Ήπειρος:
“Τρέχουν”
οι
διαγωνισμοί
για
έργα
οδοφωτισμού
με
συμμετοχή
μεγάλων εταιριών
Σε δημοπράτηση είναι ο διαγωνισμός για τον οδοφωτισμό στα
Ιωάννινα και στην Πρέβεζα. Πιο συγκεκριμένα πρόκειται για δύο
ξεχωριστούς διαγωνισμούς με αναθέτουσα αρχή την Περιφέρεια
Ηπέιρου. Επίσης έχουν αναδειχθεί και οι μειοδότες για τα έργα
οδοφωτισμού στο εθνικό και επαρχιακό δίκτυο με τη συμμετοχή
μεγάλων εταιριών.
Ο προϋπολογισμός για το διαγωνισμού που αφορά τα Ιωάννινα
ανέρχεται στα 19.2 εκατομμύρια ευρώ (τιμή με ΦΠΑ) και η ως
καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών έχει οριστεί
η 15η Φεβρουαρίου. Όσον αφορά τον διαγωνισμό για τον
οδοφωτισμό στην Πρέβεζα, το ύψος του ανέρχεται στα 8.9
εκατομμύρια ευρώ (τιμή με ΦΠΑ) και η καταληκτική ημερομηνία
για την υποβολή προσφορών είναι η 8η Φεβρουαρίου.
Οι
διαγωνισμοί έχουν πάρει τη μορφή Συμβάσεων Ενεργειακής
Αναβάθμισης (ΣΕΑ), με την κατασκευή και λειτουργία του νέου
οδοφωτισμού να χρηματοδοτείται από ιδιωτικά κεφάλαια και να
δεσμεύονται παράλληλα τα ανταποδοτικά τέλη του κάθε Δήμου για
12 χρόνια.
Στόχος μέσω της παρέμβασης σε 17624 φωτιστικά τύπου LED είναι
η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας καθώς και του συνολικού
κόστους, η οποία θα επιτευχθεί μέσω:
1. Εγκατάσταση

νέων

λαμπτήρων/φωτιστικών/προβολέων

σύγχρονης τεχνολογίας στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης
του ∆ήµου
2. ε γ κ α τ ά σ τ α σ η
και
παραµετροποίηση
πλατφόρμας
τηλεδιαχείρισης και ελέγχου κατανάλωσης, και

3. σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ

Οι μειοδότες για τον οδοφωτισμό της Περιφέρειας
Ηπείρου
Επίσης έχει περάσει ένας χρόνος από την προκήρυξη του
διαγωνισμού για τον οδοφωτισμό του εθνικού και επαρχιακού
δικτύου με δημοπρατούσα αρχή πάλι την Περιφέρεια Ηπείρου. Ο
προϋπολογισμός του έργου, το οποίο πρόκειται για Σύμπραξη
Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) ανέρχεται στα 10 εκατομμύρια ευρώ.
Η α’ φάση του διαγωνισμού του διαγωνισμού και προχωράνε οι
τρεις από τις 6 προτάσεις που υποβλήθηκαν, ενώ η οικονομική
επιτροπή της Περιφέρειας έχει δώσει το πράσινο φως για την
εκκίνηση της Β΄Φάσης από τον προηγούμενο Οκτώβριο. Κατά τη
διάρκεια αυτής της φάσης θα υποβληθούν οι δεσμευτικές
προσφορές από τις εταιρίες που πέρασαν από την προηγούμενη και
οι οποίες είναι οι εξής:
Intrakat-OMEXOM-VE
ΤΕΡΝΑ-Fotagonled
Μυτιληναίος Α.Ε
Ο ανάδοχος θα αναλάβει εξ ολοκλήρου τη χρηματοδότηση της
κατασκευής του έργου μέσω ίδιων κεφαλαίων και θα διαχειρίζεται
τον έξυπνο φωτισμό για 16 χρόνια

