
“Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση 
του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart 
Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας, στο Δήμο 

Σαρωνικού” 
 



  

 Υλοποίηση του Στρατηγικού Σχεδιασμού και των Προγραμματικών Θέσεων της 
Δημοτικής Αρχής για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή. 

 Συμβολή στον εθνικό στόχο της ενεργειακής αποδοτικότητας και εξοικονόμησης 
ενέργειας για τη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας.  

 Η μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, να 
αποτελέσει ένα ισχυρά και οικονομικά αποδοτικό μέσο για την αύξηση της ενεργειακής 
ασφάλειας. 

 Να δημιουργηθούν οι βασικές δομές – μηχανισμοί βελτίωσης της ενεργειακής 
απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου. 

 Ανταπόκριση στο ότι η Ε.Ε. έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα της, την ενεργή 
συμμετοχή της στον παγκόσμιο αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, θέτοντας ως στόχο 
για τα κράτη μέλη, να μειώσουν τις εκπομπές τους σε CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως 
το 2030. 
 

 
 

 Το πρώτο έργο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), με βάση τις διατάξεις του ν. 
3855/2010 όπως ισχύει σήμερα. 

 Αξιοποίηση της διαστασιολόγησης της ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου για τη 
χρήση ΑΠΕ, όπως το Net Metering. 

Στόχος 

Αποτέλεσμα 



Αποτύπωση της Περιοχής Επέμβασης 

Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), τα καταγραφικά δεδομένα έδειξαν: 

 16.139 Φωτιστικά / Λαμπτήρες / Προβολείς.  

 



Περιγραφή Αντικειμένου της Ενεργειακής Αναβάθμισης 

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε 
συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας στο Δήμο 
Σαρωνικού, θα επιτευχθεί με: 

 Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας (τύπου led), στο 
σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου. 

 Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας", 
τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων (Οδοφωτισμός). 

 Σύστημα προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, 
ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting, και 
στατιστική παρακολούθησης). 

 Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας, για 
την εγκατάσταση και λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω 
της πλατφόρμας διαχείρισης). 

 



Value for Money – Ανάληψη του ρίσκου 

Οι επιλογές που είχε στη διάθεση του ο Δήμος, ήταν οι εξής: 
 Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό Τομέα, σαν 

Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού) και αποπληρωμή 
μέρους των Ανταποδοτικών Τελών με βάση το αποτέλεσμα (Εξοικονόμηση Ενέργειας) 
στη διάρκεια της 12ετούς Συμβατικής Περιόδου. 

 Χρηματοδότηση της επένδυσης με 100% δανεισμό (σαν Προμήθεια Εξοπλισμού) και 
αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της 
εξοικονόμησης. 

Η επιλογή της μεθόδου υλοποίησης αφορά την επιλογή της κατανομής του ρίσκου, μεταξύ 
του Δημόσιου και του Ιδιωτικού Τομέα και ο Δήμος, με βάση τις Μελέτες που εκπόνησε, ότι: 
o Ήταν συμφερότερη η κατανομή του ρίσκου στον Ιδιωτικό Τομέα (Σύμβαση Ενεργειακής 

Απόδοσης), ώστε το λειτουργικό κόστος (παροχή υπηρεσιών φωτισμού, σύμφωνα με τα 
ισχύοντα πρότυπα) αναλαμβάνεται από αυτόν, μέσω της 12ετούς συνολικής ανάληψης 
της εγγυητικής ευθύνης συντήρησης.  

Αναμενόμενο αποτέλεσμα - στόχος :  
o Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους λειτουργίας, παράλληλα με τον 

εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών και ποιότητας ζωής 
στο Δήμο και τους πολίτες. 

 

 

 



Αποπληρωμή της Ενεργειακής Αναβάθμισης 

Η αποπληρωμή του κόστους της Ενεργειακής Αναβάθμισης: 
 Προέρχεται αποκλειστικά και μόνο από το όφελος της εξοικονόμησης ενέργειας  που τελικά θα 

επιτευχθεί (αντιστοίχηση καταναλώσεων του συμβατικού και του νέου συστήματος), 
 Είναι ποσοστό (%) επί της υφιστάμενης κατάστασης του συστήματος (Συμβατική Κατανάλωση) 

2016, σε διάρκεια 12 ετών και θα προκύψει σαν προσφορά από τους υποψηφίους Αναδόχους.  
Συνεπώς ο Δήμος: 
 Διεκδικεί σημαντικό τμήμα της εξοικονόμησης ενέργειας, μέσω της έκπτωσης από την διεξαγωγή 

της διαγωνιστικής διαδικασίας, εκτός από το όφελος που θα έχει από τη μείωση του 
λειτουργικού του κόστους (προμήθειες εξοπλισμού, κλπ). 

 Δεν δαπανά νέους πόρους, αλλά θα καλύψει το σύνολο της διαδικασίας από την εξοικονόμηση 
ενέργειας που θα προκύψει, από το έτος βάσης (2016).  

 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 με το αντικείμενο του παρόντος. 

 



Σχεδιασμός – Ωρίμανση – Δεδομένα Επένδυσης 

Ο σχεδιασμός – ωρίμανση του έργου (καταγραφή – μελέτες – διοικητικές διαδικασίες) ξεκίνησε στις 
αρχές του 2017, με στόχο να ολοκληρωθούν οι διαγωνιστικές διαδικασίες εντός του 2017. Στις 
28.12.2017 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του 
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση 
ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού».  

Το χρονοδιάγραμμα επιτεύχθηκε πλήρως, αφού: 

 Ολοκληρώθηκε ο 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. 

 Βρίσκεται σε εξέλιξη η αξιολόγηση των προσφορών των Οικονομικών Φορέων που υπέβαλλαν 
προσφορές. 

Τα βασικά στοιχεία της διαγωνιστικής διαδικασίας, σύμφωνα με την Μελέτη που εκπόνησε ο Δήμος, 
απεικονίζονται ως εξής στο παρακάτω Πίνακα: 

 

 

 

Βασικά Στοιχεία Μελέτης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 

Ενεργειακό Κόστος Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2016) € 1.137.681,99 

Κατανάλωση Ενέργειας Υφιστάμενης Κατάστασης (Έτος Βάσης 2016) kWh 7.603.301,43 

Εξοικονόμηση Ενέργειας Ηλεκτροφωτισμού % 70,47%% 

Ενεργειακό Όφελος ( Έτος Βάσης 2016) kWh 5.358.012,92 

Οικονομικό Όφελος (Έτος Βάσης 2016) € 801.719,47 

Διάρκεια Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Έτη 12 

Κόστος kWh ΟΤΑ (Βασική Χρέωση + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις) €/kWh 0,14963 

Συνολικό Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (12 έτη - ΠΥ Προσφοράς) € 12.046.480,84 

Η όλη διαδικασία που επιλέχθηκε σε διοικητικό - διαδικαστικό επίπεδο είναι δοκιμασμένη, βασίζεται 
στις κοινοτικές διαδικασίες και ισχύουσες οδηγίες, τηρεί το εθνικό θεσμικό πλαίσιο, είναι ανοικτή και 
εξασφαλίζει το Δήμο και τις υπηρεσίες του σε θέματα νομιμότητας. 



Εξασφάλιση Πληρωμών – Ειδικός Καταπιστευτικός Λογαριασμός : 

Για την εξασφάλιση των πληρωμών του έργου, ακολουθήθηκε 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». 

 Δημιουργείται, με απόφαση του Δήμου, escrow account (καταπιστευτικός λογαριασμός) 

σε πιστωτικό ίδρυμα.  Στον escrow account, ο πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας θα 

καταθέτει μέρος από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών που θα ανταποκρίνονται στο 

αποκλειστικά και μόνο στο ύψος των Συμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης. Η 

αποπληρωμή των αποτελεσμάτων της Ενεργειακής Αναβάθμισης θα γίνεται τμηματικά 

(κατανεμημένη στο εύρος της συμβατικής περιόδου), αποκλειστικά κα μόνο μέσω της 

πιστοποίησης από την Τεχνική Υπηρεσία για την επίτευξη του αποτελέσματος της 

εξοικονόμησης. 

 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. 



Υπηρεσίες Smart Cities: 

Ο Δήμος Σαρωνικού, πάντα πρωτοπόρος και σε πιλοτικό επίπεδο ζητά από τους προσφέροντες υπηρεσίες “Smart 

Cities”, με σκοπό να θέσει τις βάσης μελλοντικής τους επέκτασης στο σύνολο της γεωγραφικής του επικράτειας. 

Αναλυτικότερα αυτές έχουν ως εξής: 

 Σύστημα έξυπνης στάθμευσης.  

 Σύστημα διαχείρισης κάδων απορριμμάτων. 

 Σημεία ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi. 

 Σημεία μέτρηση κυκλοφοριακής ροής.  

Επίσης: 

 Οι ανωτέρω δυνατότητες αποτελούν τις ελάχιστες και υποχρεωτικές για την πιλοτική εφαρμογή και στο πλαίσιο 

του διαγωνισμού θα πρέπει να αποδεικνύεται και η δυνατότητα διασύνδεσης τους με την ενιαία πλατφόρμα 

του Λογισμικού Τηλεδιαχείρισης.  

 Οι κόμβοι τηλεδιαχείρισης θα είναι επεκτάσιμοι σε επίπεδο υπηρεσιών Smart Cities, με την δυνατότητα 

προσθήκης νέων αισθητήρων και απομακρυσμένης αποστολής ηλεκτρονικού περιεχομένου και εφαρμογών.  

 
 



Συμπεράσματα - Απολογισμός: 

Στις 28.12.2017 ολοκληρώθηκε ο διαγωνισμός: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του 
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων & εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση 
ενέργειας, στο Δήμο Σαρωνικού».  
Η διαδικασία υλοποιήθηκε με απόλυτη επιτυχία σαν: Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), δηλαδή 
παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού για 12 έτη, με Ηλεκτρονικό Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις 
διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ) και 
κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας – Τιμής.  
Είναι το πρώτο έργο ΣΕΑ στην Ελλάδα, πλήρες και απαιτητικό με 100% αυτοχρηματοδότηση και 
ανάληψη ρίσκου από τον Ιδιωτικό Τομέα, ενώ η αποπληρωμή της επένδυσης θα γίνει τμηματικά στη 
12ετή διάρκεια της Σύμβασης με τον Ανάδοχο και εφόσον επιτευχθεί το αποτέλεσμα που θα έχει 
δοθεί στην προσφορά του Αναδόχου (θα ελέγχεται ανά τρίμηνο) και θα ελέγχεται από Ανεξάρτητο 
Σύμβουλο (επιλέχθηκε με Ανοιχτό Ηλεκτρονικό Διεθνή Διαγωνισμό) ο οποίος θα εισηγείται στην 
αρμόδια Υπηρεσία η οποία θα έχει τον τελικό έλεγχο. 
Μεταξύ των συμμετεχόντων ήταν: ο Όμιλος ΟΤΕ, η INTRACOM, κλπ. Ο διαγωνισμός του Δήμου 
προσέγγισε επενδυτικά κεφάλαια και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έδωσαν την απαιτούμενη 
ασφάλεια στην υλοποίηση σύνθετων και απαιτητικών επενδύσεων. 
Ανάδοχος:  Ένωση Εταιρειών Όμιλος ΟΤΕ – Globitel ΑΕ, με τα εξής στοιχεία κατακύρωσης: 
 Εγγυημένη Εξοικονόμηση 75,6% (5.748.319,39 kWh / Έτος), έναντι του 70,47% που αρχικά είχε 

εκτιμηθεί από τον Δήμο, δεδομένο το οποίο μειώνει ακόμα την δαπάνη ια κατανάλωση ενέργειας. 
 Όφελος του Δήμου στην 12ετία από την εξοικονόμηση ενέργειας: 2.586.064,97 ευρώ (Μέσος 

Όρος: 215.505,41 ευρώ / έτος), 
 Μείωση αποτυπώματος: 6.604,82 τόνους CO2 
 Μηδενισμός των ετήσιων εξόδων συντήρησης, προμήθειας λαμπτήρων και φωτιστικών του 

Δήμου Σαρωνικού για τα Επόμενα 12 χρόνια (2.908.190,15 ευρώ και Μέσο Όρο / έτος: 223.706,93 
ευρώ), δεδομένου ότι το κόστος συντήρησης του όλου συστήματος περνάει στον Ανάδοχο. 

 
 


