια, εμείς περίπου δανειοδοτούμε… υποστηρίζουμε 400 έργα
το χρόνο. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι αυτά τα 400 έργα σε 160
χώρες, πόσα μένουν για την Ελλάδα, γύρω στα 10 – 15 έργα κάθε
χρόνο.
Ως εκ τούτου λοιπόν, επειδή δεν θέλουμε να βγάζουμε από
την αγορά και δεν είναι αυτός ο στόχος μας, τις τοπικές τράπεζες,
έτσι και στην περίπτωση της Ελλάδας, δανειοδοτούμε έργα μέσω
τραπεζών

και

στη

συγκεκριμένη

περίπτωση

που

αφορά

περισσότερο εσάς, μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Λεπτομέρειες όμως θα σας πει ο κύριος Βαρλαμίτης στη συνέχεια.
Βλέπετε εδώ λίγο τον όγκο των χρηματοδοτήσεων. Αυτό,
όπως είπα και πριν, δεν είναι για να σας δείξω ότι είμαστε μια πολύ
μεγάλη τράπεζα και δανείζουμε γύρω στα 84 δισεκατομμύρια το
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χρόνο, είναι απλώς για να δείξουμε ότι είμαστε μεγάλη τράπεζα,
έχουμε φτηνό χρήμα και μέσω των τραπεζών σε κάθε χώρα
μπορούμε και αυτό το μετακυλύουμε στους ιδιώτες ή μη ιδιώτες
επενδυτές.
Εδώ είναι η διάρθρωση του μετοχικού κεφαλαίου. Όπως
είπαμε, οι 28 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η Ελλάδα με 1,2%.
Και οι προτεραιότητές μας είναι λίγο – πολύ αυτές, κάποιες εκ των
οποίων

είναι

και

στο

ενδιαφέρον

το

δικό

σας,

περιβάλλον,

υποδομές, καινοτομία, μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Οι

επιπτώσεις

των

δανειοδοτήσεών

μας

είναι

αρκετά

σημαντικές παγκοσμίως. Βλέπουμε ότι στο χώρο της εργασίας
περισσότερα από 4 εκατομμύρια άτομα έχουν ωφεληθεί, έχουμε
πάνω από 10 εκατομμύρια άτομα που έχουν ωφεληθεί με βάση
μελέτες

που

κάνουμε

εσωτερικά

στο

χώρο

της

υγείας,

στην

εκπαίδευση, στο νερό, στις μεταφορές, περίπου 1 δισεκατομμύριο
επιβάτες τυγχάνουν να μπορούν να κάνουν χρήση έργων τα οποία
εμείς χρηματοδοτήσαμε, επίσης ενέργεια, αστική ανάπτυξη και
τηλεπικοινωνίες, είναι βασικοί τομείς τους εμείς υποστηρίζουμε.
Τα τελευταία χρόνια, από το ’11 μέχρι το ’15, βλέπουμε ότι οι
υπογραφές και οι εκταμιεύσεις είναι σε ένα αρκετά υψηλό επίπεδο.
Συνολικά

την

5ετία

αυτή,

γύρω

στα

6

δισεκατομμύρια

έχουν

υπογραφεί και έχουν εκταμιευτεί στην Ελλάδα. Εδώ βλέπουμε πάλι
τις υπογραφές και τις εκταμιεύσεις, για το 2016 είμαστε περίπου
στο 1,5 δις υπογραφές και 1,4 εκταμιεύσεις. Εδώ βλέπουμε ότι
κυρίως το πιο φτηνό χρήμα που μπορεί να παρέχει η Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων πηγαίνει σε δημόσιο τομέα και όχι τόσο πολύ
σε ιδιωτικό. Αυτό έχει αλλάξει λίγο την τελευταία χρονιά, το 2016,
κυρίως και με το σχέδιο Γιούνκερ το οποίο και εμείς υποστηρίζουμε.
Εδώ βλέπουμε για το ’16 μια ανάλυση, το 72% έχει πάει
κυρίως σε μικρομεσαίες και μεσαίες, για ευρωπαϊκά δεδομένα,
επιχειρήσεις, πλην όμως σχετικά μεγάλες για τα δεδομένα της
6
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Ελλάδας. Αυτά έχουν γίνει κυρίως μέσω τραπεζών. Το 14% στην
ενέργεια, στην υγεία και στην εκπαίδευση το 9% και γενικώς
υπάρχουν και άλλοι τομείς, όπως τηλεπικοινωνίες, ενέργεια και
αστική ανάπτυξη.
Αυτή είναι η συνολική μας έκθεση στην Ελλάδα. Το σύνολο
των υπογραφών είναι 18 δις και οι εκταμιεύσεις που έχουν γίνει και
είναι προς αποπληρωμή, είναι στα 15 δις. Ουσιαστικά μπορούμε και
βοηθάμε και την Ελληνική Δημοκρατία, με τη συνολική έκθεσή μας
να ανέρχεται γύρω στο 10% του ελληνικού ΑΕΠ και οι υπογραφές
την

περασμένη

χρονιά

αντιπροσωπεύουν

περίπου

1%

του

ΕΤΕπ

στη

ακαθάριστου εθνικού προϊόντος της χώρας.
Όσον

αφορά

τώρα

την

προσέγγιση

της

χρηματοδότηση Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, είπαμε ότι
υπάρχουν τρεις

ουσιαστικά

τρόποι, απευθείας

χρηματοδότηση,

όπου βέβαια μιλάμε για μεγαλύτερα επενδυτικά έργα τα οποία
μπορεί να είναι 3ετίας, 4ετίας ή 5ετίας, έχει σημασία η ωρίμανση
του έργου. Δηλαδή να υποστηρίξουμε ένα επενδυτικό πλάνο το
οποίο όμως να έχει σχετικά ώριμα έργα, για τα οποία να έχουμε
εμείς…

να

είμαστε

κατά

κάποιο

τρόπο

πεπεισμένοι

ότι

θα

μπορέσουν να υλοποιηθούν μέσα στη διάρκεια που είπαμε.
Μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων έχουμε μια
γραμμή

με

το

Ταμείο

και

σε

Παρακαταθηκών,

υποστηρίζουμε,

χρηματοδότηση,

για

να

συνεργασία
δίνουμε

πάρουν

στη

και

με

το

εμείς

Ταμείο

πιο

συνέχεια

φτηνή

καλύτερη

χρηματοδότηση και οι Δήμοι από το Ταμείο.
Και τέλος, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων.
Αυτή
ουσιαστικά

είναι
γίνεται

η

διαδικασία
μια

πρόταση,

χρηματοδότησης
ένα

αίτημα,

από
στη

εμάς,

συνέχεια

αξιολογούμε το έργο, το εγκρίνουμε, υπογράφουμε, εκταμιεύουμε,
υπάρχει ένα σημαντικό στάδιο για εμάς, είναι η παρακολούθηση του
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έργου, η υλοποίησή του όσον αφορά το τεχνικό αλλά και το
χρηματοοικονομικό κομμάτι και τέλος, προφανώς, η αποπληρωμή.
Να σταθώ λίγο στα χρηματοδοτικά εργαλεία. Αυτή η διαφάνεια
που βλέπετε, ουσιαστικά είναι από το χρηματοδοτικό εργαλείο το
οποίο

τρέξαμε

την

προηγούμενη

προγραμματική

περίοδο,

το

JESSICA, ίσως ξέρετε, έχετε ακούσει για αυτό. Σήμερα είμαστε σε
συζητήσεις με το Υπουργείο και ενδέχεται τέλος του χρόνου, αρχές
του επόμενου, να συσταθεί ένα καινούργιο Ταμείο Υποδομών, το
οποίο θα υποστηρίξει έργα τόσο στο χώρο της αστικής ανάπτυξης,
όσο και της ενεργειακής απόδοσης και των ανανεώσιμων πηγών.
Ουσιαστικά εμείς παίζουμε το ρόλο του διαχειριστή του
Ταμείου, θα βάλουμε και εμείς κάποια χρήματα ουσιαστικά μέσω
ενός

δανείου

προς

το

Δημόσιο

και

στη

συνέχεια

επιλέγουμε

κάποιους ενδιάμεσους φορείς, είναι το κίτρινο κυκλάκι που βλέπετε
στη μέση, πιθανότατα θα είναι τράπεζες οι οποίες με χαμηλό, με
πολύ χαμηλό κόστος, θα διαχειριστούν τα χρήματα αυτά, τόσο για
υποστήριξη επενδύσεων ιδιωτικού, όσο και δημόσιου τομέα. Έχει
μεγάλη σημασία τα έργα να είναι ώριμα, γιατί οι τράπεζες θα
χρησιμοποιήσουν τη δική τους διαδικασία για τον έλεγχο των έργων
και για την έγκριση της χρηματοδότησης και η επιστροφή των
πόρων μπορεί να δημιουργήσει ένα νέο κύκλο επενδύσεων.
Οι πόροι του Ταμείου Υποδομών θα έχουν και σημαντικό
κομμάτι

από

τα

Επιχειρησιακά

Προγράμματα

του

ΕΣΠΑ.

Και

κάποιους πόρους οι οποίοι θα επιστρέψουν από το JESSICA, οι
οποίοι εκτιμώνται ότι ίσως ανέλθουν και στα 50 εκατομμύρια μέχρι
το τέλος του 2022.
Όσον αφορά το Ταμείο Παρακαταθηκών, νομίζω ότι δεν έχει
νόημα να πω κάτι, είναι ο κύριος Βαρλαμίτης εδώ, τα ξέρει πολύ
καλύτερα και αυτή ήταν η παρουσίαση από τη δική μας πλευρά.
Ευχαριστώ πάρα πολύ.
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ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Κοντογεώργο και
το λόγο έχει τώρα ο κύριος Κωνσταντίνος Βαρλαμίτης, ο Πρόεδρος
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ευχαριστούμε πολύ.
Κ. ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ: Καλό απόγευμα.
Ευτυχώς που δεν έχουμε εσωτερικό έλεγχο αυτή τη στιγμή
από

το

Ταμείο

Παρακαταθηκών,

γιατί

θα

μου

λέγανε

κάνω

αναποτελεσματική επικοινωνία.
Πάμε όμως να δούμε τα θέματα που θα κουβεντιάσουμε
σήμερα.
Θα μιλήσουμε για τις δράσεις του Ταμείου Παρακαταθηκών
στο χώρο της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Τρεις είναι οι άξονες των
δράσεων που έχουμε αναπτύξει και πρωτοβουλιών που έχουμε
πάρει το τελευταίο χρονικό διάστημα, είναι το πρώτο, το μεγάλο, η
έμφαση για νέες επενδύσεις, τα θέματα ενίσχυσης ρευστότητας των
Δήμων

και

βέβαια

οι

αναπτυξιακές

και

λοιπές

κοινωνικές

πρωτοβουλίες που έχει πάρει το Ταμείο.
Προχωράω όσο πιο γρήγορα μπορώ γιατί ξέρω ότι είστε
κουρασμένοι.
Ξεκινώντας

από

τα

επενδυτικά

μας

προγράμματα,

τις

επενδυτικές πρωτοβουλίες, αυτά που θα κουβεντιάσουμε σήμερα
έχουν σχέση με την περιγραφή του προγράμματος που έχουμε με
την

Ευρωπαϊκή

Τράπεζα

πρόγραμμα

που

Πρόγραμμα

Συγχρηματοδότησης

Επενδύσεων

και

μέσω

Επενδύσεων,

για

το

του

ΠΔΕ

οποίο

με

το

νέο

χρηματοδοτικό

χρησιμοποιούμε,
την

Ευρωπαϊκή

αναφέρθηκε

και

ο

πάλι

στο

Τράπεζα
Υπουργός

Εσωτερικών, και χθες ο Γενικός Γραμματέας του ΕΣΠΑ, ο Τάκης ο
Κορκολής, αλλά και την προηγούμενη Δευτέρα παρουσιάστηκε από
τον

Αναπληρωτή

Υπουργό

Ανάπτυξης

και

τον

Υπουργό

Εσωτερικών. Οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε για την επιτάχυνση
ωρίμανσης των έργων, μέσα από το πρόγραμμα επιχορήγησης
μελετών, τα ολοκληρωμένα προγράμματα που έχουμε αναπτύξει και
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τρέχουν και τέλος, το καινούργιο πρόγραμμα που προετοιμάζουμε,
για τη συμμετοχή του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων σε έργα
τύπου ΣΔΙΤ ή και τύπου ΣΕΑ, που θα μας πει μετά ο κύριος
Γιάνναρος.
Σε ότι αφορά το Πρόγραμμα Συγχρηματοδότησης με την
Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων. Νομίζω αυτό το ξέρουμε λίγο
καλά, είναι ένα πρόγραμμα που τρέχει τα τελευταία χρόνια, ήδη
έχουμε φτάσει σε εγκρίσεις και προεγκρίσεις πάνω

από 270

εκατομμύρια, καλύπτει μία μεγάλη γκάμα αναπτυξιακών έργων που
έχει ανάγκη η Τοπική Αυτοδιοίκηση, από αναβάθμιση δημοσίων
κτιρίων, από οδικά δίκτυα και μεταφορές, από έργα που έχουν
άμεση επίπτωση στο περιβάλλον και στην ενέργεια, από έργα που
σχετίζονται

με

υποστήριξης,

τη

βελτίωση

πολλοί

υπηρεσιών

με

υγείας

ρωτούσαν

και

αν

κοινωνικής

μπορούμε

να

χρηματοδοτήσουμε παιδικούς σταθμούς ή γηροκομεία ή οτιδήποτε
άλλο. Όλα αυτά εντάσσονται σε αυτή την κατηγορία. Από χώρους
ανάπλασης περιοχών γενικότερα, θέματα ύδρευσης – αποχέτευσης
και φυσικά όλες τις υπόλοιπες εγκαταστάσεις που έχει ανάγκη ο
Δήμος.
Να πω, για να κρατήσουμε, ότι οι διάρκειες αυτών των
δανείων εξαρτώνται πάντοτε από τη διάρκεια ζωής της επένδυσης
και

η

σχέση,

Ευρωπαϊκής

πλέον,

η

Τράπεζας

Παρακαταθηκών

και

χρηματοδοτική
Επενδύσεων

Δανείων.

Αυτό,

είναι

και
που

75%

25%
είναι

πόροι

του
η

της

Ταμείου
τελευταία

τροποποίηση που κάναμε το καλοκαίρι, μαζί με τη μείωση του
επιτοκίου που ανακοίνωσε το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
στα νέα επενδυτικά προγράμματα των Δήμων, έχει οδηγήσει σε ένα
μέσο επιτόκιο χρηματοδότησης για τους Δήμους πολύ χαμηλό, σε
ότι αφορά το κυμαινόμενο αυτό είναι της τάξης του 2,5% και σε ότι
αφορά τα σταθερά, νομίζω είναι γύρω στο 3,8%. Καταλαβαίνετε ότι
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τα επιτόκια αυτά είναι πάρα πολύ χαμηλά και βοηθούν σημαντικά
τους Δήμους να υποστηρίξουν τα έργα τους.
Τώρα, το Ταμείο έχει ξεκινήσει μια πολιτική, μια στρατηγική
τα τελευταία χρόνια, να αναπτύσσει προγραμματικές συμβάσεις
συνεργασίας με διάφορους φορείς του δημόσιου τομέα αλλά και του
χώρου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με σκοπό να υποστηρίξει όσο το
δυνατόν πιο αποτελεσματικά τις διαδικασίες και τις δράσεις που
έχουν οι Δήμοι, προκειμένου να ενταχθούν στα χρηματοδοτικά του
προγράμματα.
Υπάρχει λοιπόν επομένως η συνεργασία που αναφέρθηκε και
ο κύριος Χιωτάκης, ο Πρόεδρος της ΠΕΤΑ, με την ΠΕΤΑ, που
αφορά στην υποστήριξη των Δήμων για να δημιουργήσουν τον
φάκελο

χρηματοδότησης,

ειδικότερα

στους

αυτό

Δήμους

τους

είναι

πάρα

μικρούς

πολύ

που

σημαντικό,

έχουν

θέματα

στελέχωσης.
Υπάρχει η συνεργασία που έχουμε με την ΕΕΤΑΑ, που είναι
σε δύο επίπεδα. Στο πρώτο, λειτουργεί σαν ένας μηχανισμός
ελέγχου ολοκλήρωσης των έργων που κάνουμε και αυτό είναι πάρα
πολύ σημαντικό και καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι και για
τους Δήμους και για τους Δημάρχους το να έχουμε μία τέτοια
πιστοποίηση από έναν τρίτο, ανεξάρτητο φορέα και φυσικά η
ΕΕΤΑΑ έχει και το ρόλο του τεχνικού συμβούλου στα θέματα
επιχορήγησης των μελετών των μικρών Δήμων.
Τέλος, υπάρχει το ΚΑΠΕ, που είναι ο τεχνικός μας σύμβουλος
σε θέματα ενεργειακά και φυσικά το ΚΑΠΕ πιστοποιεί αντίστοιχα τα
ενεργειακά έργα, όπως όλα τα υπόλοιπα έργα η ΕΕΤΑΑ.
Να πω ότι είναι σε ανάπτυξη και άλλες συνεργασίες, θα
σταθώ

στην

υπό

ανάπτυξη

συνεργασία

που

έχουμε

με

το

Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου, που σκοπό έχει να διαμορφώσουμε
όλο το πλαίσιο στήριξης των προγραμμάτων σε έργα συμπράξεων
δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.
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Αυτά, στο πρώτο θέμα. Αν θέλετε να κουβεντιάσουμε ή να
ρωτήσετε κάτι, ευχαρίστως, στη συνέχεια.
Νομίζω αυτό έχει το πιο πολύ ενδιαφέρον. Είναι το δεύτερο
πρόγραμμα που παρουσιάζω σήμερα. Είναι το νέο χρηματοδοτικό
εργαλείο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, μέσω του
Προγράμματος

Συγχρηματοδότησης

της

Ευρωπαϊκής

Τράπεζας

Επενδύσεων και του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων.
Τι καλύπτει; Καλύπτει έργα σε ύδρευση, κυρίως σε θέματα
εκσυγχρονισμού δικτύου και διαρροών, αλλά και αποχέτευσης. Να
πω εδώ ότι το πλεονέκτημα που έχει αυτό το πρόγραμμα –
ειπώθηκε και χθες, αλλά για όσους δεν το άκουσαν – είναι ότι δεν
έχει τους περιορισμούς που έχει το ΕΣΠΑ. Άρα μπορούμε να
κινηθούμε και σε πολύ μικρότερους Δήμους, πολύ μικρότερους
οικισμούς, όχι μόνο τύπου Γ΄, αλλά και τύπου Δ΄ και άρα να
καλύψουμε

ανάγκες

που

μέχρι

τώρα

δεν

μπορούσαν

να

χρηματοδοτηθούν, που ξέρετε όλοι πόσο σημαντικό είναι στις
τοπικές κοινωνίες, ιδίως σε περιοχές που είναι κοντά σε περιοχές
NATURA ή σε περιοχές που κάποια έργα είναι σημαντικά.
Για παράδειγμα, μου έλεγε ο Δήμαρχος Δωρίδας, που δεν τον
βλέπω εδώ, ότι οι οικισμοί που είναι κοντά στο Μόρνο, δεν έχουν
βιολογικό καθαρισμό.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Και τα νησιά.
Κ. ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ: Και τα νησιά. Και οι περιοχές που είναι κοντά,
βέβαια, σε θάλασσα και στα νησιά και λοιπά.
Δεύτερη μεγάλη δράση που θα αναπτυχθεί σε αυτό, είναι η
αγροτική οδοποιία. Πάλι καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι – το
άκουσα και εδώ πέρα αυτές τις μέρες – πάρα πολλοί από τους
Δημάρχους των περιφερειακών Δήμων και όχι μόνο των ορεινών,
και φυσικά και των νησιών, το να μπορέσουν να εκτελέσουν τέτοια
έργα.
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Τρίτη μεγάλη δράση που θα αναπτυχθεί, σχετίζεται με τις
μελέτες για την εκπόνηση των Τοπικών Χωρικών Σχεδίων και είναι
αυτές που προβλέπονται από το άρθρο 7 του Ν.4447/2016. Νομίζω
υπάρχει ένας προϋπολογισμός, μία εκτίμηση του Υπουργείου ότι το
κόστος μελετών για όλους τους Δήμους είναι γύρω στα 500
εκατομμύρια, άρα θα καλυφθούν από αυτό το πρόγραμμα.
Τέταρτη δράση είναι η αποκατάσταση ζημιών από φυσικές
καταστροφές, επίκαιρο θέμα, δεν χρειάζεται

να πούμε τίποτα

παραπάνω.
Και φυσικά το πέμπτο, είναι η ολοκλήρωση των έργων ΧΑΔΑ.
Τώρα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι από αυτό το πρόγραμμα; Είναι
οι Δήμοι, είναι οι Περιφέρειες σε πολύ χαμηλό βαθμό, είναι

οι

ΔΕΥΑ και οι Σύνδεσμοι ΔΕΥΑ. Πώς λειτουργεί; Νομίζω πλέον όλοι
το έχουμε κατανοήσει, είναι ένα χρηματοδοτικό πρόγραμμα, είναι
ένα δάνειο κατ’ ουσία, που δίνεται μέσα από το πρόγραμμα του
Ταμείου Παρακαταθηκών με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων
προς τους Δήμους που έχουν ενταχθεί στο πρόγραμμα και το
δάνειο αυτό δεν αποπληρώνεται από τους Δήμους, αποπληρώνεται
σταδιακά

τα

επόμενα

χρόνια

από

το

Πρόγραμμα

Δημοσίων

Επενδύσεων. Δηλαδή κατ’ ουσία τι κάναμε; Κατ’ ουσία μεγαλώσαμε
τους πόρους του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων, για να
γίνουν άμεσα έργα. Αυτό κάναμε.
Τώρα, πώς θα λειτουργεί αυτό το πρόγραμμα; Θα βγαίνουν
κανονικά

προκηρύξεις,

θα

υπάρχει

πάντοτε

κάποιος

φορέας

διαχείρισης, κυρίως στα περισσότερα έργα από αυτά ο φορέας
διαχείρισης θα είναι το Υπουργείο Εσωτερικών, στο πρόγραμμα
εκπόνησης μελετών για τον Τοπικό Χωρικό Σχεδιασμό θα είναι το
Πράσινο Ταμείο με το Υπουργείο Ενέργειας. Από εκεί και πέρα,
εφόσον εγκρίνεται
διαδικασία

μετά

και εντάσσεται
θα

είναι

η

κάποιος στο πρόγραμμα, η

συνήθης,

μέσα

από

το

Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων.
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Να πω ότι αυτό είναι λογικό, γιατί από τη στιγμή που το
ελληνικό

Δημόσιο,

μέσω

του

Προγράμματος

Δημοσίων

Επενδύσεων, αποπληρώνει αυτές τις επενδύσεις, η οποιαδήποτε
δικιά μας συμμετοχή προϋποθέτει ότι πριν, το ελληνικό Δημόσιο
έχει αποφασίσει να διαθέσει τους πόρους αποπληρωμής για τη
συγκεκριμένη δράση.
Ποια είναι τα επόμενα βήματα; Ήδη έχει ετοιμαστεί η σχετική
νομοθετική ρύθμιση, είναι νομίζω προς κατάθεση, αν δεν έχει
κατατεθεί

την

προηγούμενη

εβδομάδα,

ετοιμάζονται

οι

εξουσιοδοτικές Κοινές Υπουργικές Αποφάσεις για να μπορέσει να
υλοποιηθεί, που γράφουν όλες τις λεπτομέρειες, ώστε να μπορέσει
να υλοποιηθεί ο νόμος και φυσικά να αρχίσουν να εκδίδονται τα
προγράμματα. Η εκτίμηση που κάνουμε είναι ότι μέσα στο Γενάρη
πιθανώς θα έχουμε το πρώτο πρόγραμμα που θα αφορά τα θέματα
ύδρευσης – αποχέτευσης.
Τρίτο

πρόγραμμα

που

θα

μιλήσουμε

σήμερα,

είναι

η

επιχορήγηση μελετών, κυρίως των μικρών Δήμων. Γνωρίζετε όλοι
ότι από 1 η Σεπτέμβρη είναι στον αέρα το πρόγραμμα επιχορήγησης
των ορεινών Δήμων της χώρας και των μικρών νησιωτικών μέχρι
10.000 κατοίκους. Είναι ένα σημαντικό πρόγραμμα γιατί βοηθάει
αυτούς τους Δήμους για δύο σκοπούς. Ο ένας είναι να κάνουν
μελέτες και να έχουν τους πόρους για να τις κάνουν και ο δεύτερος,
γιατί δεν επιχορηγείται μόνο η μελέτη, αλλά επιχορηγείται και το
κόστος υπηρεσιών ωρίμανσης της μελέτης, που είναι επίσης μία
σημαντική παράμετρος.
Θέλω να πω στο σημείο αυτό, ακούστηκε πολλές φορές στο
Συνέδριο, έχει ακουστεί και σε άλλα Συνέδρια και κυρίως στο
Συνέδριο των ορεινών Δήμων που είχε γίνει εδώ στην Κόνιτσα, ότι
υπάρχει η αδυναμία των Δήμων αυτών. Νομίζω είναι 26 Δήμοι που
δεν έχουν καν Τεχνική Υπηρεσία και οι υπόλοιποι που έχουν
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Τεχνική Υπηρεσία μπορεί να έχουν έναν μόνο τεχνικό και να μη
μπορούν να λειτουργήσουν σαν αναθέτουσες Αρχές.
Υπάρχει

ο

μηχανισμός

που

αναφέρθηκε

χθες

από

την

Πρόεδρο της Επιτροπής των ορεινών Δήμων, που ετοιμάζεται από
την ΕΕΤΑΑ και από τη ΜΟΔ. Παράλληλα υπάρχουν, και αυτό που
θέλω να τονίσω είναι ότι μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και όλους
τους άλλους Οργανισμούς που μπορούν να λειτουργήσουν σαν
αναθέτουσες Αρχές. Τέτοιες είναι ενδεχόμενα κάποιες αναπτυξιακές
που υπάρχουν στις περιοχές σας, που μπορούν να παίξουν αυτό το
ρόλο, είναι η ΕΥΔΑΠ Αναπτυξιακή, που είναι ο μετασχηματισμός
της ΕΥΔΑΠ Νήσων, για έργα ύδρευσης – αποχέτευσης και πλέον
όχι μόνο στα νησιά, αλλά και στους υπόλοιπους Δήμους, είναι η
Εγνατία για θέματα ενδεχόμενα οδοποιίας και ενδεχόμενα και άλλοι
φορείς. Η προσπάθεια όλων μας είναι πραγματικά να μπορέσουμε
να διαμορφώσουμε όσο το δυνατόν περισσότερες δομές στήριξης
αυτής της προσπάθειας.
Η είδηση είναι ότι μετά από την πρώτη φάση αυτή, ήδη
έχουμε

μπει

στη

δεύτερη

φάση Δήμων που

εντάσσονται

στο

πρόγραμμα, άρα εντάσσονται και οι Δήμοι και έχει ολοκληρωθεί, να
το πω έτσι, το σχέδιο της ΚΥΑ και είμαστε στη φάση λήψης των
αποφάσεων και

υπογραφής. Εντάσσονται

λοιπόν οι Δήμοι με

πληθυσμό από 10.000 μέχρι 15.000 που δεν είχαν ενταχθεί στην
πρώτη

φάση

και

εντάσσονται

και

οι

Δήμοι

ανεξάρτητα

από

πληθυσμό, με αριθμό ορεινών οικισμών πάνω από το 50%. Δηλαδή
οι Δημοτικές και οι Κοινοτικές Ενότητές τους, ο αριθμός τους να
είναι πάνω από το 50% του συνόλου. Άρα εντάσσονται και αυτοί οι
πληθυσμοί, με συνέπεια σήμερα να φτάνουμε με αυτούς τους
ορισμούς, περίπου στους 150 Δήμους που εντάσσονται σε αυτό το
πρόγραμμα.
Το ύψος της επιχορήγησης είναι 85.000 €., καλύπτει και το
κόστος ωρίμανσης των μελετών, όπως έχουμε πει. Προϋπόθεση
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είναι ότι το κόστος ωρίμανσης των υπηρεσιών δεν μπορεί να
ξεπερνάει το 20% του κόστους της κάθε μελέτης.
Όπως βλέπετε, η ανάλυση των έργων που είχαμε κάνει σε μία
έρευνα, δείχνει ότι τα περισσότερα έργα που χρηματοδοτούνται,
είναι λίγο – πολύ αυτά που εντάσσονται και στις δράσεις που
είπαμε

πριν

και

είναι

σημαντικό,

γιατί

θα

εξασφαλίσουμε

να

αλληλοσυμπληρώνονται τα προγράμματα.
Αυτό που ήθελα να πω σε σχέση και με το προηγούμενο
πρόγραμμα,

είναι

ότι

βασικό

συστατικό

και

αυτού

του

προγράμματος και του άλλου, φυσικά, είναι τα προγράμματα να
γίνονται και να εξασφαλίζουμε πάντοτε πηγές χρηματοδότησης. Άρα
στο μεν προηγούμενο πρόγραμμα κοιτάζουμε να δούμε εάν το
πρόγραμμα αυτό μπορεί να ενταχθεί σε κάποιο άλλο πρόγραμμα
του ΕΣΠΑ εν προκειμένω, γιατί μας ενδιαφέρει πρώτα να πάρουμε
Κοινοτικούς πόρους ή όχι, εδώ προϋπόθεση είναι, μία από τις
προϋποθέσεις που υπάρχουν, που θα το πούμε και στη συνέχεια,
είναι να βλέπουμε ότι το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί.
Άρα όπως βλέπετε, από την ανάλυση που έχουμε κάνει σε
έρευνα, επαναλαμβάνω, φαίνεται ότι για όλα αυτά τα έργα, ακόμη
και αν λέγαμε ότι μπορεί να μην ενταχθούν από τις Περιφέρειες ή
από

το

κεντρικό

πρόγραμμα

που

διαχειρίζεται

το

Υπουργείο

Οικονομίας για το ΕΣΠΑ, θα υπάρξουν πόροι για να μπορέσουμε να
τα εντάξουμε.
Τώρα, να πω ότι υπάρχει επιπλέον πρόβλεψη για μελέτες για
Δήμους που πλήττονται από φυσικές καταστροφές, και εδώ μιλάμε
για πλημμύρες και σεισμούς, σαν αυτή που έγινε στη Μάνδρα, σαν
αυτή που έγινε προηγούμενα στη Σύμη, σαν αυτή που έγινε στη
Σαμοθράκη, σαν αυτή που έγινε στα Χανιά, νομίζω είναι τρεις Δήμοι
εκεί πέρα που αντιμετωπίζουν αυτό, που είχαν υποστεί τέτοιου
είδους καταστροφές, άρα υπάρχει η πρόβλεψη πόρων και για
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αυτούς τους Δήμους, χωρίς καμιά διαδικασία να μπορούν να
ενταχθούν.
Τώρα, αυτό που θέλω να πω είναι ότι προκρίνουμε ή βοηθάμε
διαδημοτικά έργα και συνεργασίες, κυρίως είναι αυτά που πάλι
αναφέρθηκαν χτες από ομιλητές στο Συνέδριο, ή προχτές, είναι
έργα ύδρευσης – αποχέτευσης, θα μπορούσαν πολλές φορές

να

λειτουργούν διαδημοτικά. Άρα σε αυτή την περίπτωση υπάρχει
προσαύξηση στο ποσό που δικαιούνται οι Δήμοι, από 85 στις 100
χιλιάδες.
Τέλος να πω, απλά σαν έναν μικρό απολογισμό, ότι 8 Δήμοι
έχουν ήδη υποβάλλει αιτήσεις, με 21 μελέτες, οι 13 από τις οποίες
έχουν ήδη αξιολογηθεί θετικά και είναι σε φάση τελικής έγκρισης για
να προχωρήσουμε.
Εδώ είναι ο χάρτης των Περιφερειών, σε σχέση με το μπλε
χρώμα είναι οι Δήμοι που είχαν ενταχθεί στην πρώτη φάση, στο
κόκκινο αυτοί που έχουν ενταχθεί στη Β΄ φάση. Φαίνεται ότι στην
πρώτη φάση υπήρχε μία πολύ μεγάλη συμμετοχή των μικρών
νησιών και είναι λογικό, στη δεύτερη φάση βλέπουμε και τις
γεωγραφικές περιοχές, πώς πλέον διαμορφώνεται η συμμετοχή των
Δήμων.
Απλά επειδή ρωτήθηκα πριν και τη συμπεριέλαβα τώρα αυτή
τη διαφάνεια, δεν είχα σκοπό να την πω, ποια είναι η διαδικασία και
πόσο απλή είναι. Και κυρίως από Δήμους που εντάσσονται τώρα,
που δεν την ξέρανε. Η διαδικασία είναι απλή, υπάρχουν οι σχετικοί
οδηγοί στο site του Ταμείου και στην ΕΕΤΑΑ, άρα αυτό που πρέπει
να

γίνει

είναι

να

υποβληθεί

μία

αίτηση

με

τα

αναγκαία

δικαιολογητικά, τα αναγκαία δικαιολογητικά αναφέρονται, είναι η
απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου, είναι ένα τεχνικό δελτίο απλό
που

πρέπει

να

συμπληρωθεί,

δεν

χρειάζεται

κάποια

μεγάλη

εξειδίκευση για να συμπληρωθούν τα δικαιολογητικά αυτά, είναι η
βεβαίωση από το φορέα ότι αυτή η μελέτη δεν χρηματοδοτείται από
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κάπου αλλού και είναι μία αιτιολογημένη πρόταση της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου ότι το έργο μπορεί να χρηματοδοτηθεί και
υπάρχουν οι πόροι, είτε από κάποιο πρόγραμμα του ΕΣΠΑ ή του
Προγράμματος

Δημοσίων

Επενδύσεων

ή

από

αυτά

που

θα

τρέξουμε.
Από εκεί και πέρα, το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων
ενημερώνει την ΕΕΤΑΑ, η ΕΕΤΑΑ ελέγχει το φάκελο και κοιτάζει
αυτά που πρέπει να δει, τη σκοπιμότητα του έργου, το βαθμό
ωριμότητας, την ιεράρχηση της ανάγκης και κάποια άλλα κριτήρια
που αναφέρουμε, γνωμοδοτεί πάνω σε αυτό και στη συνέχεια το
Διοικητικό Συμβούλιο του Ταμείου αποφασίζει.
Η όλη διάρκεια δεν ξεπερνάει τον ένα μήνα, ενημερώνεται ο
ΟΤΑ, ο Δήμος, δεν χρειάζεται να υπογράψουμε κάποια ιδιαίτερη
σύμβαση,

θα

υπάρχει

μία

κεντρική

σύμβαση

με

δήλωση

προσχώρησης του Δήμου σε αυτή. Και στη συνέχεια, με την
παραλαβή

της

μελέτης,

δίνονται

απευθείας

τα

χρήματα

στο

μελετητή ή στον ανάδοχο των υπηρεσιών ωρίμανσης του έργου.
Είναι

τα

κλασικά

δικαιολογητικά

που

χρειάζονται

σε

κάθε

περίπτωση για να χρηματοδοτηθούν όλα αυτά.
Άρα λοιπόν, αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε είναι ότι
καλύπτουμε κόστος μελετών και ωρίμανσης, δεν καλύπτεται από
αυτό

το

πρόγραμμα

διαμορφώσει

το

προγράμματα

κόστος
που

έργου,
πολλά

είπαμε
από

ότι

αυτά

έχουμε
τα

έργα

καλύπτονται μέσα από εκεί, αφορά έργα υποδομών, δεν αφορά
προμήθειες, το ποσοστό επιχορήγησης μπορεί να φτάσει το 100%
με ανώτερο ποσό τις 85.000, η επιχορήγηση των υπηρεσιών
ωρίμανσης αφορά μόνο τη μελέτη που χρηματοδοτήσαμε, δεν
αφορά άλλες μελέτες εκτός του προγράμματος και φυσικά υπάρχει
η υποχρέωση εντός της τρέχουσας προγραμματικής περιόδου του
ΕΣΠΑ, να έχει ολοκληρωθεί το έργο. Διαφορετικά τα χρήματα είναι
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απαιτητά και θα τα πάρουμε από (…). Κλείνω και με αυτό το
πρόγραμμα.
Μπαίνω

στην

τέταρτη

ομάδα

έργων,

που

είναι

τα

Ολοκληρωμένα Προγράμματα που μέχρι στιγμής αναπτύσσονται
στο

χώρο

της

ενεργειακής

αναβάθμισης.

Σκεφτόμαστε

να

αναπτύξουμε και άλλα σε άλλους τομείς, αλλά δεν νομίζω ότι
σήμερα έχουμε χρόνο να τα πούμε αυτά.
Όπως ξέρετε, αυτά περιλαμβάνουν μία προτυποποίηση, η
προτυποποίηση αφορά τόσο στα βήματα και στο πρότυπο μελέτης
και στα λογισμικά που πρέπει να χρησιμοποιήσει κάποιος Δήμος
για

να

μπορέσει

να

υπολογίσει

την

εσωτερική

απόδοση

της

επένδυσης, υπάρχει σημαντική τεχνική βοήθεια στα θέματα αυτά
μέσω του ΚΑΠΕ, που είναι και σε επίπεδο συμβουλευτικό, αλλά και
σε επίπεδο βοήθειας, που είναι σημαντική, προκειμένου να στηθεί
το έργο σωστά και αυτό έχει τρία επίπεδα.
Το πρώτο επίπεδο είναι ο προληπτικός έλεγχος που γίνεται
πριν τοποθετηθεί το υλικό που πρέπει να γίνει, άρα γίνεται ένας
έλεγχος

για

να

δούμε

ουσιαστικώς

αν

αντιστοιχεί

με

τις

προδιαγραφές που έχει αποφασιστεί, που έχει επιλεγεί και που έχει
υποσχεθεί ο ανάδοχος. Υπάρχει ο έλεγχος, στη συνέχεια, με την
ολοκλήρωση της τοποθέτησης εάν πάλι είναι σωστά και γίνονται οι
κατάλληλες μετρήσεις και φυσικά υπάρχει και ο ετήσιος έλεγχος,
επειδή μιλάμε για έργα ενεργειακής αναβάθμισης, αν οι αποδόσεις
του έργου είναι αυτές που πρέπει να είναι και αν ο ανάδοχος
πληροί τις υποχρεώσεις του.
Όλα αυτά έχουν οδηγήσει πραγματικά τον τελευταίο χρόνο να
γίνει μία – επιτρέψτε μου την έκφραση – μικρή επανάσταση στα
έργα αυτά, τρέχουν πάρα πολλοί Δήμοι πάνω σε αυτό και αυτό γιατί
έχουμε βοηθήσει σημαντικά και στο να επιταχυνθούν οι χρόνοι
υλοποίησης και να υπάρξουν αξιόπιστες, ασφαλείς διαδικασίες, να
αντιμετωπιστούν όλα τα προβλήματα και οι εσωτερικές αδυναμίες
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που έχει ένας ΟΤΑ για να μπορέσει να τρέξει τέτοια προγράμματα,
λόγων των προβλημάτων αυτών που λέτε όλες αυτές τις μέρες. Και
φυσικά, αυτό που θέλω να τονίσω σε αυτά τα έργα, γιατί υπάρχει
μία παρεξήγηση, υπάρχει μία αντίληψη που λέει ότι είναι έργα που
την ευθύνη την έχει ο Δήμος ενώ άλλες μορφές έργων την έχουν οι
ανάδοχοι, η απάντηση είναι και εδώ, την ευθύνη την έχουν οι
ανάδοχοι, δεν την έχει ο Δήμος, υπάρχει 10ετής εγγύηση καλής
λειτουργίας από τους αναδόχους. Στο χρονικό αυτό διάστημα οι
ανάδοχοι είναι υποχρεωμένοι από την ίδια σύμβαση, μέσα σε 48
ώρες, να αντιμετωπίζουν το οποιοδήποτε πρόβλημα υπάρχει, με
δικιά τους ευθύνη και δικιά τους δαπάνη.
Και αυτό το λέω, είναι λογικό, σκεφτείτε ότι όταν παίρνετε κάτι
που σας λέγεται ότι έχει μια διάρκεια ζωής 15 χρόνια, γιατί ειδικά
στα led αυτή είναι η διάρκεια ζωής, και παραπάνω, στα 15 χρόνια
να βγει κάποιο πρόβλημα σε κάποιο φωτιστικό ή σε κάποια
φωτιστικά στη 2ετία ή στην 3ετία. Σε καμία περίπτωση αυτό δεν
είναι υπηρεσία που πρέπει να πληρωθεί. Είναι υποχρέωση κάποιου
όταν σου δίνει κάτι με μία τέτοια μεγάλη διάρκεια ζωής, να έρθει να
το αντικαταστήσει.
Με αυτή την έννοια, φεύγουν και όλες οι δαπάνες που μέχρι
τώρα, οι υποστηρικτικές, είχαν οι Δήμοι για να μπορέσουν να
συντηρήσουν

όλο

διαμορφώνουμε

αυτό
ένα

το

στόλο,

σχήμα

που

άρα

λέμε

μπορεί

ότι
να

πραγματικά
είναι

πολύ

αποτελεσματικό.
Τέλος να πω ότι εδώ υπάρχουν εναλλακτικά χρηματοδοτικά
σχήματα, θα πούμε λίγο μετά και για το ΣΔΙΤ, το χρηματοδοτικό το
δικό μας λίγο – πολύ το είπαμε πριν.
Να

πω

ότι

στα

υλοποιούνται

αυτή

τη

οδοφωτισμού,

45

Δήμοι

Ολοκληρωμένα
στιγμή,
έχουν

έχουμε
ενταχθεί,

Προγράμματα
το

που

πρόγραμμα

έχουν

ζητήσει

του
να

ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα. Νομίζω το 12 πλέον δεν ισχύει,
20
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είναι πάνω από 15 οι οριστικές εγκρίσεις, νομίζω είναι 5, 2
προγράμματα έχουν ολοκληρωθεί, 3 είναι στη φάση ολοκλήρωσης
της διαγωνιστικής διαδικασίας. Άρα αν δούμε πώς ήταν το τοπίο
πριν από ένα χρόνο σε αυτή την αγορά και πού είμαστε τώρα,
δείχνει ότι πραγματικά υπάρχει ένα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον από
τους Δήμους και νομίζω ότι έχουμε βοηθήσει σημαντικά και εμείς σε
αυτό.
Τέλος,

υπάρχει

η

μεγάλη

αγορά…

μάλλον,

η

μεγάλη

πρόκληση που είναι ο εικονικός ενεργειακός συμψηφισμός. Ξέρετε
ότι δίνεται η δυνατότητα στους Δήμους πλέον να παράγουν και να
συμψηφίζουν ενέργεια μέχρι 500 κιλοβάτ στην μέση τάση και μέχρι
100

κιλοβάτ

στη

χαμηλή

τάση.

Ήδη

έχουμε

ετοιμάσει

ένα

πρόγραμμα επίσης ολοκληρωμένο, με τα χαρακτηριστικά που είπα
πριν και που τρέχει και στον οδοφωτισμό. Απλά προς το παρόν δεν
το έχουμε βγάλει, γιατί είμαστε… μάλλον, το Υπουργείο είναι σε μία
φάση τροποποίησης του πλαισίου αυτού, για να γίνουν κάποιες
βελτιώσεις.
Είναι ένα σημαντικό έργο, που μπορεί και αυτό να βοηθήσει
πάρα πολύ τους Δήμους και άρα κάνοντας μία ανασκόπηση όλης
της

ενεργειακής

αναβάθμισης

των

ΟΤΑ,

λέμε

ότι

το

ετήσιο

ενεργειακό κόστος που πρέπει να κρατάμε στο μυαλό μας είναι
περίπου

1

δις,

πιστεύουμε

ότι

με

συντονισμένες

δράσεις

σε

διαφορετικά επίπεδα αυτό μπορεί να περιοριστεί κατά 50%, ξέρετε
ότι το μεγάλο κόστος είναι στα αντλιοστάσια, δεύτερος κατά σειρά
είναι

ο

οδοφωτισμός,

τρίτο

είναι

το

θέμα

της

ενεργειακής

αναβάθμισης των κτιρίων.
Τώρα, αν είχαμε έναν χάρτη για να πούμε λίγο – πολύ ποιες
είναι οι πρωτοβουλίες που παίρνουμε στον κάθε άξονα έργων, θα
λέγαμε ότι στα αντλιοστάσια έχουμε τρεις δράσεις που μπορούμε να
αναπτύξουμε, τις διαρροές νερού, που είναι ένα πολύ μεγάλο θέμα,
οι διαρροές έτσι όπως είναι μετρημένες είναι περίπου στο 50% με
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60% του δικτύου. Σκεφτείτε όλο αυτό οδηγεί σε αύξηση ενεργειακού
κόστους, γιατί

τα

αντλιοστάσια

παράγουν νερό

για αυτές

τις

ποσότητες που τελικά δεν τιμολογούνται. Άρα λοιπόν έχουμε ένα
διπλό πρόβλημα και επιβάρυνση του περιβάλλοντος, αλλά από την
άλλη πλευρά και ένα μεγάλο κόστος και νερού, αλλά και οικονομικό.
Αυτό το πρόγραμμα εντάσσεται στο πρόγραμμα που σας είπα, που
θα ξεκινήσει καλώς εχόντων μέσα στο Γενάρη, άρα καταλαβαίνετε,
ειδικά για τους περιφερειακούς Δήμους είναι πολύ μεγάλο θέμα.
Αντλιοστάσια για τους Δήμους των αστικών κέντρων, γιατί…
Με

κοιτάζει

ο

κύριος

Δημήτρης

Μπίρμπας.

Θα

πω

ότι

δεν

προβλέπεται για το Λεκανοπέδιο. Άρα στο Λεκανοπέδιο πηγαίνουμε
είτε

στην

τεχνολογική

αναβάθμιση,

είτε

στον

ενεργειακό

συμψηφισμό που λέμε στη συνέχεια.
Τεχνολογική

αναβάθμιση,

χρηματοδοτείται…

Δεν

υπάρχει

Ολοκληρωμένο Πρόγραμμα, αλλά χρηματοδοτείται ad hoc μέσα από
το

Ταμείο

και

φυσικά

μπορεί

να

λειτουργήσει

ο

ενεργειακός

συμψηφισμός με το άλλο το πρόγραμμα, που σημαίνει αυτό που
παράγω, το συμψηφίζω με αυτό που καταναλώνω και έτσι έχω μία
εξοικονόμηση. Μία εξοικονόμηση τέτοια, που με βοηθάει ώστε να
καλύψω και το κόστος επένδυσης και να έχω ένα όφελος. Άρα
λοιπόν, με αυτό τον τρόπο καλύπτουμε το θέμα των αντλιοστασίων.
Το θέμα του οδοφωτισμού, είναι δύο οι δράσεις η μία είναι η
ενεργειακή αναβάθμιση που είπαμε προηγούμενα, μέσα από το
Ολοκληρωμένο

Πρόγραμμα

και

βέβαια

και

εδώ

πάλι,

για

το

υπόλοιπο που πληρώνουμε, μπορούμε να αναπτύξουμε μορφές
ενεργειακού

συμψηφισμού,

για

να

ρίξουμε

ακόμη

και

την

κατανάλωση, ακόμη το ποσό που πληρώνουμε.
Σε ότι αφορά τα κτίρια, πάλι δύο είναι οι άξονες των δράσεων.
Ο ένας είναι η ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων που αυτές τις
δράσεις προς το παρόν θα τις βλέπουμε ad hoc, πάλι μέσα από το
πρόγραμμα που έχουμε το Ταμείο με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα
22
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Επενδύσεων και φυσικά εδώ κατ’ εξοχήν βοηθάει πάρα πολύ το
πρόγραμμα που σας είπα, με τον εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό
και το οποίο είναι ολοκληρωμένο.
Πηγαίνοντας τώρα να δούμε ένα θέμα που είναι πάρα πολύ
σημαντικό,

γιατί

εμάς

αυτό

που

μας

ενδιαφέρει

είναι

να

μοχλεύσουμε όσο το δυνατόν περισσότερα τα κεφάλαια και τα
χρήματα που έχουμε, μας ενδιαφέρει να βοηθήσουμε τους Δήμους
να χρηματοδοτήσουν τα έργα τους με τα μέσα και τους τρόπους
που εκείνοι… εσείς κρίνετε δηλαδή. Άρα η δουλειά η δικιά μας είναι
αυτό το πράγμα να το βοηθήσουμε. Άρα, αν θέλουμε να αυξήσουμε
τα έργα των ΣΔΙΤ, θα πρέπει να έχουμε κάποιες παραδοχές.
Η μία είναι ότι πρέπει να βρούμε τρόπους να κάνουμε πιο
ελκυστικά τα προγράμματά μας για τον ιδιώτη επενδυτή, πρέπει να
βρούμε τρόπους να αυξήσουμε το ενδιαφέρον στα έργα που
κάνουμε, να μεγιστοποιήσουμε το όφελος από την άλλη πλευρά για
το Δημόσιο και φυσικά, το σημαντικότερο σε μία τέτοια μακροχρόνια
σχέση που δημιουργείται μεταξύ του αναδόχου και του Δήμου, να
διαμορφώσουμε μία σχέση εμπιστοσύνης, που θα

εξασφαλίσει

μέσα από την όλη λειτουργία, την τήρηση της συμφωνίας των
μερών στα επόμενα χρόνια.
Όλα αυτά τα πράγματα προσπαθούμε να τα καλύπτουμε,
έχουμε κάνει μία συμφωνία με τη Γενική Γραμματεία ΣΔΙΤ, έχουμε
πει ότι όλα τα Ολοκληρωμένα Προγράμματα που βγάζει το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων θα καλύπτουν και αυτή τη δυνατότητα.
Για αυτό και η συνεργασία που είπαμε προηγούμενα, με το
Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου.
Τώρα, ποιος είναι ο ρόλος του Ταμείου Παρακαταθηκών στα
έργα αυτά; Είναι διττός. Είναι από τη μία χρηματοδότης και από την
άλλη είναι εκκαθαριστής και μεσεγγυούχος.
Χρηματοδότης. Τι χρηματοδοτεί. Σε όλα αυτά τα έργα, και
παρεμφερές είναι και το ΣΕΑ… Έτσι δεν είναι, Γιάννη; Το Ταμείο
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μπορεί και καλύπτει μέρος του κόστους, που μπορεί σε ένα έργο να
το καλύψει ο δημόσιος φορέας, είτε είναι ο ΟΤΑ, είτε στα ΣΔΙΤ ή
είναι ακόμη και οι ΔΕΥΑ, που στο Ταμείο απαγορεύεται με άλλους
τρόπους να το χρηματοδοτήσει
Άρα με αυτό τον τρόπο τι γίνεται; Μπορούμε καταρχήν έργα
που έχουν ένα οριακό όφελος για έναν επενδυτή, να αποκτήσουν
ενδιαφέρον. Γιατί συμμετέχει σε ένα μέρος του έργου το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων, με ένα πολύ χαμηλό επιτόκιο. Άρα αν
κάποιος θέλει να έχει με τα χρήματα που διαθέτει, μία καλή
απόδοση, παίρνει μέρος της απόδοσης που θα έπαιρνε το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων και με τον τρόπο αυτό φτάνεις να
κάνεις ένα έργο που να το κάνεις λίγο πιο ελκυστικό.
Ένας δεύτερος λόγος είναι γιατί με αυτό τον τρόπο το
Δημόσιο, ο δημόσιος φορέας, μεγιστοποιεί το όφελός του. Γιατί αντί
να πάει σε μία ανάθεση, που για το σύνολο του έργου ενδεχόμενα
το ετήσιο όφελος του αναδόχου ή το ετήσιο κόστος θα είναι γύρω
στο

12%

με

15%,

αν

ένα

μέρος

του

στοιχίζει

2,5%

ή

3%,

καταλαβαίνετε ότι αυξάνει σημαντικά το όφελος του δημόσιου
φορέα.
Νομίζω

ότι

εδώ

μπορούμε

να

αναπτύξουμε

και

να

συζητήσουμε πάρα πολλά πράγματα, νομίζω θα ειπωθούν αρκετά
και στη συνέχεια σε αυτό, άρα προχωράω λίγο πιο γρήγορα, για να
μη σας καθυστερώ.
Ο ρόλος του Ταμείου ως εκκαθαριστή και ως μεσεγγυούχου
είναι πάρα πολύ σημαντικός. Το Ταμείο έχει τη δυνατότητα να
παίξει αυτό το ρόλο. Άρα σε μία τέτοια περίπτωση ενός ΣΔΙΤ, είτε
μετέχει

σαν

χρηματοδότης

το

Ταμείο,

είτε

δεν

μετέχει

σαν

χρηματοδότης το Ταμείο, τι θα γινόταν; Ο δημόσιος φορές θα
εκχωρούσε τα προβλεπόμενα μελλοντικά έσοδα σε έναν escrow
account

στο

Ταμείο

Παρακαταθηκών

και

Δανείων,

το

Ταμείο

Παρακαταθηκών και Δανείων θα φρόντιζε να μαζεύει αυτά τα
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χρήματα όποτε έπρεπε να τα μαζεύει, θα έπρεπε να ελέγχει αν
μέσα από τις διαδικασίες που προβλέπονται από τη σύμβαση
αναδοχής, αν τηρούνται οι όροι όπως έχουν προβλεφθεί και
ανάλογα με το τι έβγαινε, να κάνει την τελική εκκαθάριση, να
εξοφλήσει τον ανάδοχο, αν υπάρχει και συγχρηματοδότηση από το
Ταμείο, το Ταμείο, και φυσικά να επιστρέψει τα υπόλοιπα στο Δήμο.
Με αυτό τον τρόπο λοιπόν, εξασφαλίζεις μία διαδικασία διαφανή,
που ένας δημόσιος φορέας μπορεί και μεσολαβεί για μία τέτοια
εκκαθάριση.
Δεν θα μιλήσω για αυτά τα δύο, γιατί νομίζω ήδη σας έχω
πάρει πολύ χρόνο.
Προγράμματα

ενίσχυσης

της

ρευστότητας,

τα

ξέρετε,

αν

θέλετε να ρωτήσετε μπορείτε να ρωτήσετε, όπως και για τις λοιπές
δράσεις του Ταμείου, που είναι πάρα πολύ σημαντικές και πάρα
πολλές αυτά τα 2 χρόνια.
Σας ευχαριστώ για την υπομονή σας και είμαι στη διάθεσή
σας στη συνέχεια για ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Και εμείς ευχαριστούμε, κύριε Πρόεδρε.
Πραγματικά τώρα που οι πηγές χρηματοδότησης όλο και
λιγοστεύουν,

τουλάχιστον

οι

επιχορηγήσεις,

το

Ταμείο

Παρακαταθηκών είναι λύση για τους περισσότερους Δήμους.
Θα
Γιάνναρο,

ήθελα

να

δώσω

οικονομολόγο,

να

τώρα

το

λόγο

συνεχίσει

στον

κύριο

Ιωάννη

ίδιο

θέμα

για

στο

τις

χρηματοδοτήσεις. Ευχαριστώ, κύριε Γιάνναρε.
Ι. ΓΙΑΝΝ ΑΡΟΣ: Καλησπέρα σας.
Για να συνδέσω το αντικείμενο που θα σας αναπτύξω εγώ,
που

είναι

οι

αυτοχρηματοδότηση,

συμβάσεις
έργα

ΣΔΙΤ

ενεργειακής
ή

παροχής

απόδοσης

με

υπηρεσιών,

θα

προσπαθήσω να συνδέσω λίγο με τα εξαιρετικά που άκουσα από
τον Πρόεδρο του Παρακαταθηκών, για να δούμε λίγο την αγορά.
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Αυτό που μόλις ανέπτυξε ο Πρόεδρος, είναι το εξής. Ότι η
αναβάθμιση των υποδομών της Αυτοδιοίκησης, είναι ένα πολύ
μεγάλο μέγεθος το οποίο μπορεί να γίνει με μόχλευση πόρων. Να
δούμε όμως για τι αγορά συζητάμε.
Αν θεωρήσουμε ότι έχουμε τον ηλεκτροφωτισμό κοινοχρήστων
χώρων, γνωρίζουμε τι είναι, έχουμε το κτιριακό απόθεμα με τις
επεμβάσεις ενεργειακού χαρακτήρα, το κομμάτι της ύδρευσης,
άρδευσης

και

αποχέτευσης

σε

ότι

αφορά

τη

μείωση

καταναλισκόμενης ενέργειας, μαζί με τις διαρροές και τα υπόλοιπα
προβλήματα, τα οποία είναι ένα συγκεκριμένο θέμα, και βάλουμε
και το κομμάτι της διαχείρισης απορριμμάτων, όχι τα έργα ΣΔΙΤ, τις
τοπικές διαχειρίσεις, το κομμάτι που αφορά την ενέργεια έχει ένα
CAPEX,

μια

συνολική

επένδυση

η

οποία

ξεπερνάει

τα

5

δισεκατομμύρια ευρώ, συνολικά, για όλη τη χώρα, από τα στοιχεία
τα οποία έχουμε. Και η εξοικονόμηση που θα είναι το ζητούμενο,
που θα μοιραστεί ανάμεσα στον ανάδοχο και στη Δημόσια Αρχή,
ξεπερνάει τα 15.
Έχουμε τα στοιχεία, τα έχουμε δώσει στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ
να

τα

χρησιμοποιεί

σαν

αντικείμενο,

δηλαδή

στην

ουσία

θα

μπορούσε μέσα από αυτή τη διαδικασία να προκύψει ένα ΕΣΠΑ,
εντός εισαγωγικών. Ένα καινούργιο ΕΣΠΑ. Εξορθολογίζοντας και
διαστασιολογώντας σωστά τα κέντρα κόστους του τομέα αυτού, που
είναι πάρα – πάρα πολύ σημαντικό. Ένα αυτό.
Δεύτερον. Με ποια εργαλεία το κάνουμε αυτό. Και η ΕΤΕπ και
το Παρακαταθηκών, έχουμε λοιπόν εργαλεία. Εργαλεία μόχλευσης
πόρων. Είπαμε με μεγάλη σαφήνεια, το κομμάτι που αφορά τη
δανειοδότηση, το πρόγραμμα και τη συμμετοχή του Παρακαταθηκών
και Δανείων σε ένα καθεστώς αντικατάστασης προμήθειας. Το
μεικτό σύστημα του Παρακαταθηκών, μπορεί – όπως είπε και ο
Πρόεδρος – να εμπλακεί στα έργα ΣΔΙΤ, χρηματοδοτώντας ένα
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κομμάτι αυτών των έργων, δηλαδή να επισπεύσει το αποτέλεσμα
και την αποπληρωμή.
Και το τρίτο κομμάτι που εγώ θα συζητήσω και θα αναπτύξω
εδώ, είναι το κομμάτι της 100% αυτοχρηματοδότησης. Δηλαδή έργα
σύμβασης ενεργειακής απόδοσης, τα οποία πληρώνονται

από το

αποτέλεσμα της εξοικονόμησης. Άρα εδώ μιλάμε για κάποια έργα
όπου

το

ρίσκο

100%

το

παίρνει

ο

ανάδοχος,

ο

οποίος

εμπροσθοβαρώς καλύπτει την επένδυση και αποπληρώνεται από το
αποτέλεσμα.
Θέλω λοιπόν να πω το εξής. Να δούμε ποια είναι αυτή η
αγορά η συγκεκριμένη. Αυτή τη στιγμή, αν μιλήσουμε για το κομμάτι
της ενέργειας, ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων, άρα μιλάμε
για τον οδοφωτισμό, το χαμηλό δίκτυο της ΔΕΗ, οδοφωτισμό,
οδοσήμανση και τους λοιπούς κοινόχρηστους χώρους, έχουμε
περίπου 3,5 εκατομμύρια φωτιστικά σημεία σε όλη τη χώρα.
Βάζοντας

μέσα

και

τα

περιφερειακά

δίκτυα

και

όλους

τους

συγκεκριμένους χώρους. Όπως σας είπα, μόνο στο κομμάτι αυτό, οι
επενδύσεις που θα γίνουν αν θεωρητικά αντικαθιστούσαμε το
σύνολο του εξοπλισμού, ξεπερνά το 1 δισεκατομμύριο. Όπως και τα
χρήματα της εξοικονόμησης, με μια – όπως είπε και ο Πρόεδρος –
κοντά στο 70%, είναι κοντά στα 4 δισεκατομμύρια σε μια 12ετή
χρονική περίοδο.
Το μεγάλο ζητούμενο εδώ, είναι ότι με το που θα υλοποιηθεί
αυτή

η

επένδυση,

ο

Δήμος

θα

μηδενίσει

και

ο

φορέας,

τα

λειτουργικά του έξοδα. Άρα έχουμε το πρώτο όφελος. Μηδενίζω τα
λειτουργικά μου έξοδα, το σύνολο των εξόδων μου που είναι το
καθεστώς

προμήθειας,

συμβάσεων

συντήρησης

και

επειδή

οι

φορείς δεν διαθέτουν ιδιαίτερες υπηρεσίες, το προσωπικό θα
μπορέσει να απασχοληθεί με άλλα πράγματα όπως είναι τα κτίρια
και οι υπόλοιπες υποδομές.
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Και βέβαια, το σημαντικότερο όλων είναι ότι όλη η δουλειά θα
γίνει με την εξοικονόμηση ενέργειας. Δηλαδή ο Δήμος δεν θα έχει
καμία

αύξηση

εξοικονόμηση

δαπάνης,
που

θα

αλλά

θα

προκύψει

πάει
από

απολογιστικά,
την

με

την

αντικατάσταση

του

εξοπλισμού.
Εδώ θέλω να σας δείξω ποια έργα αυτή τη στιγμή βρίσκονται
στον αέρα. Υπάρχουν αρκετά ώριμα έργα τα οποία έχουν βγει και
μιλάμε με το νέο νόμο, διότι τέτοια έργα τύπου… είχαμε και στο
παρελθόν, είχε και η Καλαμάτα ένα έργο που συμβασιοποιήθηκε, ο
Δήμος Μεγαλόπολης… Όμως ο 4412 άλλαξε πάρα, πάρα πολλά
πράγματα σε ότι αφορά το πλαίσιο και τη διαδικασία. Άρα λοιπόν με
το νέο νόμο που από το 2016 ισχύει, υπάρχουν αυτή τη στιγμή μια
σειρά έργων που τα βλέπετε, είναι ο Δήμος Αμαρουσίου, ο Δήμος
Ζακύνθου, ο Δήμος της Ρόδου και άλλοι μεγάλοι Δήμοι, και
Περιφέρειες,

όπως

η

Κεντρικής

Μακεδονίας

και

η

Περιφέρεια

Στερεάς Ελλάδας.
Το πρώτο έργο σύμβασης ενεργειακής απόδοσης με αυτό τον
τρόπο, με 100% αυτοχρηματοδότηση και πληρωμή μέσα από την
εξοικονόμηση, με την 12ετή εγγυητική λειτουργία, είναι ο Δήμος
Σαρωνικού. Βρίσκεται στον αέρα από τις 20 του μηνός στο ΕΣΗΔΗΣ
με καταληκτική ημερομηνία την 28/12 και είναι το πρώτο έργο αυτού
του τύπου με βάση τον καινούργιο νόμο, το οποίο βγαίνει και
ακολουθούν.
Βέβαια, εδώ ως προς το θεσμικό πλαίσιο έχουμε τις εξής
επιλογές. Καταρχήν ο νόμος είναι ένας, ο 4412. Δεν υπάρχει άλλος
νόμος. Ως σύμβαση παροχής πολυετούς διάρκειας. Αυτό είναι το
πλαίσιο. Είτε λοιπόν ο Δήμος προχωρήσει ο φορέας μόνος του,
όπως ο Δήμος Σαρωνικού, ως σύμβαση ειδικής απόδοσης, είτε το
υποβάλλει στην Ειδική Γραμματεία, όπως αρκετοί από αυτούς το
έχουν υποβάλλει, η διαδικασία θα είναι μία. Απλώς υπήρχε η σκέψη
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η Ειδική Γραμματεία να διευκολύνει με μαζική προτυποποίηση των
έργων αυτών.
Θέλω να σημειώσω ότι στο εξωτερικό τα έργα αυτά είναι
PVPs σαφώς, όμως είναι συμβάσεις τύπου ESCO. Είναι έργα τα
οποία

μπορούν

να

γίνουν

προτυποποιημένα

και

μαζικά.

Οι

διαδικασίες είναι απλές, δεν έχουν ιδιαίτερα κόστη, εκτός από την
καταγραφή και τη μελέτη και έτσι μπορούν να τρέξουν με μαζικές
προτυποποιημένες διαδικασίες. Συνεπώς και η Ειδική Γραμματεία,
εφόσον υλοποιήσει αυτή τη διαδικασία, τα έργα αυτά θα βγαίνουν
μαζικά και προτυποποιημένα.
Για του λόγου του αληθές, για τα σημεία τα φωτιστικά, γιατί
ίσως

ακούγεται

λίγο

μεγάλο

το

νούμερο,

έχουμε

στοιχεία

καταγραφικά από αυτούς τους Δήμους που βλέπουμε εδώ και από
άλλους Δήμους που έχουν ωριμάσει τα έργα τους. Από 52 λοιπόν
συνολικά Δήμους, που λείπουν οι μεγάλοι Δήμοι της Αθήνας, της
Θεσσαλονίκης και λοιπά, έχουμε περίπου, από 52 Δήμους, 750.000
καταγεγραμμένα φωτιστικά σημεία. Αυτό το λέω για να ενισχύσω ότι
είναι μεγάλη η αγορά και έχει εξαιρετικά μεγάλο ενδιαφέρον.
Οι συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης βασίζονται στον 3855
όπως ισχύει σήμερα και με το άρθρο 16 αυτού, με τις συμβάσεις τις
συγκεκριμένες
αποτέλεσμα.

και
Εδώ

είναι

η

λοιπόν

σύμβαση
έχει

πολύ

που

λέμε:

μεγάλη

μετράω
σημασία

το
να

διαστασιολογήσω σωστά, παίρνω ως έτος βάσης το τελευταίο, το
2016 με τα φωτιστικά σημεία τα οποία διαθέτω, τα διαστασιολογώ,
βλέπω το συμβατικό αντικείμενο που προκύπτει με τη λειτουργία
του συστήματος αυτού και με βάση την προβολή αυτού σε μία
12ετία, έρχομαι να αποπληρώνω με βάση το αποτέλεσμα. Είναι
προφανές, όπως θα σας δείξω και μετά στο παράδειγμα που θα σας
δείξω, ότι υπάρχει αυτή η διαδικασία. Θα το δούμε όμως σε
παράδειγμα ενός συγκεκριμένου Δήμου.
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Αυτό που έχει σημασία και που το είπε και ο Πρόεδρος, είναι
ότι

η

διαδικασία

της

αποπληρωμής

και

της

ασφάλειας

των

συναλλαγών, διενεργείται μέσω της χρήσης του 4257/2014, που
είναι η εκχώρηση των τελών. Εδώ λοιπόν, το Δημοτικό Συμβούλιο,
στην πρώτη του απόφαση, μαζί με την έγκριση της μελέτης, παίρνει
και μία απόφαση περί εκχώρησης όχι των τελών συνολικά, του
ύψους των τελών που αφορούν τη σύμβαση της απόδοσης με τον
ανάδοχο, αφού αφαιρεθεί η έκπτωση του Δήμου. Αυτό λοιπόν το
ποσό αποφασίζεται να εκχωρηθεί σε ειδικό λογαριασμό, οι Δήμοι
έχουν δικαίωμα να πάνε παντού, αλλά οι περισσότεροι Δήμοι
θέλουν το Παρακαταθηκών επειδή είναι πολύ πιο οικείο σε αυτούς
και αυτή είναι και η λογική. Εκεί λειτουργούν οι συμβάσεις ESCO
εδώ

και

πάρα

πολύ

καιρό,

άρα

δημιουργείται

ένας

ειδικός

καταπιστευτικός λογαριασμός, όπου καλείται με τις συμβάσεις
μεσεγγύησης

και

ενεχυρίασης,

μεσεγγύησης,

ο

πάροχος,

να

καταθέτει το ποσό το συγκεκριμένο που έχει δεσμευτεί με τη
σύμβασή

του

ο

Δήμος,

στον

ειδικό

λογαριασμό.

Στον

οποίο

συμμετέχει ο Δήμος, ο ανάδοχος και το Παρακαταθηκών και από
εκεί η πληρωμή γίνεται μόνο εφόσον πιστοποιηθεί το αποτέλεσμα
και υπάρξει το οκέι, η έγκριση της Τεχνικής Υπηρεσίας του Δήμου.
Αυτό είναι πολύ μεγάλο θέμα, γιατί λειτουργεί πάρα πολύ
θετικά στις επενδύσεις, είναι εγγυημένες οι πληρωμές, εφόσον
υπάρχει το αποτέλεσμα, ο πάροχος προφανώς, ο κάθε πάροχος, θα
καταθέσει το ποσό αυτό το οποίο ζητείται και έτσι λοιπόν λειτουργεί
το σύστημα αποτελεσματικά, άρα μπορεί να ενισχύσει πάρα πολύ
τη μόχλευση των ποσών.
Η συνοπτική περιγραφή του συστήματος, που πρέπει να το
πούμε εδώ πέρα, είναι εκτός από την αντικατάσταση του συνολικού
εξοπλισμού

του

Δήμου,

δηλαδή

μιλάμε

για

το

σύνολο

των

φωτιστικών σημείων, είτε είναι τα λεγόμενα φωτιστικά δρόμου, είτε
τα αρχιτεκτονικά, είτε οι απλοί λαμπτήρες, άρα μιλάμε για συνολική
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αλλαγή, άρα και συνολική ευθύνη για το σύνολο του συστήματος
αυτού, πάμε λοιπόν στην καρδιά του συστήματος, γιατί κάθε
σύστημα πρέπει να έχει μια ταμειακή μηχανή. Αλλιώς δεν μπορεί να
λειτουργήσει. Η ταμειακή λοιπόν μηχανή εδώ είναι η τηλεδιαχείριση
και η παρακολούθηση και ο έλεγχος των βλαβών και της ενέργειας.
Αυτό είναι ένα σύστημα που θα το αναπτύξει ο ανάδοχος, στο
σύνολο του εξοπλισμού, είτε ανά κόμβο, είτε ανά λαμπτήρα, είτε με
σύγχρονες τεχνολογίες.
Εδώ έχει μεγάλο ενδιαφέρον η έντονη εμπλοκή των μεγάλων
παρόχων τηλεπικοινωνιακών, ΟΤΕ, Vodafone, WIND, υπάρχει πολύ
μεγάλο ενδιαφέρον αυτής της διαδικασίας και με τον τρόπο αυτό θα
ξέρουμε ακριβώς τι καταναλώνουμε. Τα 10.000 υποθετικά σημεία
που

είναι

τα

φωτιστικά,

θα

έχουμε

αφενός

το

συμβατικό

αποτέλεσμα, που το έχουμε βρει στη μελέτη πόσο έπρεπε να
καταναλώνουμε και αφετέρου τι καταναλώνουμε από εδώ και στο
εξής, ώστε να μπορούμε να ελέγχουμε το αποτέλεσμα και να
πληρώνουμε.
Είναι προφανές ότι το σύστημα αυτό το λογισμικό, θα είναι
ανοιχτού κώδικα, θα το έχει ο ανάδοχος προφανώς, αλλά και ο
ανεξάρτητος σύμβουλος και ο Δήμος θα έχει 100% δικαίωμα να
ελέγχει ανά πάσα στιγμή τι καταναλώνεται. Και με αυτό τον τρόπο
δεν θα υπάρχουν και προβλήματα ως προς τις πληρωμές. Είναι ένα
ιδιαίτερα δυναμικό σύστημα.
Η σύμβαση ενεργειακής απόδοσης λοιπόν, είναι μια σύμβαση
παροχής υπηρεσιών φωτισμού. Θα σας πω μετά γιατί βελτιώνει το
αποτέλεσμα και μπαίνουν και πιλοτικά κάποιες smart εφαρμογές,
λόγω της χρήσης της πλατφόρμας, που είναι μοντέρνα και μπορεί
να βοηθήσει στο κομμάτι αυτό, smart cities εφαρμογές, είτε και
κάποιων θέσεων parking , κάποιων μετρήσεων κάδων, του wi-fi και
άλλων δεδομένων, θα τα πούμε στη συνέχεια.
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Θέλω λοιπόν να σας δείξω, για να πάω λίγο πιο γρήγορα, ένα
case. Ένα έργο το οποίο είναι έτοιμο, έχει υποβληθεί στην Ειδική
Γραμματεία και ίσως είναι από τα μεγαλύτερα που υπάρχουν αυτή
στην Ελλάδα, είναι του Δήμου Ρόδου. Ο Δήμος Ρόδου είναι ένα
πολύ μεγάλο νησί, έχει περίπου 30.000 φωτιστικά σημεία, όπως τα
βλέπετε, αυτής της κατηγορίας και όλων των ειδών των οποίων
υπάρχουν, είναι καταμετρημένα με GIS, άρα μελετήθηκε το σύστημα
αυτό τι θα έπρεπε να καταναλώνει και μάλιστα στον κάτω πίνακα
βλέπετε ότι πάντοτε, επειδή στο μοντέλο θα μετρήσεις το τι θα
έπρεπε να καταναλώνει το σύστημα αυτό αν θα λειτουργούσε
σωστά με βάση και τις μελέτες του ΚΑΠΕ για τις ώρες και λοιπά,
βλέπουμε όμως και τα απολογιστικά στοιχεία της ΔΕΗ. Έχει μεγάλη
σημασία να δείτε ποιες είναι οι απώλειες.
Ο Δήμος Ρόδου λοιπόν, στον κάτω πίνακα βλέπετε ότι για τον
φωτισμό του, οδοφωτισμός και οδοσήμανση (…) πλατείες και
κάποιους άλλους δρόμους, απολογιστικά από τη ΔΕΗ το 2016
καταναλώνει 21 εκατομμύρια κιλοβατώρες, για τον συγκεκριμένο
φωτισμό. Θα δείτε εδώ λοιπόν, στα αποτελέσματα της μελέτης, ότι
αν το σύστημα αυτό θα λειτουργούσε σωστά. Σημειώνω, έχουν
αφαιρεθεί 3.000 λαμπτήρες της παλιάς πόλης που δεν μπήκαν μέσα
για κάποιους λόγους Αρχαιολογίας, να μην έχουν προβλήματα με
την

Αρχαιολογία,

άρα

λείπει

ένα

μικρό

κομμάτι.

Περίπου

16

εκατομμύρια κιλοβατώρες είναι αυτές που το σύστημα πρέπει να
καταναλώνει, αν λειτουργεί με τις 11,9 ώρες συνολικά, με το
λυκόφως – λυκαυγές, όπως ακριβώς προβλέπεται. Άρα βλέπετε ότι
ήδη έχουμε μια απώλεια περίπου 4,5 με 5 εκατομμυρίων, που
οφείλεται φυσικά στην άεργο ισχύ, σε κάποιες διαρροές, σε κάποια
κακή λειτουργία, σε κλοπές και σε διάφορα άλλα θέματα, που αυτά
όλα θα εξορθολογιστούν με τον τρόπο αυτής της διαχείρισης. Και
από κάτω έρχεσαι και αντιστοιχίζεις και βγάζεις την εξοικονόμηση,
η οποία ξεπερνάει το 70%.
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Αυτό που έχει σημασία να πούμε, είναι ότι ο Δήμος παίρνει
την απόφαση, αποφασίζει – και εδώ θέλω να πω ότι είναι απόφαση
της αναθέτουσας Αρχής αφού μελετήσει, κάθε Δήμος, κάθε φορέας,
έχει υποχρέωση, για να καταλήξει σε μία πρόταση, να μελετήσει
όλα τα σενάρια. Να μελετήσει αν θα το έκανε με δάνειο, αν θα το
έκανε με μεικτό σύστημα, αν θα το έκανε με αυτοχρηματοδότηση.
Ποιος παίρνει το ρίσκο; Πολύ βασικό. Και μετά αποφασίζεις πώς το
εκτελείς το συγκεκριμένο κομμάτι, το συγκεκριμένο έργο.
Εδώ λοιπόν, η πρώτη απόφαση που θα παρθεί είναι αυτή,
είναι η κεντρική απόφαση του Δήμου, που θα πάρει τον τρόπο που
θα

υλοποιήσει

το

έργο,

αυτό

που

προκρίνει

στο

Δημοτικό

Συμβούλιο, την εκχώρηση των τελών και από εκεί και πέρα την
εξουσιοδότηση για τα περαιτέρω. Έχουμε δύο τρόπους στα ΣΕΑ,
στις συμβάσεις απόδοσης ενεργειακής, η μία είναι η κλασική να
πάμε με τον 4412, υπάρχει μια σειρά αποφάσεων, την οποία μην
την αναπτύξω ιδιαίτερα, τις έχουμε γραμμένες, μπορείτε να τις δείτε
όλοι, από την αρχή μέχρι το τέλος και υπάρχει και η διαδικασία
υποβολής

στην

Ειδική

Γραμματεία

ΣΔΙΤ,

όπου

εκεί

πέρα

υποβάλλονται όλες οι μελέτες αναλυτικά, και η Ειδική Γραμματεία
θα εντάξει το έργο στον κατάλογο προτεινόμενων συμπράξεων,
εφόσον ελέγξει τη βιωσιμότητά του προφανώς, στη συνέχεια θα
γίνει η συμβατική διαδικασία, η κατάρτιση τευχών των Δήμων που
θα τους ελέγξει η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, ώστε το έργο να
δημοπρατηθεί, πάντοτε αυτός που δημοπρατεί το έργο, είναι η
αναθέτουσα Αρχή.
Τα έργα που σας είπα προηγουμένως, τα 23 έργα αυτά και
άλλα 25 περίπου που ετοιμάζονται, είναι έτοιμα. Δηλαδή έχουν ήδη
τεύχη

έτοιμα,

σαν

διαδικασία.

Στην

Ειδική

Γραμματεία

ΣΔΙΤ

συζητήθηκε και το θέμα της επιλογής της μεθόδου, δηλαδή ανοιχτή
διαδικασία,

ανταγωνιστικός

διάλογος.

Στην

παρούσα

χρονική

περίοδο, επειδή έχουμε και το ’19 τις εκλογές και είναι προς τη
33
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
«Χρηματοδότηση επενδυτικών έργων Ο.Τ.Α. μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων και ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. - Η χρήση χρηματοδοτικών
εργαλείων για τη διενέργεια επενδύσεων αναβάθμισης υποδομών & εξοικονόμησης
πόρων στην Αυτοδιοίκηση

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

μέση της θητείας, προς το τέλος της, η μόνη διαδικασία που
επιθυμούν οι Δήμοι, είναι η ανοιχτή διαγωνιστική διαδικασία με τον
4412/2016.
Το μόνο πρόβλημα που υπάρχει απλώς εδώ, το οποίο θα το
πουν και οι Δήμαρχοι, το ξέρουν, είναι κάποια καθυστέρηση η
οποία υπάρχει, σε ότι αφορά τις εγκρίσεις των έργων από τον
κατάλογο προτεινόμενων συμπράξεων, για να προχωρήσουν στην
επόμενη φάση. Από τους 23 Δήμους που σας είπα προηγουμένως,
ο Σαρωνικός επέλεξε τη λύση να πάει με 4412 ως παροχή
υπηρεσιών. Και το Λαύριο το ίδιο, και ο Παπάγος το ίδιο, και
κάποιοι άλλοι Δήμοι. Και κάποιοι έχουν υποβάλλει στην Ειδική
Γραμματεία. Εκτιμώ ότι μέχρι το τέλος του χρόνου θα έχει τελειώσει
αυτή

η

διαδικασία

και

θα

έχουν

παρθεί

οι

αποφάσεις

πώς

προχωράνε οι Δήμοι.
Υπάρχει ένα αναλυτικό χρονοδιάγραμμα, γιατί έχει πολύ
μεγάλη σημασία πότε αρχίζει και πότε τελειώνει το έργο. Πρέπει να
το ξέρουμε αυτό το πράγμα, από την ημερομηνία που θα έχουμε τα
τεύχη, τα συμβατικά τεύχη.
Βλέπετε λοιπόν, ότι πολύ μεγάλο θέμα, όπως λέγαμε για
καθυστερήσεις, είναι η ωρίμανση. Αν έχω λοιπόν έτοιμη καταγραφή
και τις προκαταρκτικές μου μελέτες, έχω μία διαδικασία περίπου,
για να έχω και το έργο, 150 περίπου ημερών από τα συμβατικά και
την απόφαση του διαγωνισμού, γιατί ο καινούργιος νόμος έχει πιο
γρήγορες διαδικασίες. Τα δικαιολογητικά είναι στο τέλος, υπάρχει η
δημοπράτηση του έργου, αξιολόγηση σε 35 μέρες, άρα λοιπόν αν
αυτή τη στιγμή έχουμε έτοιμες τις μελέτες και είμαστε έτοιμοι να
πάμε στην απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου για την έγκριση του
διαγωνισμού, θέλουμε περίπου 150 μέρες για τον ανάδοχο. Και
άλλες τόσες για την υλοποίηση του έργου. Ένα έργο τέτοιου τύπου
μπορεί να υλοποιηθεί από 4, 6 μέχρι 8 μήνες, ανάλογα την έκταση
του
34

Δήμου.

Άρα

ο

χρόνος

είναι

πολύ

σημαντικός

και

όσοι
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ξεκινήσουν τις διαδικασίες και είναι έτοιμοι εντός του

έτους, θα

έχουν το αποτέλεσμα εντός του έτους για το συγκεκριμένο έργο.
Απλώς θέλω να πω μια διαφορά, η οποία έχει γίνει και
αντικείμενο πολλών συζητήσεων, για το θέμα της ωρίμανσης και της
υλοποίησης του έργου. Τα έργα ΣΕΑ βασίζονται προφανώς στην
καταγραφή GIS, στη μελέτη προσδιορισμού εξοικονόμησης και
διαδικασιών, όμως όταν κηρυχθεί ο ανάδοχος, αυτός υποχρεούται
να

κάνει

μελέτη

εφαρμογής

και

να

έρθει

να

εφαρμόσει

τα

συγκεκριμένα πρότυπα, να επιβεβαιώσει τον αριθμό του… το
τεχνικό αντικείμενο, να κάνει μελέτη εφαρμογής, να φωτομετρήσει,
να συζητήσει, όπως όλα τα έργα ΣΔΙΤ, με την Υπηρεσία, να
καταλήξει στο τελικό κομμάτι και μετά να υλοποιήσει.
Φυσικά τα έργα αυτά, παρακολουθούνται ανά 2ετία. Δηλαδή
εδώ

μιλάμε

για

την

παροχή

υπηρεσιών

φωτισμού.

Πρέπει

ο

ανάδοχος κάθε έτος ή κάθε 2 χρόνια, να επιβεβαιώνει την εφαρμογή
των προτύπων και τα φωτομετρικά στοιχεία με βάση τις μελέτες
φωτεινότητας

και

λαμπρότητας

τις

οποίες

θα

εκτελεί

και

ο

ανεξάρτητος σύμβουλος να παρακολουθεί το αποτέλεσμα, ώστε να
είναι ανά πάσα στιγμή η Δημοτική Αρχή έτοιμη να επιβάλλει
κυρώσεις ή ρήτρες.
Τα έργα αυτά έχουν ρήτρες, για οποιαδήποτε απόκλιση από
τη σύμβαση, υπάρχουν οι (…) ρήτρες που επιβάλλονται στον
ανάδοχο, για αυτό μιλάμε ότι αυτό το έργο πληρώνεται με το
αποτέλεσμα.
ανάδοχος

Δηλαδή

και

θα

επενδύει

τα

αποπληρωθεί

χρήματα
σε

ένα

εμπροσθοβαρώς
διάστημα

12

ο

ετών,

τουλάχιστον. Και βέβαια στο τέλος, όπως έχει με ρητή αναφορά
στην παράγραφο 22 της συγγραφής υποχρεώσεων, υποχρεούται να
το παραδώσει το σύστημα ανοιχτό, κάνει παραλαβή η Υπηρεσία,
ειδάλλως δεν (…) η εγγυητική του, παραδίδει το σύστημα ανοιχτό,
εκπαιδεύει την Υπηρεσία, δίδει ένα χρόνο ζωής στο σύστημα ακόμα
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για να λειτουργεί και το εξορθολογίζει με βάση τις απαιτήσεις και τα
πρότυπα τα οποία υπάρχουν.
Αυτές

είναι

οι

συμβάσεις

της

ενεργειακής

απόδοσης

σε

γενικές γραμμές, είναι αρκετά αυστηρές και είναι το εναλλακτικό,
έτσι, εργαλείο.
Να μην κουράσω περισσότερο, είναι πολλά έργα σε εξέλιξη,
το ζητούμενο είναι να έχουμε έργα και επενδύσεις. Σας είπα ότι
είναι πολύ μεγάλη η αγορά και θα μπορούσε η Αυτοδιοίκηση, μέσα
από τον εξορθολογισμό του κέντρου κόστους και των προβλημάτων
που έχουμε στη διαχείριση του κόστους και κυρίως την ενέργεια, να
δημιουργήσει ένα νέο ΕΣΠΑ για την ανάπτυξή της.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε
Γιάνναρε.
Τώρα

θα

δώσω

το

λόγο

στον

κύριο

Θόδωρο

Χαϊδάκη,

ηλεκτρολόγο – μηχανικό.
Επειδή ο χρόνος τελειώνει και της χρήσης της αιθούσης, 15
λεπτά είναι αρκετά;
Θ. ΧΑΪΔΑΚΗΣ: Θα προσπαθήσω να είμαι όσο το δυνατόν…
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: 15 λεπτά εσείς, 15 λεπτά ο κύριος Φαλτσέτας, για να
ολοκληρώσουμε.
Θ. ΧΑΪΔΑΚΗΣ: Καλησπέρα και από εμένα.
Αντιλαμβανόμενος και την κόπωση και την ώρα που μιλάω, θα
προσπαθήσω να περάσω όσο πιο γρήγορα γίνεται την παρουσίαση,
επικεντρωνόμενος στα πιο σημαντικά στοιχεία της.
Και ξεκινώντας, προσπαθώ να κάνω μία σύνδεση με την
παρουσίαση του συνεργάτη, του κυρίου Γιάνναρου, προηγουμένως,
που

αφορούσε

κυριότερους

τον

τομείς

οδοφωτισμό,
ενεργειακής

που

είναι

ένας

από

τους

κατανάλωσης

ενός

Δήμου.

Ο

τομέας για τον οποίο θα μιλήσω, αφορά την ύδρευση και την
αποχέτευση στην Τοπική Αυτοδιοίκηση, που είναι και αυτά ένας
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πολύ σημαντικός, ίσως και ο σημαντικότερος τομέας ενεργειακής
κατανάλωσης.
Οι μεγαλύτεροι καταναλωτές ενέργειας από τους παρόχους
υπηρεσιών ύδρευσης και αποχέτευσης στη χώρα μας, είναι γνωστό
ότι είναι η ΕΥΔΑΠ, η ΕΥΑΘ, που είναι Αθήνα και Θεσσαλονίκη,
Αττική δηλαδή και Θεσσαλονίκη, οι ΔΕΥΑ και οι Δήμοι που έχουν
Υπηρεσίες

Ύδρευσης,

σύνδεσμοι

ΟΤΑ.

Από

όσοι

δεν

αυτές,

η

έχουν

στις

κυριότερη

ΔΕΥΑ,
και

κάποιοι

μεγαλύτερος

καταναλωτής είναι η ΕΥΔΑΠ Α.Ε., ακολουθεί η ΕΥΑΘ και οι
υπόλοιπες Επιχειρήσεις ΔΕΥΑ.
Βλέπουμε εδώ κάποια στοιχεία που αφορούν ενεργειακή
κατανάλωση των παρόχων υπηρεσιών. Η πρώτη, όπως φαίνεται,
είναι η ΕΥΔΑΠ, ακολουθεί η ΕΥΑΘ, οι ΔΕΥΑ και οι Δήμοι στη
συνέχεια και πάροχοι υπηρεσιών άρδευσης, όπως οι ΤΟΕΒ, που
συνολικά δίνουν το νούμερο το οποίο βλέπετε στον πίνακα. Αν αυτό
το

επιμερίσουμε

ενεργειακής

και

το

κατανάλωσης

πάμε
της

σαν
χώρας

ποσοστό
για

το

της
2016,

συνολικής
αυτό

το

1.245.000 (…)ώρες αντιστοιχεί περίπου στο 2% της συνολικής
ενεργειακής κατανάλωσης στη χώρα μας. Ένα σημαντικό νούμερο.
Από στοιχεία τα οποία έχουμε στη διάθεσή μας, έχουν εξαχθεί
δείκτες που αφορούν την ενεργειακή κατανάλωση στον τομέα της
ύδρευσης και της αποχέτευσης. Αυτοί διαφέρουν στο κατά πού
γίνεται η διαχείριση του νερού, η οποία αποτελεί βέβαια μια τοπική
υπηρεσία και διαφέρει από τόπο σε τόπο, όταν λοιπόν μιλάμε για
την ηπειρωτική Ελλάδα η άντληση κοστίζει περίπου 0,20 € το
κυβικό, όταν μιλάμε για μια άνυδρη περιοχή όπως είναι τα νησιά, η
άντληση μπορεί να κοστίζει και 0,31 € το κυβικό. Αυτές είναι μέσα
στις τιμές οι οποίες βλέπετε. Από την ενασχόλησή μας στο χώρο
της Αυτοδιοίκησης, όπου έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα και
έχουμε μελετήσει πάρα πολλές περιοχές, πολλές περιοχές έχουν
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ενεργειακή κατανάλωση που ξεφεύγει επί το δυσμενέστερο τους
μέσους όρους αυτούς.
Θα πρέπει λοιπόν, βλέποντας αυτή την κατάσταση και αυτή
την ενεργειακή κατασπατάληση, ίσως πρέπει να έχει έρθει η ώρα
για να σκεφτούμε λιγάκι διαφορετικά για τον τρόπο με τον οποίο
κάνουμε τη διαχείριση των νερών στην Ελλάδα. Γιατί το πρόβλημα
της ενεργειακής κατανάλωσης στον τομέα ύδρευσης – αποχέτευσης,
ξεκινάει από την κακή διαχείριση κυρίως, που γίνεται στο νερό και
στην

επεξεργασία

των

λυμάτων

πολλές

φορές,

με

την

κακή

λειτουργία των βιολογικών καθαρισμών και έπειτα έχει να κάνει με
τον εξορθολογισμό της ενεργειακής κατανάλωσης που επαφίεται
στην

αναβάθμιση

των

συστημάτων

που

προκαλούν

αυτή

την

κατανάλωση, όπως είναι ας πούμε τα (…) συγκροτήματα ή οι
μονάδες βιολογικών καθαρισμών.
Ποιες είναι οι κύριες δράσεις οι οποίες μπορεί ένας φορέας
αυτοδιοικητικός, είτε είναι ο ΟΤΑ που έχει μια Υπηρεσία Ύδρευσης
– Αποχέτευσης, είτε είναι μια Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης –
Αποχέτευσης, να προχωρήσει έτσι ώστε να μειώσει την ενεργειακή
κατανάλωση; Σταχυολογώντας και από την εμπειρία μας, ένας
παράγοντας είναι το να βρει εναλλακτικές πηγές υδροδότησης,
αντικαθιστώντας κάποιες πηγές οι οποίες είναι πολύ ενεργοβόρες.
Έχουμε δει περιοχές να αντλούν από 400 και 500 μέτρα σε
γεωτρήσεις, παίρνοντας νερό αμφίβολης ποιότητας, έχουμε δει
αντλιοστάσια που είναι πολύ κακά σχεδιασμένα, να λειτουργούν. Το
ίδιο έχουμε παρατηρήσει και σε μονάδες βιολογικών καθαρισμών,
επεξεργασίας,

που

δεν

λειτουργούν

όπως

θα

έπρεπε

να

λειτουργήσουν, με βάση τις απαιτήσεις τις οποίες υπάρχουν.
Άρα λοιπόν, ο εξορθολογισμός γενικότερα του συστήματος
της διαχείρισης του νερού, το οποίο θα ακολουθεί ένα στρατηγικό
σχέδιο διαχείρισης, που θα έχει συγκεκριμένους στόχους και θα
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έχει λάβει υπόψη του τα υπάρχοντα αποθέματα και τη ζήτηση, είναι
μείζονος σημασίας.
Ένα δεύτερο κεφάλαιο, το οποίο επιβαρύνει την ενεργειακή
κατανάλωση, είναι το ζήτημα των διαρροών των δικτύων. Το οποίο,
όπως είπε και ο κύριος Βαρλαμίτης προηγουμένως, έδωσε ένα
νούμερο

το

οποίο

οι

διαρροές

ξεπερνούν

στις

περισσότερες

περιοχές της ελληνικής επικράτειας, αν εξαιρέσουμε την Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη, το 50% ή φτάνουν και το 60%. Έχουμε βρει και
περιοχές που φτάνουν το 70%. Το 70% δηλαδή νερού το οποίο
αντλείται, να φτάνουμε να χάνεται μέχρι την τελική βεβαίωση και
τιμολόγηση. Δηλαδή τραβάμε 100 μονάδες νερού και στο τέλος
τιμολογούμε τις 30.
Αυτό, πέραν της τρομερής απώλειας εσόδων που έχει για
τους

παρόχους

υπηρεσιών

ύδατος,

προκαλεί

και

αυξημένη

ενεργειακή κατανάλωση. Γιατί προφανώς η ζήτηση η πραγματική
είναι πολύ μικρότερη, αν λοιπόν περιορίζαμε αυτές τις διαρροές, θα
αντλούσαμε πολύ μικρότερες ποσότητες, θα είχαμε πολύ καλύτερο
αποτέλεσμα ενεργειακό, οικονομικό και περιβαλλοντικό.
Μια άλλη εφαρμογή η οποία βοηθάει πάρα πολύ, είναι η
εφαρμογή

της

τηλεμετρίας,

εφαρμογή

σύγχρονων τεχνολογιών,

μέσω της οποίας μπορούν οι πάροχοι υπηρεσιών να εξάγουν
ισοζύγια

για

να

διαπιστώνουν

κάθε

στιγμή

πού

υπάρχει

το

πρόβλημα και πού μπορεί να διορθωθεί άμεσα.
Και μία τελευταία, όχι από πλευράς σημασίας, αλλά στη σειρά
της λίστας, δράση, είναι η εφαρμογή συστημάτων ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας, οι οποίες μπορούν τελικά να μειώσουν το τελικό
ενεργειακό

κόστος.

Οι

ανανεώσιμες

πηγές

ενέργειας

στους

παρόχους υπηρεσιών ύδατος, μπορεί να είναι διαφόρων μορφών,
παλαιότερα και σήμερα μπορεί να είναι οι ανεμογεννήτριες, μπορεί
να είναι η ενεργειακή αξιοποίηση που μπορεί να προκύψει από τη
λυματολάσπη ή από τη χώνευση ή από την παραγωγή βιοαερίου.
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Θυμάμαι παλιότερα κατά τη θητεία μου στην ΕΥΔΑΠ, είχαμε
μεγάλες ποσότητες παραγωγής βιοαερίου από τη χώνευση και
είχαμε

στην

Ψυτάλλεια

μονάδες

συμπαραγωγής

ηλεκτρικής

ενέργειας μέσα στις οποίες βελτιώναμε το ενεργειακό ισοζύγιο της
εταιρίας.
Θα ήθελα να μιλήσω λιγάκι εκτενέστερα για τον ενεργειακό
συμψηφισμό,

γιατί

με

μια

πρόσφατη

Υπουργική

Απόφαση

διευθετούνται κάποια πράγματα, διευκρινίζονται κάποια πράγματα
και

αποτελεί

ουσιαστικά

ένα

καινούργιο

όπλο

στα

χέρια

της

Αυτοδιοίκησης στην εφαρμογή των ΑΠΕ. Ξεπερνώντας ίσως κάποια
προβλήματα που δημιουργήθηκαν παλιότερα, με πώληση ρεύματος
από εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάρκων.
Εδώ λοιπόν, δεν πρόκειται για μια πώληση ρεύματος από τον
παραγωγό,

αλλά

πρόκειται

ουσιαστικά

για

συμψηφισμό

της

παραγόμενης ενέργειας με την καταναλισκόμενη και δίνονται δύο
δυνατότητες, είτε αυτή η παραγωγή, η ανάπτυξη δηλαδή – αυτό
αφορά βέβαια μόνο φωτοβολταϊκά πάρκα – να γίνεται στον ίδιο
χώρο ή σε όμορο χώρο με την κατανάλωση, είτε να γίνεται
συμψηφισμός της παραγόμενης ενέργειας με μετρητές οι οποίοι
βρίσκονται σε διαφορετικό χώρο από το χώρο της παραγωγής.
Αυτός είναι ο λεγόμενος εικονικός συμψηφισμός, το virtual net
metering, που στην περίπτωση των παρόχων υπηρεσιών ύδατος,
λόγω της διασποράς των εγκαταστάσεων, άντλησης, μεταφοράς και
επεξεργασίας, αποκτά ιδιαίτερη σημασία και έχει εφαρμογή.
Οι δικαιούχοι, εκτός από τα φυσικά πρόσωπα, μπορεί να είναι
τα Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου, και στις δύο
περιπτώσεις, άρα και στον εικονικό συμψηφισμό και φυσικά και
όσοι

εγγεγραμμένοι

στο

Μητρώο

Αγροτών

και

Αγροτικών

Εκμεταλλεύσεων, στον ενεργειακό συμψηφισμό. Άρα λοιπόν, οι
πάροχοι υπηρεσιών ύδατος μπορούν να είναι δικαιούχοι στον
εικονικό ενεργειακό συμψηφισμό και να αναπτύξουν τέτοια πάρκα
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σε χώρους, φυσικά, οι οποίοι είναι ιδιοκτησίας τους ή τους έχει
παραχωρηθεί η χρήση με κάποιο μισθωτήριο.
Υπάρχουν

πολλά

οφέλη

από

το

net

metering,

τα

λέμε

συνοπτικά, υπάρχει απαλλαγή από τις αυξήσεις του ηλεκτρικού
ρεύματος, γιατί όσο ενέργεια συμψηφίζεις, και να αυξηθεί η τιμή της
κιλοβατώρας, το κέρδος σου αυξάνεται, δεν υπάρχει φορολόγηση
στην παραγόμενη ενέργεια, αν προβλέψεις κάποια συστήματα με
αντλίες θερμότητας, μπορεί να έχεις απαλλαγή μόνιμα από δαπάνες
θέρμανσης

και

ψύξης

σε

κάποιες

εγκαταστάσεις,

σύντομη

απόσβεση, είναι και ιδανικό για επιχειρήσεις όχι μόνο τουριστικές,
αλλά και για παρόχους υπηρεσιών που βρίσκονται σε τουριστικές
επιχειρήσεις και έχουν έντονες διακυμάνσεις στα φορτία τους. Έχω
ζήσει στη Σαντορίνη, όπου το χειμώνα η παραγωγή του νερού ήταν
υποδεκαπλάσια από την παραγωγή του νερού το καλοκαίρι, τον
Αύγουστο και το ίδιο αφορούσε και τις καταναλώσεις ρεύματος των
βιολογικών καθαρισμών.
Εδώ λοιπόν η εφαρμογή του net metering ταιριάζει γάντι,
όπως ταιριάζει γάντι και η εφαρμογή λόγω του ταυτοχρονισμού της
ζήτησης της ενέργειας, της ζήτησης της κατανάλωσης, με την
παραγωγή.

Και

κατανάλωση,

σε

τα

δύο

αυτούς

πράγματα,
τους

και

παρόχους

η

παραγωγή

υπηρεσιών

και

η

ρεύματος,

αφορά το ίδιο χρονικό διάστημα κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Πιο

αναλυτικά

και

πιο

συγκεκριμένα,

να

πούμε

πέντε

πράγματα για τα φωτοβολταϊκά συστήματα, για τα πλεονεκτήματα
τα οποία έχουν, ότι είναι εντελώς οικολογικά και από πλευράς
ρύπανσης

και

από

πλευράς

θορύβου,

έχουν

πολύ

μεγάλη

αξιοπιστία, υπάρχει απεξάρτηση από το να μπορούν να μπουν σε
απομακρυσμένες περιοχές γιατί δεν χρειάζονται καύσιμα και δεν
χρειάζονται…

αποφεύγουμε

τέτοια

προβλήματα.

Μπορούν

να

επεκταθούν ανάλογα με τις ανάγκες, να διοχετεύουν την ενέργεια

41
ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
«Χρηματοδότηση επενδυτικών έργων Ο.Τ.Α. μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων και ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. - Η χρήση χρηματοδοτικών
εργαλείων για τη διενέργεια επενδύσεων αναβάθμισης υποδομών & εξοικονόμησης
πόρων στην Αυτοδιοίκηση

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

στο

διασυνδεδεμένο

δίκτυο

και

έχουν

πολύ

μικρό

κόστος

συντήρησης.
Υπάρχουν βέβαια και κάποια μειονεκτήματα, ότι ο βαθμός
απόδοσης δεν είναι πάντοτε πολύ μεγάλος, ότι σε αντίθεση με άλλα
συστήματα, δεν έχουμε σταθερή την ηλιακή ακτινοβολία, άρα και η
παραγωγή δεν είναι σταθερή και δεν είναι πάντοτε η μετατροπή της
ηλεκτρικής ενέργειας… δεν γίνεται στο σύνολο σε σχέση με την
ηλιακή ακτινοβολία την οποία δέχονται.
Έχουμε βάλει στην παρουσίαση επί τροχάδην κάποια στοιχεία
για το κόστος ενός φωτοβολταϊκού πάρκου, έχουμε πάρει ένα
δείγμα ενός πάροχου 100 κιλοβάτ, το

οποίο απαιτεί μια έκταση

περίπου 2.000 τετραγωνικών, 2 στρεμμάτων δηλαδή, γράφουμε εδώ
τα

χαρακτηριστικά

τα

οποία

πρέπει

να

έχει

ένα

ιδανικό

αγροτεμάχιο, να είναι ορθογώνιου σχήματος, να έχει μια μεγάλη
πλευρά προς το νότο, να είναι κοντά οι κολώνες της ΔΕΗ προς το
βόρειο τμήμα του και να μη σκιάζεται και κάποιοι κοστολογικοί
παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη ενός πάρκου είναι το
μέγεθος

ισχύος, όσο

πιο

μεγάλη

η

ισχύς

του

πάρκου, τόσο

μεγαλύτερο το κόστος φυσικά, το έδαφος, το αγροτεμάχιο δηλαδή
μέσα στο οποίο θα μπει, αν και τα φωτοβολταϊκά μπορούν να
μπουν και σε στέγες, μπορούν να μπουν και σε κτίρια. Όταν μιλάμε
για αγροτεμάχιο, το αν είναι πετρώδες, εάν είναι το έδαφος
διαφορετικό,

παίζει

ρόλο

στο

κόστος.

Και

όπως

είπαμε,

η

αποκατάσταση από το δίκτυο της ΔΕΗ.
Εδώ θέλω να κάνω μία επισήμανση που θεωρώ σημαντική.
Επειδή το κόστος της ανάπτυξης ενός πάρκου εξαρτάται, όπως
βλέπετε, σημαντικά από το μέγεθός του, είναι πολύ σημαντικός
παράγοντας η σωστή διαστασιολόγηση του φωτοβολταϊκού πάρκου.
Και η σωστή διαστασιολόγηση σημαίνει ότι πρώτα έχουμε μελετήσει
πάρα πολύ καλά και ξέρουμε τις απαιτήσεις μας στην ενεργειακή
κατανάλωση, αλλά και ξέρουμε και τα περιθώρια τα οποία έχουμε
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να διορθώσουμε και να εξορθολογήσουμε αυτή την ενεργειακή
κατανάλωση.
Κατά συνέπεια πρέπει στο πρώτο βήμα να ξέρουμε τις
πραγματικές μας απαιτήσεις, να ξέρουμε πώς θα φτάσουμε στο όσο
το δυνατόν μεγαλύτερο βαθμό απόδοσης των συστημάτων μας που
θα πετυχαίνουμε την χαμηλότερη ενεργειακή κατανάλωση και πάνω
σε

αυτό

το

εξορθολογισμένο

και

καλύτερο

αποτέλεσμα,

να

σχεδιάσουμε το φωτοβολταϊκό πάρκο που θα συμψηφίσει, έτσι ώστε
να έχουμε το χαμηλότερο δυνατό κόστος και άρα το μικρότερο
χρόνο απόσβεσής του.
Να πούμε δυο πράγματα για τους μηχανισμούς υλοποίησης,
για τις επιλογές που έχει η Αυτοδιοίκηση. Φυσικά οι επιλογές τις
οποίες έχει ένας Δήμος, είναι όσες αναφέρθηκαν. Αν έχει χρήματα
να υλοποιήσει ένα τέτοιο πάρκο και γενικότερα δράσεις ενεργειακής
αναβάθμισης, μπορεί να το κάνει είτε με δικά του χρήματα, μπορεί
να

το

κάνει

είτε

με

κάποιο

δάνειο,

είτε

με

τη

βοήθεια

του

Παρακαταθηκών, είτε να προχωρήσει και σε σύμβαση ενεργειακής
απόδοσης.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Τα χρηματοδοτικά εργαλεία έχουν ήδη αναφερθεί.
Θ. ΧΑΪΔΑΚΗΣ: Είναι… στην περίπτωση λοιπόν, είναι ίδια ακριβώς
και δεν θα αναφερθώ περαιτέρω.
Εδώ το μόνο το οποίο ήθελα να πω, είναι ότι στην περίπτωση
των ΔΕΥΑ, υπάρχει ένα μικρό εμπόδιο στις συμβάσεις ενεργειακής
απόδοσης, το οποίο θα πρέπει να το δούμε έτσι ώστε να δώσουμε
και σε αυτούς τους παρόχους οι οποίοι είναι και οι περισσότεροι και
καλύπτουν τη μεγαλύτερη γεωγραφική περιοχή της επικράτειας…
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Είναι νομοθετικό το θέμα εδώ.
Θ. ΧΑΪΔΑΚΗΣ: …αυτή τη δυνατότητα.
Δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, για να μην κουράσω, έτσι;
Νομίζω ότι…
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Χαϊδάκη.
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Και με αυτή την ομιλία ολοκληρώνεται ο κύκλος για τη χρήση
των

χρηματοδοτικών εργαλείων για

αναβάθμισης

υποδομών

και

τη

διενέργεια

εξοικονόμησης

επενδύσεων

πόρων

στην

Αυτοδιοίκηση.
Σίγουρα η συνεργασία που έχει ξεκινήσει η ΚΕΔΕ μέσω της
ΠΕΤΑ με το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων και με τους
συνεργάτες του, και αναφέρθηκαν και άλλοι φορείς εδώ, όπως είναι
η ΕΕΤΑΑ, όπως είναι η ΜΟΔ, όπως είναι το ΚΑΠΕ που κάνει την
πιστοποίηση, νομίζω ότι αυτή η συνεργασία όλων αυτών των
φορέων είναι η πλέον ικανή αυτή την περίοδο, να δώσει τις λύσεις
εκείνες που δεν μπορεί να δώσει κανένα άλλο χρηματοδοτικό
εργαλείο. Δηλαδή το τζάμπα έχει τελειώσει. Πρέπει μόνοι μας να
βρούμε τρόπους.
Λοιπόν, κλείνοντας το Συνέδριο, αυτός ο κύκλος, θα μου
επιτρέψετε να σας παρουσιάσουμε έστω σύντομα…
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Μία ερώτηση.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μία ερώτηση, αμέσως μετά. Δεν θα αργήσουμε.
Είπαμε, 15 λεπτά θα είναι ο τελευταίος ομιλητής και θα κλείσουμε
στις 20.00 η ώρα.
Επειδή τις μέρες μας, αυτές τις εποχές, όπως είπαμε και πριν
από λίγο, η παροχή περισσότερων και καλύτερων υπηρεσιών προς
τον πολίτη, είναι στόχος του κάθε Δήμου και αυτό πρέπει να το
πετύχει με όσο το δυνατόν χαμηλότερο κόστος και επειδή συνεχώς
αυξάνονται

οι

αρμοδιότητες

που

παίρνουν

οι

Δήμοι,

αλλά

παράλληλα μειώνονται οι πόροι οι οικονομικοί, μέχρι σε σημείο που
δεν επαρκούν πια, είμαστε αναγκασμένοι να προσπαθήσουμε,
διερευνώντας κάθε νέα δυνατότητα.
Στην προσπάθειά μας αυτή να βρούμε τρόπους και μεθόδους
που θα έχουν αποτέλεσμα, αλλά δεν θα πληρωθούν ακριβά και θα
μείνουν στα συρτάρια, οι μελέτες, βρεθήκαμε μπροστά σε μια
πρόταση της ΣΟΛ Συμβουλευτικής. Συζητήσαμε για μήνες, εμείς οι
44

ΠΡΑΚΤΙΚΑ ΘΕΜΑΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ:
«Χρηματοδότηση επενδυτικών έργων Ο.Τ.Α. μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών &
Δανείων και ΕΤΕπ, σε συνεργασία με την Π.Ε.Τ.Α. Α.Ε. - Η χρήση χρηματοδοτικών
εργαλείων για τη διενέργεια επενδύσεων αναβάθμισης υποδομών & εξοικονόμησης
πόρων στην Αυτοδιοίκηση

ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΔΗΜΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΕΤΗΣΙΟ ΤΑΚΤΙΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ 2017 - ΙΩΑΝΝΙΝΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 02 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2017

αυτοδιοικητικοί

που

είμαστε

στην

ΚΕΔΕ

και

στην

ΠΕΤΑ

και

αποφασίσαμε να συμπράξουμε ενώνοντας τις δυνάμεις μας και να
παρουσιάσουμε μία νέα υπηρεσία. Την SGP Net, έναν έξυπνο
τρόπο βελτίωσης της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των
Δήμων.
Την παρουσίαση θα την κάνει ο Διευθύνων Σύμβουλος της
ΣΟΛ Συμβουλευτικής Α.Ε., ο κύριος Χαρίλαος Φαλτσέτας και τον
παρακαλώ να προσέλθει.
Χ. ΦΑΛΤΣΕΤΑΣ: Όπως κάθε ομιλητής που σέβεται το ακροατήριο,
θα ξεκινήσω και εγώ υποσχόμενος ότι θα είμαι πολύ σύντομος. Και
ελπίζω να το πετύχω.
Στην υπηρεσία την οποία ο Πρόεδρος ανέφερε, την SGP Net,
οι λέξεις κλειδιά είναι: ο έξυπνος τρόπος και η αποδοτικότητα. Και
σε αυτά θα προσπαθήσω να αναφερθώ σύντομα.
Προσπερνάω καταρχήν το ποια είναι η ΠΕΤΑ, ποια είναι η
Crowe SOL. Την ΠΕΤΑ την ξέρετε πολύ καλά. Τι είναι η Crowe
SOL; Είναι μια εταιρία θυγατρική της γνωστής ΣΟΛ των Ορκωτών
Λογιστών. Είναι ο συμβουλευτικός κλάδος της ΣΟΛ. Το Crowe Sol,
το Crowe έχει προστεθεί τώρα τελευταία, δεδομένου ότι έχουμε
ενταχθεί σε ένα μεγαλύτερο διεθνές δίκτυο.
Ποιο

είναι

το

πρόβλημα

το

οποίο

προσπαθούμε

να

αντιμετωπίσουμε; Το κλασικό πρόβλημα, και διαχρονικό θα έλεγα,
αλλά

πολύ

περισσότερο

τα

τελευταία

χρόνια.

Αυτό

που

παρουσιάζεται είναι μία συνεχής συρρίκνωση των πόρων από τη
μία πλευρά και από την άλλη πλευρά διαρκώς περισσότερες
απαιτήσεις

και

για

περισσότερους,

για

περισσότερες,

και

για

καλύτερες υπηρεσίες. Πώς μπορεί να ανταποκριθεί κανείς σε μία
τέτοια πίεση αμφίπλευρη; Ένας είναι μόνο ο τρόπος. Μία συνεχής,
διαρκής

προσπάθεια,

ώστε

να

παράγουμε

όσο

το

δυνατόν

περισσότερα, με όσο το δυνατόν λιγότερους πόρους. Επιτακτική
λοιπόν είναι η ανάγκη να βελτιωθεί η αποδοτικότητα.
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Η συνήθης προσέγγιση που ακολουθούν όχι μόνο οι Δήμοι,
αλλά και οι εταιρίες και οποιοσδήποτε Οργανισμός κάτω από
τέτοιες συνθήκες, είναι να προβαίνει σε μελέτες, αναθέτοντας
βεβαίως σε εξειδικευμένες συμβουλευτικές εταιρίες μελετητικές,
αντίστοιχα

έργα,

να

προβαίνει

λοιπόν

σε

μελέτες

είτε

ανασχεδιασμού των διαδικασιών, είτε αναδιοργάνωσης, ψάχνοντας
και πειραματιζόμενοι να βρουν τρόπους πιο αποδοτικούς.
Ποιο είναι το πρόβλημα σε αυτές τις περιπτώσεις; Και σας
λέω εντίμως, ότι είναι η χαρά των συμβούλων αυτή η προσέγγιση.
Να

ανατίθενται

τέτοιες

μελέτες.

Κοστίζουν

πολύ,

καταρχήν.

Δεύτερον, καταλήγουν σε λύσεις οι οποίες κατά κανόνα προκαλούν
αντιστάσεις

μέσα

στον

Οργανισμό.

Επειδή

είναι

λύσεις

που

προτείνονται και δεν έχουν δοκιμαστεί στην πράξη, κάθε νέα
αλλαγή προκαλεί αντιστάσεις. Τρίτον. Το αποτέλεσμα είναι κατά
κανόνα αβέβαιο, για τον ίδιο λόγο ότι δεν έχουν δοκιμαστεί. Και
τελευταίο, απαιτεί πολύ χρόνο. Άρα αυτή η κλασική προσέγγιση, η
οποία

βεβαίως

εφαρμόζεται

και

σε

όλο

τον

κόσμο,

έχει

τα

προβλήματά της.
Υπάρχει μία άλλη προσέγγιση λοιπόν, αντί να ψαχνόμαστε να
βρίσκουμε νέους τρόπους και να πειραματιζόμαστε με υψηλό
κόστος και αβέβαιο αποτέλεσμα, να ψάξουμε να βρούμε τις έτοιμες,
δοκιμασμένες πρακτικές που βελτιώνουν την αποδοτικότητα. Στην
πραγματικότητα, αυτό το κάνουν όλοι οι επικεφαλής Οργανισμών ή
Δήμων. Και όχι τώρα, από αρχαιοτάτων χρόνων, όπως λέμε. Όλοι
κρυφοκοιτάζουμε τον διπλανό μας να δούμε αν δουλεύει καλύτερα
από εμάς και πιο αποδοτικά.
Η SGP Net λοιπόν, αντιμετωπίζει το θέμα αυτό, ακριβώς με
αυτή την οπτική γωνία. Το να ψάξουμε να βρούμε ποιος δουλεύει
καλύτερα

από

εμάς,

αλλά

με

έναν

τρόπο

μεθοδευμένο,

τεκμηριωμένο και αντικειμενικό. Ψάχνουμε λοιπόν με αυτό τον
τρόπο και βρίσκουμε τις καλές πρακτικές που εφαρμόζονται σε
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παρόμοιους Δήμους. Ποια είναι τα πλεονεκτήματα; Εξασφαλισμένη
επιτυχία, αφού είναι δοκιμασμένες λύσεις. Πολύ μικρό κόστος.
Αφού δεν πειραματιζόμαστε. Και πολύ μικρός χρόνος υλοποίησης.
Τι εννοούμε όμως όταν λέμε καλή πρακτική; Όταν λέμε ότι
ένας τρόπος εργασίας, λειτουργίας, είναι καλή πρακτική; Καταρχήν
θα πρέπει να είναι τεκμηριωμένα, η πλέον αποδοτική. Και όταν λέμε
αποδοτικότητα, εννοούμε παράγουμε περισσότερα, με λιγότερους
πόρους. Να είναι αποδεκτή αυτή η πρακτική και να είναι εφικτή και
δοκιμασμένη
πρακτικής.

στη

πράξη.

Όπως

Αυτός

βλέπετε,

δεν

είναι

ο

ορισμός

υπάρχουν

εδώ

της

ούτε

καλής

στοιχεία

επικοινωνιακά, (…) τρόπος λειτουργίας, μία ιδέα η οποία μας
προβάλλει

και

τέτοια

πράγματα.

Είναι

τεχνοκρατικά

η

αποδοτικότερη πρακτική. Ο αποδοτικότερος τρόπος λειτουργίας.
Τι κάνουμε για να το πετύχουμε αυτό; Όπως είπαμε, η SGP
Net

αποσκοπεί

στον

εντοπισμό

των

καλών

πρακτικών

που

εφαρμόζονται σε Δήμους της χώρας μας. Έχουμε αναλύσει τη
λειτουργία των Δήμων, διότι οι Δήμοι λίγο – πολύ όλοι με τον ίδιο
τρόπο λειτουργούν. Έχουμε αναλύσει λοιπόν και έχουμε χωρίσει τη
λειτουργία

τους,

πολιτισμός,

αθλητισμός,

βεβαίως

σε

κάποιοι

δέκα

λειτουργικές

χρηματοοικονομική

Δήμοι

να

δίνουν

περιοχές.

Παιδεία,

διαχείριση.

μεγαλύτερο

Μπορεί

βάρος

λόγω

ιδιομορφίας σε κάποιες από αυτές τις λειτουργικές περιοχές, όπως
ένας αγροτικός Δήμος δεν είναι το ίδιο με έναν αστικό ή τουριστικό
Δήμο και για αυτό έχουμε κατηγοριοποιήσει τους Δήμους. Σε κάθε
περίπτωση όμως, όλοι οι Δήμοι έχουν τις ίδιες λειτουργίες.
Έχουμε επιλέξει κατάλληλους δείκτες για κάθε μία από αυτές
τις

λειτουργίες, οι

οποίοι

δείκτες

αντανακλούν αποδοτικότητα.

Συλλέγουμε δεδομένα για τον υπολογισμό αυτών των δεικτών και με
τεχνικές benchmarking βρίσκουμε ποιοι είναι οι Δήμοι εκείνοι οι
οποίοι παρουσιάζουν τις καλύτερες
περιοχή.

Στην

συνέχεια

επιδόσεις ανά λειτουργική

επισκεπτόμαστε

τους

Δήμους

και
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αποτυπώνουμε αναλυτικά τον τρόπο που λειτουργούν αυτοί οι
οποίοι έχουν τις καλύτερες επιδόσεις σε κάθε μία λειτουργική
περιοχή ή διαδικασία και τις αποτυπώνουμε με τέτοιο αναλυτικό
τρόπο και διαγραμματικό και περιγραφικό και με τις προϋποθέσεις
κάτω από τις οποίες λειτουργούν, ώστε να είναι εφικτό να τις
αναπαράγουμε. Εκτιμούμε το περιθώριο βελτίωσης που έχει κάθε
Δήμος

χωριστά

και

όπως

είπα

προηγουμένως,

έχουμε

κατηγοριοποιήσει προηγουμένως τους Δήμους. Αυτά είναι τα κύρια
χαρακτηριστικά της SGP Net.
Η μεθοδολογία μας, απλή. Σχεδιασμός του συστήματος όπου
θα πρέπει να υπάρξει μία συμφωνία μεταξύ των Δήμων που
συμμετέχουν ως προς τους δείκτες που χρησιμοποιούνται, και στη
μεθοδολογία

μας

βεβαίως,

συλλογή

δεδομένων,

ανάλυση

των

δεδομένων, εντοπισμός καλών πρακτικών, ανάλυση των καλών
πρακτικών και προτάσεις βελτίωσης.
Οι λειτουργικές περιοχές τις οποίες έχουμε επιλέξει, όπως
σας είπα είναι δέκα και αναφέρονται σε όλο το φάσμα λειτουργίας
ενός Δήμου. Οι δείκτες είναι προσεκτικά επιλεγμένοι, ώστε να
αντανακλούν αποδοτικότητα, να μπορούν να μετρηθούν και να είναι
αξιόπιστοι.

Όπως

βλέπετε,

δεν

επιμένω

πολύ

στην

ανάλυση.

Κάποια παραδείγματα δεικτών, μπορείτε να τα δείτε, στα διοικητικοοικονομικά, στον πολιτισμό και στο περιβάλλον – καθαριότητα.
Ο εντοπισμός των καλών πρακτικών γίνεται, αυτό είναι ένα
διάγραμμα το οποίο μας δείχνει κάποια λειτουργική περιοχή, είναι
τυχαίο… και κάποιο συγκεκριμένο δείκτη και στον άξονα τον x είναι
οι Δήμοι, ενώ στον άξονα y είναι η τιμή του δείκτη. Μπορούμε να
δούμε λοιπόν, ότι επιλέγουμε εκείνους τους Δήμους που έχουν τις
υψηλότερες τιμές στους δείκτες και επομένως είναι πιο πιθανό να
έχουν καλύτερες επιδόσεις, αντικειμενικά.
Οι πρακτικές, όπως σας είπα, αποτυπώνονται αναλυτικά και
διαγραμματικά
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και

περιγραφικά,

ενώ

κάθε

Δήμος

ο

οποίος
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συμμετέχει σε αυτή την προσπάθεια σε αυτό το δίκτυο, τι παίρνει
τελικά; Παίρνει μια ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, μία, εγώ
το ονομάζω αυτό αξονική τομογραφία του Δήμου. Συγκεκριμένες
προτάσεις βελτίωσης, πώς μπορεί να βελτιωθεί σε κάθε λειτουργία
του όπου παρουσιάζει κάποιο έλλειμμα και ένα σχέδιο δράσης.
Κοστολογημένο και με χρονοδιάγραμμα.
Επίσης έχουμε αναπτύξει μία βάση δεδομένων όπου μπορεί
να έχει πρόσβαση σε αναλυτικά στοιχεία, όπως σας είπα εκτιμάται
το περιθώριο βελτίωσης αποδοτικότητας για κάθε Δήμο, υπάρχει
ένας κώδικας δεοντολογίας ο οποίος έχει καθοριστεί διεθνώς για
τέτοιου είδους έργα τα οποία περιλαμβάνουν και benchmarking,
που είναι

η

νομιμότητα,

εμπιστευτικότητα

των στοιχείων,

δεν

αποκαλύπτονται δηλαδή στοιχεία του ενός Δήμου στον άλλο. Οι
κανόνες ανταλλαγής των δεδομένων, κανόνες χρήσης και κανόνες
συνεργασίας.
Τα

οφέλη

βεβαίως

για

το

Δήμο,

φαντάζομαι

ότι

είναι

αντιληπτά, είναι η αντικειμενική διαγνωστική μελέτη για όλο το
εύρος των δραστηριοτήτων του, η βελτίωση της αποδοτικότητας, η
συμβολή

στη

διαμόρφωση

νέας

κουλτούρας,

πολύ

σημαντικό,

συμβολή στη διαμόρφωση ενός στρατηγικού και επιχειρησιακού
σχεδιασμού, ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ των Δήμων με
αμοιβαία

οφέλη,

ανάπτυξη

εξωστρέφειας

και

βελτίωση

των

παρεχόμενων υπηρεσιών.
Θεωρώ ότι η επιλογή δεν είναι δύσκολη. Ή προσπαθούμε όλοι
μαζί ή ο καθένας μόνος του. Έχω συναντηθεί με πάρα πολλούς
Δημάρχους σε όλη τη χώρα, για το θέμα αυτό και συνήθως λέω το
εξής: Δήμαρχε, αν πιστεύεις ότι είσαι ο καλύτερος από όλους τους
άλλους Δημάρχους, σε όλες τις λειτουργίες και δραστηριότητες που
έχεις, τότε πιθανόν να σκέφτεσαι ότι δεν χρειάζεσαι μία τέτοια
υπηρεσία. Αφού είσαι ο καλύτερος, δεν έχεις να πάρεις τίποτα από
κανέναν. Ακόμα όμως και σε αυτή την περίπτωση, θεωρώ ότι είναι
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χρήσιμο, διότι μένει να αποδειχθεί το ότι είναι ο καλύτερος όντως
από όλους και σίγουρα είναι χρήσιμος στους άλλους, αφού είναι ο
καλύτερος.
Σας

ευχαριστώ

πολύ.

Φαντάζομαι

θα

υπάρχουν

κάποιες

ερωτήσεις.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Φαλτσέτα και η
συνεργασία που ξεκίνησε τώρα, ελπίζω έχει μπει σε καλό δρόμο.
Ναι, ελάτε να ρωτήσετε. Τον κύριο Βαρλαμίτη; Ναι.
Ι. ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ: Είμαι ο Γιάννης ο Μυλωνάκης, είμαι Δημοτικός
Σύμβουλος στην Αγία Παρασκευή.
Ακούστηκε πριν, σχετικά με το επιτόκιο ήθελα να ρωτήσω, του
Ταμείου Παρακαταθηκών. Ακούστηκε πριν, το 2,5%. Έχω μία
απόφαση του Δήμου Θάσου, του 2017 κιόλας, το οποίο έχει ένα
όντως 2,92% για το 50%, υπάρχει όμως ένα σταθερό επιτόκιο για
το υπόλοιπο 50%, 5%, 5,02% για την ακρίβεια, για τα 3 πρώτα
χρόνια, το οποίο μετά γίνεται 6,02% για τα 7 επόμενα. Και απλά θα
ήθελα μία απάντηση για αυτό.
Ευχαριστώ πολύ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Υπάρχει άλλη ερώτηση; Υπάρχει, ναι. Να την κάνετε,
παρακαλώ. Είναι για τον κύριο Βαρλαμίτη;
Θ. ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ναι, κάτι θα ήθελα να πω και για τον
κύριο Γιάνναρο, αλλά θα το αφήσω, γιατί μείναμε προς το τέλος.
Οπότε, μόνο στον κύριο Βαρλαμίτη. Μια μικρή τοποθέτηση για την
περίπτωση της εισήγησης του κυρίου Γιάνναρου.
Είμαι ο Θανάσης ο Παναγιωτόπουλος, είμαι ο Δήμαρχος
Δελφών.
Λοιπόν, όσον αφορά την ενεργειακή εξοικονόμηση του κυρίου
Γιάνναρου, να πω το εξής. Είμαστε περίπου 10 ή 12 Δήμοι που
έχουμε υποβάλλει την πρόταση στην Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ από
το καλοκαίρι. Είναι προφανές ότι με κάποιο τρόπο θα πρέπει να
επιταχύνει η Ειδική Γραμματεία ΣΔΙΤ, διότι θα ήμασταν και εμείς
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στη θέση που είναι ο Δήμος Σαρωνικού σήμερα. Δεν είμαστε,
είπαμε να πάμε με την ορθόδοξη διαδικασία και θέλουμε να έχουμε
μια ανοιχτή συνεργασία με την κυβέρνηση.
Πάω

στον

κύριο

Βαρλαμίτη.

Κύριε

Βαρλαμίτη,

το

πολύ

ενδιαφέρον πρόγραμμα που μας παρουσιάσατε, αυτό το οποίο θα
ξεκινήσει

τον

Γενάρη

και

αφορά

μια

μόχλευση

περίπου

500

εκατομμυρίων ευρώ το οποίο θα έχει μορφή δανείου αλλά εντέλει
θα

πληρώνεται

από

το

Ταμείο

Παρακαταθηκών…

από

το

Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, έχει την εξής παράμετρο, την
οποία παρακαλώ να τη λάβετε υπόψη σας. Υπάρχουν πάρα πολλοί
Δήμοι, και εμείς μεταξύ αυτών, που δεν έχουν τακτοποιημένα τα
οικονομικά τους στοιχεία. Αποδείχθηκε πρόσφατα και σε μελέτη του
ΙΟΒΕ, είναι περίπου το 45% των Δήμων. Για πολλούς λόγους. Δεν
χρειάζεται τώρα να το αναλύσουμε. Αυτοί οι Δήμοι εμποδίζονται
σήμερα

να

μπουν

σε

όλα

τα

προγράμματα

του

Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων και όλων των τραπεζών φυσικά.
Θα παρακαλέσω, σε αυτή την περίπτωση, που κατ’ ουσίαν
δεν είναι τραπεζικός δανεισμός, είναι μια έμμεση χρηματοδότηση,
να βρεθεί η φόρμουλα να μη χρειαστεί να μείνουμε και από αυτό
απέξω, να μπορούμε να ενταχθούμε. Αυτό. Ερώτημα είναι.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)
Θ. ΠΑΝ ΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΣ: Ακόμα καλύτερα.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ:

Δήμαρχε,

ολοκληρώσατε;

Ολοκληρώσατε,

κύριε

Δήμαρχε, έτσι;
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Ναι, κύριε Δήμαρχε, και εσείς.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: (εκτός μικροφώνου)
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Μισό λεπτό, κύριε Δήμαρχε. Τώρα.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Θα ήθελα να ρωτήσω, το χρηματοδοτικό πρόγραμμα
που

θα

βγει

το

Γενάρη,

από

ότι

είπατε,

χρειάζεται

μελέτες
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προδιαγραφών ΕΣΠΑ ή απλές μελέτες, όπως έχουμε μάθει μέχρι
τώρα, να απορροφούμε χρήματα από το Πρόγραμμα Δημοσίων
Επενδύσεων;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Και άλλη μία ερώτηση. Η κυρία.
ΣΥΝΕΔΡΟΣ: Καλησπέρα και από εμένα. Πετσατώδη Ελισάβετ, από
Δήμο Αγίας Παρασκευής, πρώην Αντιδήμαρχος. Που είχα και την
ευθύνη της εκπόνησης της μελέτης – καταγραφής στο Δήμο μου,
του οδοφωτισμού, του δικτύου.
Θέλω να κάνω την εξής ερώτηση. Το δάνειο που μπορεί ο
Δήμος να πάρει από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων,
δεσμεύει τη δανειοληπτική ικανότητα του Δήμου σε σχέση με τις
άλλες υποχρεώσεις του;
Και

δεύτερον,

οι

δόσεις

που

αντλούνται

μετά

για

να

αποπληρωθεί το δάνειο, αντλούνται από τα ανταποδοτικά ή από το
γενικό ταμείο του Δήμου;
Ευχαριστώ.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Σας ευχαριστούμε πολύ.
Κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ.
Κ. ΒΑΡΛΑΜΙΤΗΣ: Καταρχήν σε ότι αφορά το επιτόκιο του δανείου.
Υπήρχε μέχρι τον Ιούνιο του 2017, το ανέφερα και προηγούμενα,
υπήρχαν δύο διαφορετικές συνθήκες που όριζαν το επιτόκιο. Το ένα
ήταν το ποσοστό συμμετοχής στη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής
Τράπεζας Επενδύσεων, που ήταν 50% και έγινε 75% και το δεύτερο
στοιχείο ήταν τα επιτόκια που είχε το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων

μέχρι

τότε,

τα

οποία τα

άλλαξε.

Άρα

οι

δύο

αυτοί

συντελεστές, έχουν οδηγήσει σε ένα μέσο επιτόκιο 2,5% σε ότι
αφορά το κυμαινόμενο, πάνω από το EURIBOR δηλαδή, αυτό είναι
το

περιθώριο,

στο

επιτόκιο

αυτό

συμπεριλαμβάνονται

και

οι

εισφορές του νόμου 128. Σε ότι αφορά το σταθερό επιτόκιο, το μέσο
επιτόκιο πλέον είναι περίπου γύρω στο 3,80.
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Άρα

αυτά

είναι

τα

επιτόκια

που

θα

υπογράφονται

οι

καινούργιες συμβάσεις. Άρα δάνεια που δεν έχουν εκταμιευτεί και
που δεν έχουν συμβασιοποιηθεί φυσικά τέτοιου είδους δάνεια,
γίνονται με τους καινούργιους όρους. Νομίζω αυτό είναι καθαρό.
Θέλετε να σας πω ποιο είναι το επιτόκιο ακριβώς του Ταμείου
Παρακαταθηκών και ποιο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων;
Αν έχει νόημα για εσάς, να σας το πω. Το επιτόκιο στο Ταμείο
Παρακαταθηκών το σταθερό πλέον, είναι 4,95. Για όλα τα χρόνια.
Άρα

αυτό,

μαζί

με

το

επιτόκιο

της

Ευρωπαϊκής

Τράπεζας

Επενδύσεων, οδηγεί το επιτόκιο σε αυτό. Το κυμαινόμενο του
Ταμείου Παρακαταθηκών, είναι 3,70. Άρα λοιπόν, αυτό ως προς τα
επιτόκια. Αλλά αυτό που σας ενδιαφέρει εσάς είναι το μέσο
επιτόκιο, είναι αυτό που τελικά εσείς πληρώνετε. Εντάξει; Γιατί αυτό
πληρώνετε τελικά.
Τώρα,

σε

ότι

αφορά

το

θέμα

των

προγραμμάτων

που

αναφέρθηκε εάν απαιτείται… απαιτούνται οι υποχρεώσεις… οι
υποχρεώσεις που προβλέπονται από το Προεδρικό Διάταγμα του
Ταμείου Παρακαταθηκών και από το νόμο, για τους Δήμους, η
απάντηση είναι – απαντήθηκε από τους ανθρώπους του Ταμείου
Εσωτερικών, που τελικά εμείς και εμείς μείναμε στο τέλος – ότι
εξαιρούνται. Άρα δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για Δήμους που
αντιμετώπιζαν

κάποια

προβλήματα

προηγούμενο

πρόγραμμα

του

να

Ταμείου

ενταχθούν

σε

κάποιο

Παρακαταθηκών

και

Δανείων, να ενταχθούν σε αυτό το πρόγραμμα.
Τώρα, τι τύπου μελέτες χρειάζονται. Αυτά θα καθορίζονται
κάθε φορά από το πρόγραμμα, όπως θα βγαίνει. Η απάντηση είναι
– το ανέφερα – δεν έχουμε τους περιορισμούς που έχουμε στο
ΕΣΠΑ. Σε κάθε περίπτωση είναι ΠΔΕ, άρα θα μπαίνουμε στις
διαδικασίες αυτές. Αυτό όμως που όλοι θέλουμε να λάβουμε υπόψη
μας, είναι ότι ένα από τα κριτήρια που μας ενδιαφέρει όλους, είναι η
ωριμότητα των έργων και των μελετών, ώστε να μπορέσουμε όσο
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το δυνατόν πιο γρήγορα να υλοποιήσουμε τα έργα. Δεν θέλουμε να
μπούμε σε μία λογική δέσμευσης πόρων, που μας δημιουργεί
πρόβλημα στο μέλλον.
Τώρα,

σε

ότι

αφορά

αν

το

δάνειο

του

Ταμείου

Παρακαταθηκών και Δανείων δεσμεύει τους συντελεστές δανειακής
επιβάρυνσης των Δήμων, η απάντηση είναι ότι αυτή τη στιγμή τους
δεσμεύει, αλλά από την άλλη πλευρά υπάρχει σε εκκρεμότητα μία
νομοθετική ρύθμιση που έχει εισηγηθεί το Υπουργείο Εσωτερικών
για νομοθέτηση, και νομίζω βρίσκεται στο Γενικό Λογιστήριο,
σύμφωνα με την οποία όχι μόνο στον οδοφωτισμό, αλλά γενικά στα
έργα που δίνουν μία υψηλή ανταποδοτικότητα στους Δήμους, αυτά
να μη μετράνε. Και είναι λογικό, γιατί όταν το δάνειο εξυπηρετείται
από το ίδιο το έργο, να μην δημιουργεί ουσιαστικά επιβάρυνση για
τους Δήμους.
Αυτό που θέλω να πω παράλληλα, γιατί είναι κάτι που πρέπει
να μας ενδιαφέρει και σαν πολίτες αυτής της χώρας, είναι ότι η
χρηματοδότηση του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων προς
τους Δήμους, δεν αυξάνει το δημόσιο χρέος και ούτε αυξάνει το
ετήσιο έλλειμμα, το δημόσιο έλλειμμα. Άρα δεν δημιουργούμε
κάποιου είδους προβλήματα για να έχουμε κάποιου τέτοιου είδους
θέματα.
Τώρα, σε ότι αφορά τον τρόπο αποπληρωμής των δανείων
του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων, η συνηθισμένη πρακτική
είναι αυτή, να γίνεται μέσα από τα ΚΑΠ. Φυσικά όμως μπορεί να
γίνει και μέσα από τα τέλη. Έτσι, προβλέπεται, είναι εφικτό. Άρα
λοιπόν η συνηθισμένη πρακτική είναι να γίνεται μέσω των ΚΑΠ,
από εκεί και πέρα είναι θέματα επιλογής του Δήμου.
ΠΡΟΕΔΡΕΙΟ: Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ όλους.
Εδώ ολοκληρώνονται οι εργασίες αυτού του τραπεζιού και
παράλληλα και του Συνεδρίου. Το σύνθημα είναι: αλλάζουμε.
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Ελπίζω

στο

επόμενο

Συνέδριο

το

2018,

να

έχουμε

αλλάξει

πραγματικά.
Καλή επιτυχία σε όλους και ένα μεγάλο ευχαριστώ και από
εμένα, και στους ομιλητές, στους συμμετέχοντες, στο προσωπικό
της ΚΕΔΕ, του ΙΤΑ και της ΠΕΤΑ. Και βεβαίως τους τεχνικούς.
Καλό βράδυ.
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