
 
 

“Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του 
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και 

εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας        
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Περιγραφή Αντικειμένου : 

O Δήμος Ρόδου συνεπής με τις στρατηγικές επιλογές και τις προγραμματικές θέσεις της δημοτικής 

αρχής και στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού, την μείωση των δαπανών 

λειτουργίας και συντήρησης αυτού, την παροχή ασφαλούς και βιώσιμης ανταγωνιστικής και 

οικονομικά προσιτής ενέργειας, την μείωση των ανθρακούχων εκπομπών στις περιοχές του και την 

βελτίωση της ποιότητας του φωτισμού, ολοκλήρωσε την διαγωνιστική διαδικασία εκτέλεσης των 

Συμβάσεων Παροχής Υπηρεσιών για την: 

 «Ενεργειακή Αναβάθμιση  - Αυτοματοποίηση  του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων και Εφαρμογές Smart Cities  με εξοικονόμηση ενέργειας».  

Η αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού, σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας 

και του κόστους λειτουργίας του στο Δήμο, θα επιτευχθεί με: 

1. Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας (τύπου led), στο σύνολο της 

γεωγραφικής έκτασης του Δήμου και σύμφωνα με τα καταγραφικά δεδομένα της Μελέτης. 

2. Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε 

επίπεδο Κόμβου (pillar), στο Σύστημα Οδοφωτισμού, αξιοποιώντας παράλληλα και τις νέες 

τεχνολογίες που είναι διαθέσιμες (NB-IΟT, LoRaWAN, κ.λπ.). 

3. Σύστημα Προληπτικής Συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, 

προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και στατιστική 

παρακολούθησης). 

4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας, για την 

εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω της 

πλατφόρμας διαχείρισης την οποία και θα επεκτείνει σταδιακά στο σύνολο της γεωγραφικής του 

έκτασης αξιοποιώντας την τεχνολογία). 

 



Εξωτερικό Περιβάλλον – Εκτιμήσεις ΕΕ : 

 Τουλάχιστον 7,6 δις € ξόδεψαν στον Οδοφωτισμό οι κυβερνήσεις των ευρωπαϊκών χωρών μέσα στο 2016. 
Μελέτες δείχνουν ότι θα μπορούσαν να μειώσουν κατά 70% τις δαπάνες συντήρησης των υποδομών τους, εάν 
ήταν πρόθυμες στην εγκατάσταση φωτισμού νέας τεχνολογίας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προσπαθεί να βοηθήσει 
τις πόλεις να βρουν χρηματοδότηση για το εγχείρημα αυτό, κυρίως μέσω του Ιδιωτικού Τομέα. 

 Φανοστάτες προηγμένης τεχνολογίας με λαμπτήρες led, που συνδέονται συστήματα Τηλεδιαχείρισης, 
παρέχουν τις δυνατότητες παρακολούθησης – προληπτικής συντήρησης - ελέγχου βλαβών, σχετικά με το πότε 
πρέπει να αντικατασταθούν ή να διορθωθούν, ή εάν πρέπει να ρυθμισθούν ανάλογα και ορισμένοι διαθέτουν 
ακόμα και λειτουργία Wi-Fi. 

 Η Επιτροπή προσδοκά από τις Ευρωπαϊκές Χώρες να επενδύσουν περισσότερα χρήματα σε υποδομές με 
δυνατότητα λειτουργίας Wi-Fi. Οι τεχνολογικές αλλαγές παρέχουν δυνατότητα εξοικονόμησης ενέργειας, 
μείωση των ρύπων στις πόλεις, και πληρούν τις προϋποθέσεις έγκρισης έργων που ανταποκρίνονται στα 
πρότυπα Ενεργειακής Απόδοσης της ΕΕ (ΣΔΑΕΚ).  

 Πολλές κυβερνήσεις, έχουν αρχίσει να δείχνουν έντονο ενδιαφέρον για τους νέας τεχνολογίας φανοστάτες, 
αφού αποτελούν μια εύκολη αρχή και είναι επίσης εύκολο να δουν και να κατανοήσουν οι πολίτες. Επιπλέον, 
δελεάζονται από την προοπτική μείωσης του συνολικού κόστους των δαπανών συντήρησης και λειτουργίας, 
εάν φυσικά οι φανοστάτες με αισθητήρες και λειτουργία Wi-Fi είναι αποτελεσματικοί. 

 Μελέτες της Επιτροπής, εκτιμούν ότι για αυτό το εγχείρημα, και οι πόλεις θα κάνουν απόσβεση μέσα σε 
διάστημα μιας 12ετίας, μέσω εξοικονόμησης ενέργειας με Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης. Η Ευρωπαϊκή 
Επιτροπή εκτιμά ότι το 75% των φανοστατών, που είναι ήδη εγκατεστημένοι στην Ευρώπη, είναι τουλάχιστον 
25 ετών και είναι αναγκαία η συντήρησή τους, η οποία αυξάνει επιπλέον το κόστος. Κατά μέσο όρο, οι 
κυβερνήσεις δαπανούν μεταξύ 30% και 50% των ενεργειακών τους δαπανών για Οδοφωτισμό. Οι δαπάνες 
αυτές, θα μπορούσαν να μειωθούν τουλάχιστον κατά 50% εάν χρησιμοποιούνταν "έξυπνοι" φανοστάτες. 

 Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να πείσει τις ευρωπαϊκές πόλεις να επενδύσουν σε φανοστάτες νέας τεχνολογίας, 
τις βοηθά σε μόχλευση πόρων (δάνεια) από τον Ιδιωτικό Τομέα και Πιστωτικά Ιδρύματα τα οποία θα 
προορίζονται για υποδομές ενεργειακής απόδοσης, με εμπλοκή του Ιδιωτικού Τομέα που θα αναλάβει και 
100% το ρίσκο. 



Ολοκληρωμένα / Ώριμα Έργα – Tομέας Οδοφωτισμός 

 Έως σήμερα έχουν ολοκληρωθεί οι διαδικασίες  ανάδειξης Αναδόχου στους Δήμους: Καλαμάτας, Μεγαλόπολης, 
Βάρης - Βούλας - Βουλιαγμένης, Ραφήνας, Σαρωνικού, Ρόδου, Ζακύνθου, Μεσσήνης, Δελφών και εντός τους 
έτους θα έχουν ολοκληρωθεί οι διαγωνιστικές διαδικασίες σε περίπου 20 ανάλογα έργα (Ασπρόπυργος, 
Μαρούσι, Πειραιάς, Βόλβη, Χαλκηδόνα, Μοσχάτο - Ταύρος, Παπάγου - Χολαργού, Διονύσου, Βοίου, Βόλβης, 
Ελληνικού – Αργυρούπολης, κλπ), και ωριμάζουν ακόμα αρκετά, όπως φαίνεται στον Πίνακα που ακολουθεί. 

 Βασικός στόχος της στρατηγικής των Φορέων της Αυτοδιοίκησης είναι η ολοκλήρωση της υλοποίησης των έργων 
Οδοφωτισμού εντός του έτους 2018. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

 

 

Α/Α 
ΔΗΜΟΣ  

ΩΡΙΜΑΝΣΗ ΕΡΓΩΝ  
ΕΚΤΑΣΗ ΣΕ  
ΤΕΤ. ΧΛΜ 

CAPEX  
ΜΟΧΛΕΥΣΗ ΠΟΡΩΝ 

 (12 ΕΤΗ) 
Π.Υ. ΕΡΓΟΥ 

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 

IRR 
ΕΡΓΟΥ 

ΕΞΟΙΚΟ 
ΝΟΜΗΣΗ 

ΩΡΙΜΟΤΗΤΑ 
ΑΡΙΘΜΟΣ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ 
Πληθυσμός 

1 Σαρωνικός  139.099,000 4.539.796,00 12.046.480,85 12,37% 70,47% ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ   16.139 29.002 

2 Ασπροπύργου 101,900 2.258.630,00 7.388.803,29 15,31% 70,01% ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ - ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 8.097 30.252 

3 Μεσσήνης 563,700 2.169.354,40 5.838.778,11 11,38% 71,42% ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ   8.326 23.482 

4 Δελφών 1.121,671 1.969.383,00 5.785.681,66 14,03% 71,23% ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΌΣ ΣΕ ΕΞΕΛΙΞΗ 5.352 26.716 

5 Ζακύνθου 405,557 4.017.205,00 12.735.723,84 15,57% 70,67% ΟΛΟΚΗΡΩΘΗΚΕ - ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 19.920 40.759 

6 Ρόδου 1.408,562 7.204.855,00 21.067.898,75 13,27% 69,35% ΟΛΟΚΗΡΩΘΗΚΕ - ΣΕ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 29.550 115.490 

7 Παπάγου - Χολαργού 8,632 2.608.050,00 8.858.722,90 14,93% 72,05% ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 4.696 44.539 

8 Βόλβης 783,014 2.118.220,00 6.496.007,48 14,12% 71,61% ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 12.515 23.478 

9 Χαλκηδώνας 389,552 1.926.415,00 5.556.198,31 12,79% 72,02% ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ 7.804 33.510 

10 Σπάρτης 1.181,780 2.850.102,00 7.748.999,46 12,89% 70,10% ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΟ ΤΠΔ 12.053 35.259 

11 Λαυρεωτικής  176,952 2.345.375,00 6.993.860,79 13,01% 74,70% ΣΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 11.970 25.102 

12 Αμαρουσίου 12,928 4.040.952,00 13.764.913,65 16,63% 72,42% ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 7.522 72.333 

13 Φιλοθέης - Ψυχικού 6,278 1.562.330,00 4.781.224,43 14,11% 71,58% ΑΝΑΜΟΝΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ - ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 5.378 10.901 

14 Χαλκιδέων 412,456 4.048.180,00 12.059.414,33 11,50% 70,87% ΣΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 14.850 102.223 

15 Παιονίας  919,276 2.003.328,00 5.989.271,94 13,34% 69,58% ΣΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 13.333 28.493 

16 Ερέτριας 168,557 1.045.813,00 3.289.105,24 15,08% 69,10% ΣΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 11.423 13.053 

17 Μεγαλόπολη 722,629 1.569.105,69 3.195.121,95 12,34% 69,56% ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ   9.067 10.687 

18 Κασσάνδρας 334,280 1.703.180,00 6.224.084,62 16,68% 69,70% ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 12.478 16.672 

19 Νέα Προποντίδα 372,317 1.809.490,00 5.577.988,48 14,03% 69,63% ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 12.500 36.500 

20 Μασχάτο - Ταύρος 4,45 2.252.690,00 6.110.717,48  10,25% 73,49% ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 5.862 40.413 

21 Ηράκλειο Κρήτης 245,100 4.195.010,00 11.321.853,77 10,95% 67,05% ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 20.229 173.450 

22 Βοίου 1.021,670 706.955,00 2.297.269,63 11,31% 73,02% ΣΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 6.508 7.050 

23 Νάξος 495,860 0,00 0,00 0,00% 0,00% ΣΕ ΩΡΙΜΑΝΣΗ 6.500 18.904 

24 Πειραιάς 10,860 5.544.255,00 17.172.664,94 13,23% 72,42% ΣΕ ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 13.413 163.688 

25 Δήμος Διονύσου 68,660 2.554.300,00 8.025.208,46 12,31% 74,11% ΣΕ  ΕΞΕΛΙΞΗ - ΩΡΙΜΟ 10.011 9.892 

26 Καλαμάτα 102,450 3.560.800,00 9.343.818,00 14,56% 69,88% ΟΛΟΚΛΗΡΩΘΗΚΕ - ΑΝΑΔΟΧΟΣ  12.356 106.000 

  ΣΥΝΟΛΑ 9.251,820 70.834.074,091 209.822.238,493     0,00 297.852 1.128.396,00 



Καταγραφικά Στοιχεία – Κατανάλωση Ενέργειας:  

Σήμερα, οι υποδομές Δημοτικού Φωτισμού στο Δήμο, σύμφωνα με τα επεξεργασμένα στοιχεία της 
καταγραφής που διενεργήθηκε, ανέρχονται σε 30.403 σημεία. 

Υφιστάμενο Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) 

Φωτιστικά  Πραγματική Ισχύς (KWh)  Πλήθος 

23W CL (Καπελάκι / Βραχίονας) 23 9.461 

55 W CL (Φωτιστικό Κορυφής Τύπου Ανεστραμμένου Κώνου) 55 11.262 

60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας) 60 133 

125W Hg / Na (Τύπου Βραχίονα) 147 3.548 

150W (Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων) 176 120 

250W Na (Τύπου Βραχίονα) 294 5.279 

400W (Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων) 471 600 

  ΣΥΝΟΛΟ  30.403 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ 

  Τύπος Λαμπτήρα / Φωτιστικού 
Ισχύς 

(WATT) 
Τεμάχια 

Πραγματική 
Κατανάλωση 

(WATT) 

Συνολική 
Κατανάλωση  

/ Ώρα 

Συνολική Ημερήσια  
Κατανάλωση KW/h 

Συνολική Ετήσια  
Κατανάλωση KW/h 

Συνολική Κατανάλωση 
KW σε 12 έτη 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ  
ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ / 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 
 ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ  

23W CL (Καπελάκι / Βραχίονας) 23 9.461 23 217.603 

38.352,92 13.998.814,60 167.985.775,15 

55 W CL (Φωτιστικό Κορυφής / Τύπου Παγόδα) 55 11.262 55 619.410 

60W CL (Καπελάκι / Βραχίονας) 60 133 60 7.980 

125W Hg / Na (Τύπου Βραχίονα) 125 3.548 147 521.765 

150W (Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων) 150 120 176 21.176 

250W Na (Τύπου Βραχίονα) 250 5.279 294 1.552.647 

400W (Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων) 400 600 471 282.353 

          

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

LED  

Λαμπτήρας LED ≤ 10W  8 9.461 8 75.688 

12.556,81 4.583.235,14 54.998.821,67 

Φωτιστικό Κορυφής LED ≤ 35W 25 11.262 25 281.550 

Λαμπτήρας LED ≤ 25W 22 133 22 2.926 

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤ 40W  40 3.548 40 141.920 

Προβολέας LED ≤ 60W  50 120 50 6.000 

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤ 95W  90 5.279 90 475.110 

Προβολέας LED ≤ 150W  120 600 120 72.000 

          

          ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (KWh): 9.415.579,46 

          ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (€): 1.412.336,92 

          ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ: € 67,26% 

              CO2 10.818.500,80 



Συνοπτικά Στοιχεία Ενεργειακής Αναβάθμισης: 

Τα βασικά στοιχεία προσδιορισμού των βασικών παραμέτρων της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δήμου, έχουν ως 

εξής: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ο Προϋπολογισμός ανέρχεται σε  21.221.499,79 €  (χωρίς ΦΠΑ), στη διάρκεια ισχύος των 12 ετών της παρούσης και 

αναλύεται ανά έτος ως εξής (εκτιμούμενη εξοικονόμηση ενέργειας / στοιχεία Δήμου): 
 

 

Η Μελέτη υπολογισμού της κατανάλωσης του Συμβατικού Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) του Δήμου, έγινε σύμφωνα με τα Τεχνικά Δεδομένα του Οδηγού Μελετών του ΚΑΠΕ 2017 και οι 
ώρες λειτουργίας του Συστήματος είναι:  
 11,90 ώρες / ημέρα σε Μέσο Όρο (διαφοροποίηση ανάλογα με την εποχή -  για το λυκόφως / λυκαυγές και το 

λυκόφως / μεσονύκτιο - αλλά συνολικά με Μέσο Όρο 11,90. 
 δηλαδή 4.344 ώρες σε ετήσια βάση) και δίδουν τα κάτωθι αναλυτικά και συνολικά δεδομένα (υπολογισμός 

Κατανάλωσης Ενέργειας του Συμβατικού Συστήματος). 

Στοιχεία για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 

Ενεργειακό Κόστος Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2016) € 2.099.822,19 

Ενεργειακή Κατανάλωση Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2016) kWh 13.998.814,60 

Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηλεκτροφωτισμού % 67,26% 

Ενεργειακό Όφελος Νέου Συστήματος (1ο Έτος) kWh 9.415.579,46 

Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (1ο Έτος) € 1.412.336,92 

Διάρκεια Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Έτη 12 

Συνολικό Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (12 έτη - ΠΥ Προσφοράς) € 21.221.499,79 

Κόστος kWh ΟΤΑ (Βασική Χρέωση + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις) €/kWh 0,15 

Ενεργειακό Όφελος Νέου Συστήματος (12 Έτη) kWh 122.790.562,44 

1 2 3 4 5 6 

1.412.336,92 1.468.830,40 1.527.583,61 1.588.686,96 1.652.234,43 1.718.323,81 

7 8 9 10 11 12 

1.787.056,76 1.858.539,03 1.932.880,60 2.010.195,82 2.090.603,65 2.174.227,80 



Επιλόγή Βέλτιστου Σεναρίου Υλοποίησης: 
Ο Δήμος δεν θα προβεί σε καμία αύξηση δαπάνης, σε σχέση με το έτος βάσης (2017). Για την αποπληρωμή της κατανάλωσης 
ενέργειας, και μετά και την εισήγηση της Τεχνικής του Υπηρεσίας, προτείνει: 
 Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Παροχή 

Υπηρεσιών Φωτισμού) και αποπληρωμή μέσω των Ανταποδοτικών Τελών αποκλειστικά και μόνο με βάση το αποτέλεσμα 
(Εξοικονόμηση Ενέργειας) στη διάρκεια της 12ετούς Συμβατικής Περιόδου. Ο Δήμος στην περίπτωση αυτή επιλέγει την Εγγυημένη 
Απόδοσης (έκπτωση επί της εξοικονόμησης, ανεξάρτητα του αποτελέσματος το οποίο αφορά τον Ανάδοχο) με σκοπό την 
μεγιστοποίηση του οφέλους του εξαρχής. Ο έλεγχος του αποτελέσματος της Ενεργειακής Αναβάθμισης και των KPIs (Δείκτες 
Επίδοσης), σε όλη τη διάρκεια της Συμβατικής Περιόδου, του Συστήματος Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Βλαβών και των λοιπών όρων της 
Σύμβασης, θα παρακολουθείται από Ανεξάρτητο Σύμβουλο Υποστήριξης ο οποίος και θα εισηγείται στην Τεχνική Υπηρεσία η οποία και 
θα αποφασίζει έχοντας τον απόλυτο έλεγχο της υλοποίησης. Το σύνολο της χρηματοδότησης της επένδυσης θα αποπληρωθεί από την 
Εξοικονόμηση Ενέργειας, όπως ακριβώς αναλύεται στην Μελέτη που έχει εκπονηθεί και την παρούσα εισήγηση της Οικονομικής 
Υπηρεσίας,  χωρίς ο Δήμος να προβεί σε καμία δαπάνη, με βάση τα απολογιστικά στοιχεία του για το έτος βάσης (2017). 

Επίσης η επιλογή της μεθόδου υλοποίησης (ΣΕΑ ή Προμήθεια) αφορά την επιλογή της κατανομής του ρίσκου, μεταξύ Δημόσιου και 
Ιδιωτικού Τομέα, με βάση την Μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος και καταλήγει στα εξής:  
 Είναι συμφερότερη η κατανομή του ρίσκου στον Ιδιωτικό Τομέα (ΣΕΑ - παροχή υπηρεσιών φωτισμού, σύμφωνα με τα ισχύοντα 

πρότυπα) και ο Δημόσιος να ασκεί τον έλεγχο – επίβλεψη. 
 Υπάρχει 12ετής συνολική ανάληψη της εγγυητικής ευθύνης αντικατάστασης του εξοπλισμού και της συντήρησης του από τον Ανάδοχο, 

για κάθε περίπτωση εκτός όσων θα ορίζονται σαν ανωτέρα βία (πόλεμος και σεισμός), ενώ ο Δημόσιος δεν δαπανά πόρους. 
Η Τεχνική Υπηρεσία έχει τον απόλυτο έλεγχο της υλοποίησης, αφού:  
 Εντός 2 μηνών από την ανάδειξη του Αναδόχου, αυτός έχει την ευθύνη της υποβολής Μελέτης Εφαρμογής για έλεγχο και έγκριση από 

την Τεχνική Υπηρεσία, και θα αποτελέσει τον Οδηγό υλοποίησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης,  
 Η οποιαδήποτε αστοχία - βλάβη θα αντικαθίσταται εντός 24 ωρών και σε αντίθετη περίπτωση θα   επιβάλλονται ρήτρες,  
 Κάθε 2 έτη θα γίνονται δειγματοληπτικές Μελέτες Φωτεινότητας – Λαμπρότητας και θα πρέπει να   πληρούνται τα ελάχιστα 

απαιτούμενα δεδομένα που προβλέπονται από τα ισχύοντα πρότυπα Εθνικά και Κοινοτικά. 
Ο Ανάδοχος (6) μήνες πριν τη λήξη της Σύμβασης, θα παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή:  
 τα καταγραφικά δεδομένα του Συστήματος (περιβάλλον CAD, αρχεία dwg, στοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ) που θα έχει στη διάθεση 

του, επικαιροποιημένα κατά την ημερομηνία παράδοσης,  
 το αρχείο των Φωτομετρικών Μελετών - Μετρήσεων, 
 θα έχει εκπαιδεύσει το προσωπικό του Δήμου για τους αυτοματισμούς και θα παραδώσει το λογισμικό με ανοιχτό κώδικα, ώστε να 

μπορεί να λειτουργήσει και από  τρίτους εκτός του Αναδόχου,  
 έκθεση για την συνολική κατάσταση του Συστήματος, στην οποία να προκύπτει δυνατότητα πλήρους  και αποδοτικής λειτουργίας 

του συστήματος. Συνεπώς η απώλεια της φωτεινής ροής στο τέλος των προαναφερόμενων ωρών λειτουργίας των φωτιστικών 
σωμάτων (≥50.000), δε θα πρέπει να ξεπερνά το 30% της αρχικής ονομαστικής φωτεινής ροής, βάσει του προτύπου LM80 (L70 
reported),  

 Η Εγγυητική καλής Λειτουργίας θα παραμείνει στην κατοχή του Δήμου για 12 επιπλέον μήνες μετά τη λήξη της Σύμβασης.  



Στόχος -  Οφέλη - Μηχανισμός Υλοποίησης: 

Αναμενόμενο αποτέλεσμα – Στόχος: Μείωση κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας, παράλληλα με τον εκσυγχρονισμό και 
την αναβάθμιση των υπηρεσιών φωτισμού και ποιότητας ζωής στο Δήμο και τους πολίτες. 
Η αποπληρωμή του κόστους της Ενεργειακής Αναβάθμισης: 
 Θα προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας  που τελικά θα επιτευχθεί (αντιστοίχηση 

καταναλώσεων του συμβατικού και του νέου συστήματος), 
 Θα είναι ποσοστό (%) επί της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος (Συμβατική Κατανάλωση) 2017, σε διάρκεια 12 ετών και 

θα προκύψει σαν προσφορά από τους υποψηφίους Αναδόχους.  
Συνεπώς ο Δήμος:   
 Θα διεκδικήσει σημαντικό τμήμα της εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της έκπτωσης από την διεξαγωγή της διαγωνιστικής 

διαδικασίας, εκτός το όφελος μείωσης του λειτουργικού κόστους (προμήθειες εξοπλισμού, κλπ). 
 Δεν θα δαπανήσει νέους πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση ενέργειας που θα προκύψει, 

από το έτος βάσης (2017), βασιζόμενος στις δαπάνες που ήδη έχει.  
 Θα έχει μηδενικές δαπάνες σε συντήρηση του συστήματος, δεδομένο το οποίο θα βελτιώσει τις χρηματοροές του και θα τις 

διοχετεύσει, είτε σε μείωση τελών, είτε σε πρόσθετες επενδύσεις συναφείς. 
Άρα το οικονομικό αποτέλεσμα της παρέμβασης θα είναι θετικό, ως εξής: Πρώτον,  από το Όφελος μείωσης λειτουργικών δαπανών  και 
Δεύτερον, από το Όφελος έκπτωσης επί της εξοικονόμησης. 

Επιπροσθέτως και για την εξασφάλιση των πληρωμών του έργου, ακολουθείται η εξής διαδικασία: 
 Άρθρο 43 του ν. 4257/2014: «Επιτρέπεται η εκχώρηση και η ενεχυρίαση εσόδων από ανταποδοτικά τέλη για την εξασφάλιση 

κάθε είδους δημοσίων συμβάσεων ιδίως έργου, προμήθειας, υπηρεσίας, παραχώρησης, Σύμπραξης Δημοσίου και Ιδιωτικού 
Τομέα κατά το ν. 3389/2005 και Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης κατά το ν. 3855/2010, οι οποίες συνάπτονται από τους Δήμους 
με σκοπό αποκλειστικά την εξυπηρέτηση της αντίστοιχης υπηρεσίας χάριν της οποίας επιβάλλονται τα ανταποδοτικά τέλη». 

 Για την εξασφάλιση των πληρωμών δημιουργείται, με απόφαση του Δήμου, escrow account (καταπιστευτικός λογαριασμός) σε 
πιστωτικό ίδρυμα. Στον escrow account, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας (ΔΕΗ ή όποιος άλλος) θα καταθέτει μέρος από τα 
ανταποδοτικά τέλη των δημοτών που θα αφορούν αποκλειστικά και μόνο στο ύψος των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης. Η 
αποπληρωμή των αποτελεσμάτων της Ενεργειακής Αναβάθμισης θα γίνεται τμηματικά / τρίμηνο (κατανεμημένη στο εύρος της 
συμβατικής περιόδου), αποκλειστικά και μόνο μέσω της πιστοποίησης από την Τεχνική Υπηρεσία, κατόπιν εισήγησης του 
Ανεξάρτητου Συμβούλου για την επίτευξη του αποτελέσματος της εξοικονόμησης και την τήρησης KPIs (κάλυψη βλαβών, 
προδιαγραφών, κλπ). 

 Έχει προβλεφθεί Ανεξάρτητος Σύμβουλος Υποστήριξης, ο οποίος έχει την αρμοδιότητα της κατάρτισης Εγχειριδίου 
Παρακολούθησης των Συμβατικών Υποχρεώσεων και την παρακολούθηση της υλοποίησης των Συμβατικών Όρων, σε όλη τη 
διάρκεια της ΣΕΑ με σκοπό την υποβοήθηση των Υπηρεσιών του Δήμου για την συνεχή παρακολούθηση της υλοποίησης, όπως 
αναφέρεται και παραπάνω. 

 



Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης: 
 Παρατίθεται αναλυτικό χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του Βασικού Σεναρίου (Σύμβαση Ενεργειακής 
Απόδοσης – ΣΕΑ) για παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού στο σύνολο της Συμβατικής Περιόδου (12 έτη από 
την έναρξη της Ενεργειακής Αναβάθμισης) με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα. Υπάρχει 
ανάλυση των επιμέρους Φάσεων Υλοποίησης από την Προσυμβατική Διαδικασία έως και την πλήρη 
λειτουργία του Συστήματος, μετά την παρέμβαση και την αντικατάσταση του συνόλου των υποδομών: 
 

Διεθνής Ηλεκτρονικός Ανοιχτός Διαγωνισμός σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 
2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ),  με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας - Τιμής 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΕΩΝ  
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

ΧΡΟΝΟΣ  
ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΦΑΣΕΩΝ  

ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ ΦΑΣΕΩΝ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ (σε ημέρες) 

ΧΡΟΝΟΣ ΛΗΞΗΣ 
ΦΑΣΕΩΝ 

ΦΑΣΗ Α: Επικαιροποίηση Απόφασης 20/Apr/18 0 20/Apr/18 

Πρωτογενή (ΚΗΜΔΗΣ) – Απόφαση ΟΕ 20/Apr/18 15 5/May/18 

ΦΑΣΗ Β: Κατάρτιση Συμβατικών Τευχών 5/May/18 15 20/May/18 

Διαβούλευση Συμβατικών Τευχών 20/May/18 15 4/Jun/18 

Προκήρυξη του Έργου (ΕΣΗΔΗΣ) 4/Jun/18 30 4/Jul/18 

Υποβολή Προσφορών (35 ημέρες) 4/Jul/18 35 8/Aug/18 

Αξιολόγηση Προσφορών  8/Aug/18 20 28/Aug/18 

Ενστάσεις – Προσφυγές 28/Aug/18 30 27/Sep/18 

Ανάδειξη Προσωρινού Αναδόχου 27/Sep/18 15 12/Oct/18 

Φάκελος σε Ελεγκτικό Συνέδριο 12/Oct/18 60 11/Dec/18 

Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου – Σύμβαση  11/Dec/18 30 10/Jan/19 

ΦΑΣΗ Γ: Μελέτη Εφαρμογής - Εγχειρίδια 10/Jan/19 60 11/Mar/19 

Υλοποίηση Έργου  11/Mar/19 120 9/Jul/19 

Έλεγχος Τήρησης Προδιαγραφών Μελέτης  9/Jul/19 30 8/Aug/19 

Προσθήκες – Βελτιώσεις 8/Aug/19 30 7/Sep/19 

Ολοκλήρωση - Παραλαβή- Λειτουργία 7/Sep/19 15 22/Sep/19 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 
Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν: 

Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), με την υποβολή Μελέτης Εφαρμογής, όπου ο Ανάδοχος, θα προβεί: 

 Στην επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των Φωτιστικών Σωμάτων, μέσω επιμέτρησης - καταγραφής (CAD, αρχεία dwg, στοιχεία GIS, αρχεία shapefile, κλπ).  

 Στην παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Λαμπτήρες Προβολείς /  Φωτιστικά, κλπ).     

 Στη Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων. 

 Στην εγκατάσταση Λαμπτήρων / Προβολέων / Φωτιστικών LED, σύμφωνα με την αντιστοίχηση στο  Παράρτημα 3: “Τεχνικές Προδιαγραφές”.  

 Στην τοποθέτηση Μετρητών (ως Παράρτημα 3 : Τεχνικές Προδιαγραφές),  με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων για τον προσδιορισμό του 

ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας του Δικτύου. Οι μετρήσεις αυτές θα θεωρηθούν ως πραγματική κατανάλωση του νέου Δικτύου. Μέσω της λειτουργίας 

του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας" και μετρητών που θα τοποθετηθούν, θα προκύπτουν αναλυτικά τα στοιχεία μέτρησης 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα επαληθεύονται με βάση το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που θα καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, 

για να εξάγονται τα αποτελέσματα του Πλάνου Μέτρησης & Επαλήθευσης της Εξοικονόμησης. 

 Στην κατηγοριοποίηση των Οδών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 13201:2015 (όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες), και την πραγματοποίηση  

Φωτομετρικών Μελετών (Έντασης και Λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία Οδού και την γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις Οδούς αντίστοιχης κατηγορίας 

(όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες).  

 Στη διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων (30) για τον έλεγχο των συνθηκών Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, μετά την υλοποίηση των 

παρεμβάσεων.  

Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω,  θα πραγματοποιούνται κάθε (2) έτη από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται  στην Αναθέτουσα 

Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Βάσει των αποτελεσμάτων των μετρήσεων αυτών, θα υποβάλλονται προτάσεις συμπληρωματικών Ενεργειακών 

Παρεμβάσεων, οι οποίες δύνανται να τροποποιήσουν την παρούσα ΣΠΥ, με τους ίδιους Οικονομικούς Όρους που περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου 

και με βάση τις διατάξεις του άρθρου 132, παράγραφος 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016. Η χρήση αυτής της διάταξης θα αφορά αποκλειστικά προτάσεις που 

αυξάνουν την ενεργειακή εξοικονόμηση.  

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων θα υλοποιηθεί, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα 3 “Τεχνικές 

Προδιαγραφές”, μέσω της: 

 Εγκατάστασης κατάλληλων Λαμπτήρων, Προβολέων, Φωτιστικών LED / Υλικών υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για την αντικατάσταση των 

υπαρχόντων σωμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως και όποιου λοιπού εξοπλισμού απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση ή τροποποίηση της ΣΠΥ. 

 Εγκατάστασης υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του “Συστήματος Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & λειτουργία εφαρμογών 

Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης)”. 

 Παραμετροποίησης - λειτουργίας του "Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο δίκτυο 

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των πιλοτικών εφαρμογών Smart Cities. 

 Λειτουργίας - συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου, για χρονικό 

διάστημα 12 ετών. 

Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του Συστήματος (Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Η/Υ, hardware, software, αισθητήρες, κλπ), θα εγκατασταθεί από τον 

Ανάδοχο (Παρέχων Υπηρεσίες) με δικά του έξοδα. Θα μεταβιβαστεί χωρίς αντίτιμο στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της Σύμβασης, σε πλήρη 

λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των Συμβατικών Τευχών. Στο χρονικό διάστημα ισχύος της ΣΠΥ ο Ανάδοχος, πρέπει να φροντίσει να έχει αποσβέσει όλη την 

αξία του Συστήματος και υποχρεούται να το παραδώσει στην Αναθέτουσα Αρχή σύμφωνα με την παράγραφο 2, του άρθρου 22, της Ειδικής Συγγραφής 

Υποχρεώσεων.  

 



ΑΝΑΛΥΣΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ: 

Η  πρόταση πρέπει, κατ ελάχιστον, να αναφέρει : 
 Αναλυτική Τεχνική Περιγραφή της αναβάθμισης του υπάρχοντος Συστήματος. Στην Τεχνική Περιγραφή θα περιέχονται τα 

απαιτούμενα στοιχεία σχετικά με το τεχνικό προσωπικό και τον τεχνικό εξοπλισμό. 
 Φωτοτεχνικά δεδομένα ανά κάθε τύπο προσφερόμενων Λαμπτήρων / Φωτιστικών LED σε ηλεκτρονική μορφή .ies ή .ldt, 

κατάλληλο για χρήση σε λογισμικό ανοικτού κώδικα DIALUX ή RELUX. Στο φωτομετρικό αρχείο πρέπει να φαίνεται η 
πραγματική κατανάλωση του Λαμπτήρα / Φωτιστικού και επί ποινή αποκλεισμού πρέπει να έχει εκδοθεί από  
διαπιστευμένο εργαστήριο φωτομετρίας που διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025/2015.    

 Φωτοτεχνικά Μοντέλα, όπως ακριβώς θα περιγράφονται στις “Τεχνικές Προδιαγραφές”, σύμφωνα με το ΕΝ 13201 2015 
και την Ελληνική Νομοθεσία. 

 Δικαιολογητικά για το σύνολο των προδιαγραφών που Παραρτήματος 3: "Τεχνικές Προδιαγραφές", καθώς και την 
υποβολή των σχετικών Δηλώσεων Συμμόρφωσης, Πιστοποιήσεων, Εκθέσεων Ελέγχου και των λοιπών δεδομένων που 
ζητούνται σύμφωνα με το  Παράρτημα 3: “Τεχνικές Προδιαγραφές”.  

 Αναλυτική περιγραφή Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεδιαχείρισης & Ελέγχου Ενέργειας, που θα χρησιμοποιηθεί, καθώς 
και του Συστήματος προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ. 

 Αναλυτική περιγραφή των Smart Εφαρμογών που θα εγκατασταθούν (Εγκατάσταση – Λειτουργία - Δυνατότητες). 
 Υπολογισμό - τεκμηρίωση της αναμενόμενης ετήσιας Εξοικονόμησης Ενέργειας. Επισημαίνεται, ότι   για τον υπολογισμό 

της κατανάλωσης ενέργειας των φωτιστικών, με βάση την οποία θα υπολογίζεται η ετήσια εξοικονόμηση  θα λαμβάνεται  
υπόψη, κατά τους υπολογισμούς, επί ποινή αποκλεισμού, η ισχύς κάθε τύπου φωτιστικού σύμφωνα  με την κατανάλωση 
που αναγράφεται στο πιστοποιητικό LM79 του κάθε φωτιστικού που θα έχει εκδοθεί από διαπιστευμένο εργαστήριο 
φωτομετρίας που διαθέτει την πιστοποίηση κατά ISO 17025/2015. 

 Το αναλυτικό Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης της αναβάθμισης και του συνόλου των ζητούμενων υπηρεσιών. 
 Τεκμηρίωση της Ομάδας Έργου, με ονοματεπώνυμο και επαγγελματικά προσόντα των μελών του προσωπικού που 

επιφορτίζονται για την εκτέλεση της ΣΠΥ,  συνυποβάλλοντας βιογραφικά, πτυχία, άδειες των επιμέρους ατόμων της 
Ομάδας Έργου που θα δηλωθεί καθώς και τις σχετικές συμβάσεις με αυτά, στην περίπτωση εξωτερικών συνεργατών. 

 Τεχνικός Εξοπλισμός που θα χρησιμοποιηθεί για την υλοποίηση του αντικειμένου της παρούσας. 
 Υπεύθυνη δήλωση με γνήσιο υπογραφής ή ψηφιακή υπογραφή σε περίπτωση που ο κατασκευαστής είναι Ελληνική 

εταιρεία   ή επίσημη δήλωση από τον νόμιμο εκπρόσωπο του κατασκευαστή των φωτιστικών  με apostile και επίσημα 
μεταφρασμένη  με  την οποία θα δηλώσει ότι: " Σε περίπτωση που ο Οικονομικός Φορέας αναδειχθεί Ανάδοχος, 
δεσμεύεται ότι  θα παρέχει για διάστημα 12 ετών, την απαιτούμενη εγγύηση καλή λειτουργίας και θα διαθέτει 
ανταλλακτικά για τα παρεχόμενα Φωτιστικά / Λαμπτήρες, / Προβολείς για όλο το διάστημα ισχύος της Σύμβασης (ΣΠΥ)". 

 Δείγμα για κάθε τύπο Φωτιστικού / Λαμπτήρα / Προβολέα και Κόμβου Τηλεδιαχείρισης.  
 


