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Με την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΠΕΑ/68315/502 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ 

1. Εισαγωγή 

 
Η ενεργειακή αποδοτικότητα και η εξοικονόμηση ενέργειας αποτελεί βασικό εθνικό στόχο 

στη διαμόρφωση ενός νέου αναπτυξιακού μοντέλου της χώρας. Η μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης μέσω της ενεργειακής απόδοσης, είναι ισχυρά και οικονομικά αποδοτικό μέσο 

για την αύξηση της ενεργειακής ασφάλειας, ενώ εξακολουθεί να υπάρχει ένα σημαντικό 

οικονομικό δυναμικό για βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου. 

Η Ε.Ε. έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητά της, την ενεργή συμμετοχή της στον παγκόσμιο 

αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής, που συνιστά μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες 

προκλήσεις της εποχής μας και απαιτεί άμεση δράση και συνεργασία μεταξύ τοπικών αλλά 

και περιφερειακών και εθνικών αρχών, θέτοντας ως στόχο για τα κράτη μέλη της ΕΕ, να 

μειώσουν τις συνολικές εκπομπές τους σε CO2, κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. 
 

3424/Β'/02.07.2022), με τίτλο: "Μέτρα για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την 

εξοικονόμηση ενέργειας σε κτίρια και εγκαταστάσεις που ανήκουν σε ή χρησιμοποιούνται 

από φορείς του Δημόσιου Τομέα", όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, τέθηκε και για τους 

ΟΤΑ Α' Βαθμού, στόχος μείωσης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας ο οποίος δεν μπο- 

ρεί να είναι μικρότερος από δέκα τοις εκατό (10%) σε σχέση με τις καταναλώσεις της ί- 

διας/αντίστοιχης περιόδου του έτους 2019 για το πρώτο έτος εφαρμογής της ΚΥΑ. Στο άρ- 

θρο 3, ως μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας, αναφέρονται, μεταξύ άλλων, η μείωση της ενερ- 

γειακής κατανάλωσης κατά 10% τουλάχιστον, ενδεικτικά μέσω βελτιστοποίησης του χρονο- 

προγραμματισμού του οδοφωτισμού και εξορθολογισμού του καλλωπιστικού/διακοσμητι- 

κού φωτισμού (άμεσα μέτρα) και η αναβάθμιση των υφιστάμενων συστημάτων φωτισμού 

με τη χρήση ενεργειακά αποδοτικών λαμπτήρων συγκεκριμένου τύπου και διατάξεων αυτο- 

ματισμού για τον έλεγχο της σβέσης ή/και μείωσης της φωτεινότητάς τους (μεσοπρόθεσμα 

μέτρα). Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 7 της εν λόγω ΚΥΑ δύναται με απόφαση του Υ- 

πουργού Οικονομικών, να χορηγείται επιβράβευση επίτευξης στόχου εξοικονόμησης ενέρ- 

γειας, μέσω ενίσχυσης του προϋπολογισμού των Φορέων που εφαρμόζουν τα μέτρα. 

 

Στο πνεύμα αυτό, ο Δήμος Χαϊδαρίου συνεπής με τις στρατηγικές επιλογές και τις προγραμ- 

ματικές θέσεις της παρούσας δημοτικής αρχής και με στόχο την ενεργειακή αναβάθμιση 

του Δημοτικού Φωτισμού, τη μείωση των δαπανών λειτουργίας και συντήρησης αυτού, την 

παροχή ασφαλούς και βιώσιμης ανταγωνιστικής και οικονομικά προσιτής ενέργειας, τη μεί- 

ωση των ανθρακούχων εκπομπών στις περιοχές του και την βελτίωση της ποιότητας του 

φωτισμού, προέβη στις εξής ενέργειες: 

• Αντικατέστησε 448 ενεργοβόρα παλαιά φωτιστικά με φωτιστικά LED. 

• Αντικατέστησε προσωρινά και σταδιακά λαμπτήρες οικονομίας με λαμπτήρες LED. 

• Προχώρησε σε λεπτομερή καταγραφή των υπολοίπων στοιχείων Ηλεκτροφωτισμού 

των κοινοχρήστων χώρων για το σύνολο της γεωγραφικής του περιοχής, στη συλλογή 

και ανάλυση των δεδομένων της ηλεκτρικής κατανάλωσης των υπαρχόντων 

συστημάτων οδοφωτισμού του δήμου, καθώς και στη συλλογή και ανάλυση των 

δεδομένων του κόστους λειτουργίας και συντήρησης που βαρύνει το Δήμο για τη 

λειτουργία και τη συντήρηση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων 

χώρων. 

• Προχώρησε σε διερεύνηση και συγκριτική αξιολόγηση των δυνητικών επιλογών 

χρηματοδότησης της σχετικής επένδυσης για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση του 

Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού κοινοχρήστων χώρων με εξοικονόμηση ενέργειας του 
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Δήμου Χαϊδαρίου», προκειμένου να επιλεγεί ο βέλτιστος, για το Δήμο Χαϊδαρίου, 

τρόπος χρηματοδότησης και υλοποίησης της σχετικής επένδυσης. 

• Προχώρησε σε έρευνα αγοράς για αυτόνομα φωτοβολταϊκά φωτιστικά (100 τεμάχια 

μετά ιστών) με σκοπό την επέκταση του οδοφωτισμού σε υποφωτισμένες περιοχές 

όπου δεν υπάρχει δίκτυο ηλεκτροδότησης. 

Σήμερα, οι υποδομές Δημοτικού Φωτισμού (φωτιστικά σώματα/λαμπτήρες) στο Δήμο 

Χαϊδαρίου, σύμφωνα με τις παραπάνω μελέτες και τα καταγραφικά στοιχεία που είναι 

εγκατεστημένα σε δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες, παιδικές χαρές του Δήμου, όπως 

καταγράφηκαν και ταξινομήθηκαν συνολικά και ανά κατηγορία είδους εξοπλισμού για το 

σύνολο των φωτιστικών, ανέρχονται σε 5.069 τεμάχια. 
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2. Στοιχεία καταγραφής – Πρόταση αντικατάστασης 

 
Στον παρακάτω Πίνακα παραθέτουμε αναλυτικά και κατά κατηγορία τα 4.683 σημεία 

καταγραφής του Δήμου: 
 

ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΑΠΟ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗ 

 

Α/Α 
 

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΣ ΛΑ- 
ΜΠΤΗΡΑ 

ΙΣΧΥΣ ΛΑ- 
ΜΠΤΗΡΑ 

(W) 

ΙΣΧΥΣ ΣΥΣΤΗ- 
ΜΑΤΟΣ (W) 

ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

1 Top Hg 125W 
Top Hg 1 x 

125W 
125 147,5 1357 

2 Top Hg 125W 
Top Hg 2 x 

125W 
250 295 114 

3 Top Hg 125W 
Top Hg 3 x 

125W 
375 442,5 57 

4 Top Hg 125W 
Top Hg 4 x 

125W 
500 590 20 

5 Latern Hg 125W Lat Hg 125W 125 147,5 202 

6 Lighting cap CFL Hg 125W LCAP 125W 125 147,5 11 

7 Latern Hg Na 70W Lat Na 70W 70 82,6 32 

8 Top CFL 23W 
Top CFL 2 x 

23W 
46 46 21 

9 Top CFL 23W 
Top CFL 3 x 

23W 
69 69 23 

10 Top CFL 23W 
Top CFL 4 x 

23W 
92 92 5 

11 Top CFL 23W 
Top CFL 5 x 

23W 
115 115 4 

 

12 

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτι- 

σμού με λαμπτήρα ατμών υ- 

δραργύρου 

Street Hg 

125W 

 

125 

 

147,5 

 

1594 

 
13 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτι- 

σμού τύπου βραχίονα με λα- 

μπτήρα νατρίου (NaHP) 

Street Na 

250W 

 
250 

 
295 

 
756 

 
14 

Φωτιστικά σώματα οδοφωτι- 

σμού τύπου βραχίονα με λα- 

μπτήρα (NaHP) 

 
NaHP 150W 

 
150 

 
177 

 
6 

15 Floodlight HQI 400W HQI 400W 400 472 9 

16 
Φωτιστικά Οδοφωτισμού LED 

50W 
Street LED 50W 50 50 125 

17 
Φωτιστικά Οδοφωτισμού LED 

100W 

Street LED 

100W 
100 100 125 

18 Top LED lamp Top LED 35W 35 35 145 

19 Top LED lamp Top LED 8W 8 8 15 

20 Top LED lamp 
Floodlight LED 

20W 
20 20 38 

21 Top - Empty Empty  0 24 
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ΣΥΝΟΛΑ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 4.683 

*Ο αριθμός των φωτιστικών συνολικά είναι 5.069, στον πίνακα φαίνονται 4.683, λόγω 

πολλαπλών τεμαχίων στο ίδιο σημείο καταγραφής / στύλο. 

 

Ο Δημοτικός Φωτισμός περιλαμβάνει δύο διαφορετικές μεθόδους ελέγχου της ισχύος του: 

α. Τα Pillars που λειτουργούν ή με χρονοδιακόπτη ή με ανιχνευτή φωτός και ελέγχονται από 

το Δήμο, και β. τα ΤΑΣ, τα οποία ελέγχονται από τη ΔΕΗ και που λειτουργούν με σήμα που 

μεταδίδεται μέσω των καλωδίων τροφοδοσίας. 

Η μελέτη υπολογισμού της κατανάλωσης του συμβατικού συστήματος ηλεκτροφωτισμού 

κοινοχρήστων χώρων (Οδοφωτισμός) του Δήμου Χαϊδαρίου, έγινε σύμφωνα με τα Τεχνικά 

Δεδομένα του Οδηγού Μελετών του ΚΑΠΕ και παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα. 

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) δηλαδή 

4.344,5 ώρες σε ετήσια βάση για τα φωτιστικά και δίνουν τα κάτωθι αναλυτικά και συνολικά 

δεδομένα (υπολογισμός Κατανάλωσης Ενέργειας του Συμβατικού Συστήματος). 
 

ΤΩΡΙΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΑΣΗ 

 

Α/Α 
 

ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΣ ΛΑ- 
ΜΠΤΗΡΑ 

ΙΣΧΥΣ ΛΑ- 
ΜΠΤΗΡΑ 

(W) 

ΙΣΧΥΣ ΣΥ- 
ΣΤΗΜΑ- 
ΤΟΣ (W) 

ΠΟ- 
ΣΟ- 

ΤΗΤΑ 

ΙΣΧΥΣ ΣΥ- 
ΝΟΛΟ (W) 

ΚΑΤΑΝΑ- 
ΛΩΣΗ (kWh) 

1 Top Hg 125W 
Top Hg 1 x 

125W 
125 147,5 1357 200.157,50 854.008,11 

2 Top Hg 125W 
Top Hg 2 x 

125W 
250 295 114 33.630,00 146.071,91 

3 Top Hg 125W 
Top Hg 3 x 

125W 
375 442,5 57 25.222,50 109.553,93 

4 Top Hg 125W 
Top Hg 4 x 

125W 
500 590 20 11.800,00 51.253,30 

5 Latern Hg 125W 
Lat Hg 

125W 
125 147,5 202 29.795,00 129.414,58 

6 
Lighting cap CFL Hg 

125W 

LCAP 

125W 
125 147,5 11 1.622,50 7.047,33 

7 Latern Hg Na 70W 
Lat Na 

70W 
70 82,6 32 2.643,20 11.480,74 

8 Top CFL 23W 
Top CFL 2 

x 23W 
46 46 21 966,00 4.195,82 

9 Top CFL 23W 
Top CFL 3 

x 23W 
69 69 23 1.587,00 6.893,13 

10 Top CFL 23W 
Top CFL 4 

x 23W 
92 92 5 460,00 1.998,01 

11 Top CFL 23W 
Top CFL 5 

x 23W 
115 115 4 460,00 1.998,01 

 
12 

Φωτιστικό Σώμα Ο- 

δοφωτισμού με λα- 

μπτήρα ατμών υ- 

δραργύρου 

 

Street Hg 

125W 

 
125 

 
147,5 

 
1594 

 
235.115,00 

 
1.021.222,00 
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Φωτιστικά σώματα ο- 

δοφωτισμού τύπου 

βραχίονα με λα- 

μπτήρα νατρίου υψη- 

λής πίεσης (NaHP) 

 

Street Na 

250W 

 

 

250 

 

 

295 

 

 

756 

 

 

223.020,00 

 

 

968.687,37 

 

 

14 

Φωτιστικά σώματα ο- 

δοφωτισμού τύπου 

βραχίονα με λα- 

μπτήρα νατρίου υψη- 

λής πίεσης (NaHP) 

 

NaHP 

150W 

 

 

150 

 

 

177 

 

 

6 

 

 

1.062,00 

 

 

4.612,80 

15 Floodlight HQI 400W HQI 400W 400 472 9 4.248,00 18.451,19 

16 Top - Empty Empty  0 24 0,00 0,00 

ΣΥΝΟΛΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4.235 771.789 3.336.888 

*Έχουν καταγραφεί 24 τεμάχια εκτός λειτουργίας του 1
ου

 τύπου φωτιστικών. 

 

 

Παράλληλα δίδεται και η εξοικονόμηση ενέργειας, που προκύπτει μετά τις προτεινόμενες 

αντικαταστάσεις συμβατικών ενεργοβόρων φωτιστικών σωμάτων με φωτιστικά LED. Να ση- 

μειωθεί ότι για μια ορθολογική κατάσταση ποιοτικού φωτισμού, γίνεται αντικατάσταση και 

για όλα τα παλαιά φωτιστικά σώματα στα οποία σταδιακά και μετά από πρόχειρες παρεμ- 

βάσεις (πχ με προσπέλαση του συστήματος έναυσης και αφαίρεση του καλύμματος προστα- 

σίας) είχε τοποθετηθεί λαμπτήρας LED. 
 

ΝΕΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Α/Α ΤΥΠΟΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ 
ΤΥΠΟΣ ΛΑ- 
ΜΠΤΗΡΑ 

ΙΣΧΥΣ 
ΠΟΣΟ- 
ΤΗΤΑ 

ΙΣΧΥΣ 
(KW) 

ΚΑΤΑΝΑ- 
ΛΩΣΗ (kWh) 

1 
Κορυφής LED φωτιστικό 
έως 20W LED 20 1357 27,14 117.882,59 

2 
Κορυφής LED φωτιστικό 
έως 20W LED 20 114 2,28 9.903,18 

3 
Κορυφής LED φωτιστικό 
έως 35W LED 35 57 2,00 8.665,28 

4 
Κορυφής LED φωτιστικό 
έως 44W LED 44 20 0,88 3.822,28 

5 
Φωτιστικό LED παραδο- 
σιακό φαναράκι LED 20 202 4,04 17.547,74 

6 
LED Ισχύος 50−80 W, χω- 
ρίς βραχίονα LED 39 11 0,43 1.863,36 

7 
Φωτιστικό LED παραδο- 
σιακό φαναράκι LED 20 32 0,64 2.779,84 

8 
Κορυφής LED φωτιστικό 
έως 20W LED 20 21 0,42 1.824,27 

9 
Κορυφής LED φωτιστικό 
έως 35W LED 35 23 0,81 3.496,52 

10 
Κορυφής LED φωτιστικό 
έως 35W LED 35 5 0,18 760,11 

11 
Κορυφής LED φωτιστικό 
έως 44W 

LED 44 4 0,18 764,46 

12 
LED Ισχύος 50−80 W, χω- 
ρίς βραχίονα LED 39 1594 62,17 270.018,02 

13 
LED Ισχύος 50−80 W, χω- 
ρίς βραχίονα LED 76 756 57,46 249.560,14 

14 
LED Ισχύος 50−80 W, χω- 
ρίς βραχίονα 

LED 76 6 0,46 1.980,64 

15 Προβολέας LED έως 85W LED 85 9 0,77 3.322,78 

16 
Κορυφής LED φωτιστικό 
έως 20W 

LED 20 24 0,48 2.084,88 
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ΣΥΝΟΛΑ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 4.235 160,30 696.276 

 

Η όποια απόκλιση παρατηρείται μεταξύ της θεωρητικής κατανάλωσης δημοτικού φωτισμού 

και οδοφωτισμού και αυτής που καταγράφεται στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας 

της ΔΕΗ, οφείλεται σε ένα σημαντικό αριθμό κατεστραμμένων / καμένων φωτιστικών και 

λαμπτήρων (έως και 20% του συνόλου) και στις πραγματικές ώρες λειτουργίας των φωτιστι- 

κών (περίπου 4.025 ώρες το έτος, αντί για τις εγκεκριμένες από το ΚΑΠΕ 4.343,5 ώρες το 

έτος). 
 

Ενεργειακό Όφελος τον 1
ο
 χρόνο μετά την εγκατάσταση 

(kWh) 
2.640.612,14 

Οικονομικό Όφελος τον 1
ο
 χρόνο μετά την εγκατάσταση 

(Ευρώ) 
422.310,18 

Ποσοστό Εξοικονόμησης 79,13% 

Τιμή kWh (€/kWh) 0,16 

Ετήσιο Περιβαλλοντικό Όφελος (Τόνοι CO2) 2.611,56 

 

Η Ενεργειακή Αναβάθμιση και Βελτιστοποίηση του Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου 

Χαϊδαρίου σε συνδυασμό με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του κόστους 

λειτουργίας του στο Δήμο, θα επιτευχθεί με: 

α. Την εγκατάσταση νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης τεχνολογίας LED, στο σύνολο 

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

μελέτης. 

β. Την αντικατάσταση 261 πεπαλαιωμένων βραχιόνων στήριξης. 

γ. Την επέκταση του δικτύου οδοφωτισμού σε περιοχές άνευ δικτύου ηλεκτροδότησης με 

την εγκατάσταση 100 αυτόνομων φωτιστικών LED και 100 χαλύβδινων ιστών. Το κόστος 

της επέκτασης καλύπτεται εξ ολοκλήρου από το οικονομικό όφελος της προκύπτουσας 

εξοικονόμησης. 

δ. Την τοποθέτηση controller (ελεγκτή τηλεδιαχείρισης) σε κάθε φωτιστικό σώμα 

(ταυτόχρονα με την τοποθέτηση του νέου φωτιστικού). 

ε. Σύστημα τηλεδιαχείρισης. 

Παράλληλα με το όφελος της εξοικονόμησης επιτυγχάνεται σημαντική μείωση του 

λειτουργικού κόστους του Δήμου δεδομένου ότι τα φωτιστικά LED της προμήθειας, 

παρουσιάζουν στατιστικά πολύ μειωμένο ποσοστό βλαβών (τάξεως μικρότερο του 1% 

ετησίως) και μεγάλη διάρκεια ζωής (άνω των 15 ετών). 

Επιπροσθέτως, θα υπάρξει σημαντική βελτίωση στην ποιότητα του φωτισμού του Δήμου και 

την ασφάλεια των πολιτών μετά την αναβάθμιση και επέκταση της υπάρχουσας 

εγκατάστασης. 
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3. Επιλογές χρηματοδότησης 

 
Οι βασικές επιλογές χρηματοδότησης της επένδυσης, είναι οι εξής: 

• Επιλογή 1
η
: Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό 

Τομέα, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) με βάση τις διατάξεις του ν. 3855/2010 

και ειδικότερα την Παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού πολυετούς διάρκειας, με αποπληρωμή του 

αναδόχου. Καθόλη τη διάρκεια της σύμβασης (τουλάχιστον 10ετής) ο εξοπλισμός ανήκει 

στον ανάδοχο ο οποίος έχει και την ευθύνη συντήρησης και καλής λειτουργίας της. Στο τέλος 

της σύμβασης ο εξοπλισμός περιέχεται στην κυριότητα κι ευθύνη του Δήμου. Η αποπληρωμή 

γίνεται με βάση τον διαμοιρασμό του οφέλους ως ποσοστό επί της εξοικονόμησης που 

επιτυγχάνεται. Στον ανάδοχο ως κάλυμμα για το κόστος που έχει αναλάβει εκχωρούνται 

Ανταποδοτικά Τέλη που αντιστοιχούν στο ύψος της αμοιβής του. 

• Επιλογή 2
η
: Χρηματοδότηση της επένδυσης με 100% δανεισμό (για Προμήθεια 

Εξοπλισμού κι εγκατάσταση) και αποπληρωμή μέσω παρακράτησης των ΚΑΠ ή των 

ανταποδοτικών τελών. Δεν υπάρχει άλλη υποχρέωση, εκτός αν επιλεγεί το πρόγραμμα του 

Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων με το ΚΑΠΕ. Στην περίπτωση αυτή, προϋπόθεση για 

την έγκριση του δανείου αποτελεί η αποπληρωμή του να γίνεται από την εξοικονόμηση. 

Υπάρχει υποχρεωτικά 10ετής εγγύηση καλής λειτουργίας από τον ανάδοχο με κατάθεση 

εγγυητικής επιστολής ίσης με το 5% της αξίας της προμήθειας χωρίς ΦΠΑ. Το επιτόκιο 

αποπληρωμής είναι σταθερό 3,78% με επιλογή περιόδου αποπληρωμής 10 ετών ή επιλογή 

κυμαινόμενου επιτοκίου που δεν ενδείκνυται αυτή την περίοδο. 

• Επιλογή 3
η
: Χρηματοδότηση της επένδυσης από τον Αναδόχου και ολική εξόφλησή 

του με τμηματικές πληρωμές της Αναθέτουσας Αρχής από τον κωδικό εσόδων Κ.Α. 0311 

«Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού - άρθρο 25 Ν. 1828/89» σαν Προμήθεια και 

Εγκατάσταση του εξοπλισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, με σκοπό την εξοικονόμηση 

ενέργειας. H διαδικασία θα υλοποιηθεί με το καθεστώς Προμήθειας - Εγκατάστασης, η 

συνολική εγγύηση του εξοπλισμού και των αυτοματισμών που θα επιλεχθούν θα διέπεται 

από τις διαδικασίες προμήθειας του δημόσιου τομέα και η συνολική ευθύνη της συντήρησης 

και της λειτουργίας θα γίνεται από την Τεχνική Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής. 
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3.1. Επιλογή 1η - ΣΕΑ 

 
Στην περίπτωση της χρηματοδότησης της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον Ιδιωτικό 

Τομέα, σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (Επιλογή 1
η
), ο Δήμος, μέσω ανοιχτής διεθνούς 

διαγωνιστικής διαδικασίας θα αναζητήσει τις υπηρεσίες και τη χρηματοδότηση της 

συνολικής επένδυσης στον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), 

παράλληλα με την συντήρηση του συστήματος για 10 χρόνια στον Ιδιωτικό Τομέα. Συνεπώς, 

ο Ιδιωτικός Τομέας αναλαμβάνει το σύνολο της ευθύνης και του ρίσκου και ο Δήμος ελέγχει 

την ποιότητα των υπηρεσιών και καταβάλλει το τίμημα από την επίτευξη της εξοικονόμησης, 

μέσω Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών (ΣΠΥ) και τήρησης συγκεκριμένων και 

προκαθορισμένων εξαρχής ΚΡΙs. 

Η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) για την παροχή υπηρεσιών φωτισμού είναι μια 

παροχή υπηρεσιών Φωτισμού που συνδέει το αποτέλεσμα της εξοικονόμησης με τις αμοιβές 

του Αναδόχου μετακυλίοντας το ρίσκο της επένδυσης και της λειτουργίας εξολοκλήρου στον 

Ανάδοχο ενώ η Αναθέτουσα Αρχή σε συνεργασία με τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή παίρνει ρόλο 

Επιβλέπουσας Υπηρεσίας και παρακολουθεί την επιτευχθείσα εξοικονόμηση ως μέρους του 

μηχανισμού πληρωμών. 

Για την εξασφάλιση των πληρωμών της υπηρεσίας, 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». 

• Συνάπτεται Σύμβαση μεταξύ του Καταθέτη - Δήμου και του Φορέα - Παρόχου 

ηλεκτρικής ενέργειας, περί εκχώρησης κατ' εφαρμογή της διάταξης του άρθρου 209 του ν. 

3463/2006 (όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 43 του νόμου 4257/2014) κάθε απαίτησης 

του Καταθέτη - Δήμου από τα ανταποδοτικά τέλη που εισπράττει ο Φορέας - Πάροχος 

ηλεκτρικής ενέργειας από τους κατά νόμο υπόχρεους της διοικητικής περιφέρειας του 

Καταθέτη - Δήμου για λογαριασμό και υπέρ του τελευταίου, μέσω των λογαριασμών 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος που εκδίδει ο πάροχος και αποδίδει εν συνεχεία στον 

Καταθέτη - Δήμο σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 25/1975 «Τέλη ΟΤΑ κλπ», όπως αυτός 

τροποποιήθηκε και ισχύει, μέχρι του ποσού που αντιστοιχεί στις Συμβατικές Αμοιβές των 

Αναδόχων, που θα προκύψουν από τις διαγωνιστικές διαδικασίες που θα διεξαχθούν. 

• Δημιουργείται, με απόφαση του Δήμου, escrow account (ειδικός καταπιστευτικός 

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

θα καταθέτει μέρος από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών που θα αφορούν αποκλειστικά 

και μόνο στο ύψος των Συμβατικών Αμοιβών των Αναδόχων. 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 για την επίτευξη του αποτελέσματος της 

εξοικονόμησης και την τήρησης ΚΡΙs (κάλυψη βλαβών, προδιαγραφών, κλπ). 

• Ορίζεται Μεσεγγυούχος ως χειριστής των εκχωρούμενων απαιτήσεων που θα 

κατατεθούν σε αυτόν, μαζί με την χορήγηση ανέκκλητης εντολής και εξουσιοδότησης να 

προβαίνει στις ενέργειες που θα προβλέπονται στις σχετικές Συμβάσεις Μεσεγγύησης. 
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• Προβλέπεται 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. 

Τα στοιχεία προσδιορισμού των βασικών παραμέτρων της Ενεργειακής Αναβάθμισης του 

Δήμου Χαϊδαρίου έχουν ως εξής: 
 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

Ετήσια Ενεργειακή Κατανάλωση kWh 3.336.888,23

Ετήσιο Κόστος Ενεργειακής Κατανάλωσης (χωρίς ΦΠΑ) € 533.902,12

Ετήσιο κόστος Συντήρησης (χωρίς ΦΠΑ) € 32.000

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ 

% Εξοικονόμησης Ενέργειας Δημόσιου Ηλεκτροφωτισμού % 79,13

Ετήσια Ενεργειακή Κατανάλωση kWh 696.276

Ετήσιο Κόστος Ενεργειακής Κατανάλωσης € 111.404

Ενεργειακό Όφελος Νέου Συστήματος (1
ο
 Έτος) kWh 2.640.612,14 

Οικονομικό Όφελος Εξοικονόμησης (1
ο
 Έτος) € 422.497,95 

Κόστος Συντήρησης (με ΣΕΑ) € 0

ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΕΑ 

Διάρκεια Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) Έτη 10

Ανεξάρτητος Σύμβουλος/έτος € 20.000 

Κόστος kWh ΟΤΑ (Βασική Χρέωση + Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις) €/kWh 0,16

Ετήσιος Ρυθμός Αύξησης % 2,00%

Προϋπολογισμός της επέκτασης με αυτόνομα φωτιστικά € 84.000 

 

Το συνολικό όφελος του Δήμου σε βάθος 10ετίας με ΣΕΑ υπολογίζεται παρακάτω: 

 

 

 

Περιγραφή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ 

Ποσά χωρίς ΦΠΑ Ποσά με ΦΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α) 

Κόστος Ενεργειακής 

Κατανάλωση 
5.846.079,26 € 6.196.844,02 € 

Κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας 
342.487,09 € 424.683,99 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 6.188.566,35 6.621.528,01 
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΣΕΑ (Β) 

Προϋπολογισμός ΣΕΑ 4.626.234,68 € 5.736.531,00 € 

Κόστος Συμβούλου 200.000 € 248.000 € 

Κόστος Ενεργειακής 

Κατανάλωσης 
1.219.842,72 € 1.293.033,28 € 

Κόστος Επέκτασης 84.000 € 104.160 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 6.130.077,39 7.381.724,28 

Συνολικό Όφελος Δήμου (Α) 
– (Β) 

58.489,96 € -760.195,04 € 

*Σημειώνεται ότι είναι απαραίτητη μια σημαντική έκπτωση στην προσφορά του Αναδόχου, 

έτσι ώστε ο Δήμος να έχει επαρκές όφελος (πχ. με έκπτωση 20% επί του προϋπολογισμού 

του έργου το όφελος του Δήμου είναι: 387.111,20 €). 

**Σημειώνεται ότι με την προσθήκη των Controllers των φωτιστικών και του συστήματος 

τηλεδιαχείρισης, ο Ανάδοχος θα προσφέρει μικρή έκπτωση! 
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3.2. Επιλογή 2η – Δανεισμός από ΤΠΔ 

 
Στην περίπτωση της επιλογής του Δανεισμού και ένταξης στο Πρόγραμμα του Ταμείου 

Παρακαταθηκών & Δανείων και της ΕΤΕπ ή σε άλλο συναφές Πρόγραμμα (Επιλογή 2
η
), ο 

Δήμος θα χρηματοδοτήσει το σύνολο της Επένδυσης αναλαμβάνοντας συνολικά το ρίσκο και 

θα αποπληρώσει τα δανειακά κεφάλαια σε 10 έτη, ανεξάρτητα του αποτελέσματος της 

εξοικονόμησης. Για την ασφάλεια της αποπληρωμής των δανειακών υποχρεώσεων το ΔΣ θα 

προβεί σε: Ενεχυρίαση από τους Κεντρικούς Αυτοτελείς Πόρους (Κ.Α.Π.), 

Η Προμήθεια - Εγκατάσταση Εξοπλισμού και η παροχή υπηρεσιών συντήρησης είναι μια 

γνώριμη διαδικασία του Δημοσίου, το αποτέλεσμα της οποίας μπορεί να είναι η ενεργειακή 

απόδοση ως ανωτέρω, με τη διαφορά ότι για το αποτέλεσμα ευθύνεται η Αναθέτουσα Αρχή 

και ως εκ τούτου το ρίσκο της επένδυσης της αναβάθμισης του εξοπλισμού παραμένει στην 

Αναθέτουσα Αρχή, η οποία μεταξύ άλλων απαιτείται να διαθέτει διαχειριστική και τεχνική 

επάρκεια. 

Οι επιλογές για τον καθορισμό επιτοκίων στην περίπτωση ένταξης στο Πρόγραμμα του 

Ταμείου Παρακαταθηκών & Δανείων και της ΕΤΕπ, είναι οι εξής: 

• Επιτόκιο: Κυμαινόμενο 3,78% + Euribor6Μ ή Εuribor12Μ από το ΤΠΔ και 

κυμαινόμενο 2,16% Εuribor6Μ ή Εuribor12Μ από την ΕΤΕπ, και 

• Επιτόκιο: Σταθερό 4,95% από το ΤΠΔ και 3,39% από την ΕΤΕπ. 

• Μεσοσταθμικά και για τις ανάγκες της ανάλυσης (αναλύεται στη συνέχεια σε ειδικό 

κεφάλαιο της παρούσας) χρησιμοποιήθηκε το 3,78% και η πλειοψηφία των Δήμων επιλέγει 

την 2
η
 λύση του σταθερού επιτοκίου. 

• Σε περίπτωση αναζήτησης άλλου συναφούς Προγράμματος για Δανεισμό με την 

ανάληψη του ρίσκου κατά 100% από το Δήμο, τα επιτόκια θα είναι σαφώς υψηλότερα κατά 

2-3 μονάδες στην όποια επιλογή. 

Κάνοντας χρήση του υπολογιστικού φύλου ΚΑΠΕ με τιμές μονάδας φωτιστικών ΦΕΚ, 

προσδιορίζεται κάτωθι ο προϋπολογισμός του έργου με δανεισμό από ΤΠΔ: 
 

Εκτίμηση Προϋπολογισμού Προμήθειας 

 

Α/Α 

 

Περιγραφή 
Τύπος Φω- 

τιστικού 

Ποσό- 
τητα 
(τμχ) 

Προσφερό- 
μενη Τιμή Μο- 

νάδας (€) 

Συνολική Δα- 
πάνη (€) 

1 Κορυφής LED φωτιστικό έως 20W Κ1 1.357 360,00 € 488.520,00 € 

2 Κορυφής LED φωτιστικό έως 20W Κ1 114 360,00 € 41.040,00 € 

3 Κορυφής LED φωτιστικό έως 35W Κ2 57 400,00 € 22.800,00 € 

4 Κορυφής LED φωτιστικό έως 44W Κ3 20 400,00 € 8.000,00 € 

5 
Φωτιστικό LED παραδοσιακό φανα- 

ράκι 
Κ4 202 400,00 € 80.800,00 € 

6 LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα Φ1 11 506,00 € 5.566,00 € 

7 
Φωτιστικό LED παραδοσιακό φανα- 

ράκι 
Κ4 32 400,00 € 12.800,00 € 

8 Κορυφής LED φωτιστικό έως 20W Κ1 21 360,00 € 7.560,00 € 

9 Κορυφής LED φωτιστικό έως 35W Κ2 23 400,00 € 9.200,00 € 

10 Κορυφής LED φωτιστικό έως 35W Κ2 5 400,00 € 2.000,00 € 

11 Κορυφής LED φωτιστικό έως 44W Κ3 4 400,00 € 1.600,00 € 
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12 LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα Φ1 1.594 506,00 € 806.564,00 € 

13 LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα Φ2 756 506,00 € 382.536,00 € 

14 LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς βραχίονα Φ2 6 506,00 € 3.036,00 € 

15 Προβολέας LED έως 85W Π1 9 533,00 € 4.797,00 € 

16 Κορυφής LED φωτιστικό έως 20W Κ1 24 360,00 € 8.640,00 € 

17 Βραχίονες  261 80,00 € 20.880,00 € 

18 
Αποξήλωση Υφιστάμενων Βραχιό- 

νων 

 
261 20,00 € 5.220,00 € 

19 
Αποξήλωση παλαιών Φωτιστικών και 

τοποθέτηση νέων φωτιστικών 

 
4.235 27,50 € 116.462,50 € 

 

20 
Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό φωτιστικό 

LED 30W με χαλύβδινο ιστό 

  

100 

 

840,00 € 

 

84.000,00 € 

21 Ασύρματος Ελεγκτής Φωτιστικού  4.235 120,00 € 508.200,00 € 

22 Σύστημα Τηλεδιαχείρισης  1 300.000,00 € 300.000,00 € 

Συνολική Καθαρή Αξία 
2.920.221,50 

€ 

ΦΠΑ 24% 700.853,16 € 

Γενικό Σύνολο 
3.621.074,66 

€ 

 

Από το ίδιο υπολογιστικό φύλο του ΚΑΠΕ, τα στοιχεία προσδιορισμού των βασικών 

παραμέτρων της Ενεργειακής Αναβάθμισης του Δήμου Χαϊδαρίου ως έργο Προμήθειας ΤΠΔ, 

με 0,16 ευρώ/KWh έχουν ως εξής: 

 

 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΣΤΑ 

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 4.235 

Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) 771,79 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) 3.336.888 

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) 533.902 
 

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ 

Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 4.235 

Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων (kW) 160,30 

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος) 696.276 

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος) 111.404 
 

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ 

Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων (€) 116.462,50 

Αφαίρεση βραχιόνων (€) 5.220,00 

Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) 121.682,50 

ΦΠΑ (€) 29.203,80 

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 150.886,30 
 

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 
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Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων (€) 1.885.459,00 

Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Βραχιόνων (€) 20.880,00 

Κόστος Λοιπού Εξοπλισμού 892.200,00 

Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€) 2.798.539,00 

ΦΠΑ(€) 671.649,36 

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 3.470.188,36 

 

E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW) 611,49 

Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση των 

φωτιστικών σωμάτων (kWh/Έτος) 
2.640.612,14 

Ετήσια Μείωση Δαπάνης Οδοφωτισμού (€/Έτος) 422.497,95 

 

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh) 

Ρύποι Συμβατικό Σύστημα Νέο Σύστημα Όφελος 

CO2 3.300,18 688,62 2.611,56 

Ποστοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι: 79,13% 

 

Συνολικό Κόστος Επένδυσης 3.621.074,66 

 

Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών 1,01 

  

 

 

Το συνολικό όφελος του Δήμου σε βάθος 10ετίας με δάνειο από το ΤΠΔ υπολογίζεται 

παρακάτω: 
 

 

Περιγραφή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ 

Ποσά χωρίς ΦΠΑ Ποσά με ΦΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α) 

Κόστος Ενεργειακής 

Κατανάλωση 

 

5.846.079,26 € 

 

6.196.844,02 € 

Κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας 

 

342.487,09 € 

 

424.683,99 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 6.188.566,35 6.621.528,01 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΔΑΝΕΙΟ ΑΠΟ ΤΠΔ (Β) 

Προϋπολογισμός 

Προμήθειας κι 

Εγκατάστασης 

 

 

2.920.222 € 

 

 

3.621.074,66 € 
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Κόστος Ενεργειακής 

Κατανάλωσης 

 

1.219.842,72 € 

 

1.293.033,28 € 

Τόκοι Δανείου 794.622,65 € 794.622,65 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 4.934.686,87 5.708.730,59 

Συνολικό Όφελος Δήμου (Α) 
– (Β) 

 

1.253.879,48 € 

 

912.797,42 € 
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3.3. Επιλογή 3
η
 – Τμηματική εξόφληση Αναδόχου 

 
Στην περίπτωση της Χρηματοδότησης της επένδυσης από τον Ανάδοχο (Επιλογή 3η) και 
την τμηματική εξόφληση αυτού, με πληρωμές της Αναθέτουσας Αρχής από τον κωδικό εσό- 

δων Κ.Α. 0311 «Τέλος Καθαριότητας και φωτισμού - άρθρο 25 Ν. 1828/89» για τους Δήμους 

ή τους Ίδιους Πόρους για λοιπούς Φορείς, σαν Προμήθεια - Εγκατάσταση του απαραίτητου 

εξοπλισμού για την Ενεργειακή Αναβάθμιση, ο Δήμος απαιτείται: 

• Να συμπεριλάβει το συνολικό κόστος της Επένδυσης (εξοπλισμός και αυτοματισμοί 

όπως και στον προηγούμενο πίνακα αποτελεσμάτων του ΚΑΠΕ) στον Τακτικό του 

Προϋπολογισμό, σαν Προμήθεια. 

• Να ζητήσει από τον Κατασκευαστή εγγύηση φωτιστικών σωμάτων και εξοπλισμού 

δέκα (10) ετών. 

• Να ζητήσει επιπρόσθετα από τον Ανάδοχο Εγγύηση Καλής Λειτουργίας των 

εγκατεστημένων φωτιστικών και εξοπλισμού καταθέτοντας την εγγυητική επιστολής 

καλής λειτουργίας ίσης με το 5% του προϋπολογισμού του έργου χωρίς ΦΠΑ που 

είναι η υψηλότερη δυνατή σύμφωνα με το νόμο 4412/2016 (άρθρο 302) ή 

εναλλακτικά να παραδώσει απόθεμα φωτιστικών και εξοπλισμού ίσο με 10% της 

συνολικής ποσότητας του έργου, ποσοστό που εκτιμάται ότι καλύπτεται από τα 

στατιστικά στοιχεία βλαβών φωτιστικών αυτού του τύπου. Η όποια αντικατάσταση 

φωτιστικών απαιτηθεί θα γίνεται από το υπάρχον τεχνικό προσωπικό του Δήμου. 

• Να έχει το σύνολο της ευθύνης για τον έλεγχο, την διαχείριση και την λειτουργία του 

Συστήματος, ώστε να υπάρχει ανά έτος το μέγιστο όφελος της εξοικονόμησης το 

οποίο θα κερδίζει 100% ο Δήμος. 

 

 

Το συνολικό όφελος του Δήμου σε βάθος 10ετίας με ίδιους πόρους του Δήμου με 0,16 

ευρώ/KWh υπολογίζεται παρακάτω: 
 

 

Περιγραφή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ 

Ποσά χωρίς ΦΠΑ Ποσά με ΦΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α) 

Κόστος Ενεργειακής 

Κατανάλωση 

 

5.846.079,26 € 

 

6.196.844,02 € 

Κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας 

 

342.487,09 € 

 

424.683,99 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 6.188.566,35 6.621.528,01 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Β) 

Προϋπολογισμός 

Προμήθειας κι 

Εγκατάστασης 

 

 

2.920.222 € 

 

 

3.621.074,66 € 
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Κόστος Ενεργειακής 

Κατανάλωσης 

 

1.219.842,72 € 

 

1.293.033,28 € 

Κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας 
34.248,71 € 42.468,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 4.174.312,93 4.956.576,34 

Συνολικό Όφελος Δήμου (Α) 
– (Β) 

 

2.014.253,42 € 

 

1.664.951,67 € 

 

Με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση για το ποσόν επιδότησης του ταμείου ενεργειακής 

μετάβασης από 1/8/2022 έως 31/8/2022, το τελικό ενεργειακό κόστος οδοφωτισμού για όλο 

τον Αύγουστο υπολογίζεται στα 0,236 ευρώ/KWh και το συνολικό όφελος του Δήμου 

διαμορφώνεται ως εξής: 
 

 

Περιγραφή 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΕ ΤΕΛΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΓΙΑ 10 ΕΤΗ 

Ποσά χωρίς ΦΠΑ Ποσά με ΦΠΑ 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ (Α) 

Κόστος Ενεργειακής 

Κατανάλωση 

 

8.622.970,99 

 

9.140.349,24 

Κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας 

 

342.487,09 € 

 

424.683,99 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Α) 8.965.458,08 9.565.033,23 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΟΣΤΟΥΣ ΝΕΑΣ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ ΜΕ ΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ (Β) 

Προϋπολογισμός 

Προμήθειας κι 

Εγκατάστασης 

 

 

2.920.222 € 

 

 

3.621.074,66 € 

Κόστος Ενεργειακής 

Κατανάλωσης 

 

1.799.269,10 € 

 

1.907.225,25 € 

Κόστος συντήρησης και 

λειτουργίας 
34.248,71 € 42.468,40 € 

ΣΥΝΟΛΟ (Β) 4.753.739,31 5.570.768,31 

Συνολικό Όφελος Δήμου (Α) 
– (Β) 

4.211.718,26 € 3.994.264,92 € 
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4. Συγκριτική ανάλυση 

 
Παρατίθεται οικονομική συγκριτική ανάλυση μεταξύ: 

α. «Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου» ως Σύμβαση 

Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) 

β. «Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου» 

αντικατάσταση των Συμβατικού Τύπου Φωτιστικών» ως Σύμβαση Προμήθειας και 

Εγκατάστασης με δάνειο ΤΠΔ 

γ. «Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου» ως Σύμβαση 

Προμήθειας και Εγκατάστασης με τμηματική εξόφληση του Αναδόχου 

 

 

0,16 €/kWh + ΦΠΑ 

  

ΣΕΑ 
 

ΤΠΔ 
Τμηματική εξό- 
φληση Αναδό- 

χου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 5.736.531,00 € 3.621.074,66 € 3.621.074,66 € 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 104.160 € ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 5.840.691,00 € 3.621.074,66 € 3.621.074,66 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
(10ΕΤΙΑ) 

248.000,00 € 
  

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ (10ΕΤΙΑ) 
 

770.386,59 € 
 

ΟΦΕΛΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ (10ΕΤΙΑ) 4.620.651,02 € 4.620.651,02 € 4.620.651,02 € 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
(10ΕΤΙΑ) 

424.684,00 € 424.684,00 € 382.215,60 € 

ΟΦΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (10ΕΤΙΑ) -760.198,24 € 912.795,45 € 1.664.949,70 € 

 

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ξεκάθαρα ότι η χρηματοδότηση του έργου με ίδια κεφάλαια 

αποφέρει το μεγαλύτερο συγκριτικά όφελος για το Δήμο, ήτοι 1.664.949,70 €.  

Το όφελος αυτό έχει υπολογιστεί με ενεργειακό κόστος 0,16 ευρώ/kWh. Το τελικό όφελος σε κάθε 

περίπτωση θα καθοριστεί από το ποσό που θα συμβασιοποιηθεί (εκπτώσεις) και το τελικό ποσοστό 

εξοικονόμησης που θα προσφερθεί από τον ανάδοχο (ελάχιστο ποσοστό 79,13%) 
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Με βάση την πρόσφατη ανακοίνωση για το ποσόν επιδότησης του ταμείου ενεργειακής μετάβασης 

από 1/8/2022 έως 31/8/2022, το τελικό ενεργειακό κόστος οδοφωτισμού για όλο τον Αύγουστο 

υπολογίζεται στα 0,236 ευρώ/KWh και ο συγκριτικός πίνακας διαμορφώνεται                  ως εξής: 

 

0,236 €/kWh + ΦΠΑ 

  

ΣΕΑ 
 

ΤΠΔ 
Τμηματική εξό- 
φληση Αναδό- 

χου 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 8.461.383,00 € 3.621.074,66 € 3.621.074,66 € 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 104.160 € ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΝΕΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ 8.565.543,00 € 3.621.074,66 € 3.621.074,66 € 

ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ 
(10ΕΤΙΑ) 

248.000,00 € 
  

ΤΟΚΟΙ ΔΑΝΕΙΟΥ (10ΕΤΙΑ) 
 

794.622,65 € 
 

ΟΦΕΛΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ (10ΕΤΙΑ) 7.233.117,73 € 7.233.117,73 € 7.233.117,73 € 

ΟΦΕΛΟΣ ΑΠΟ ΜΕΙΩΜΕΝΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ 
(10ΕΤΙΑ) 

424.684,00 € 424.684,00 € 382.215,60 € 

ΟΦΕΛΟΣ ΔΗΜΟΥ ΣΥΝΟΛΙΚΑ (10ΕΤΙΑ) -1.155.741,27 € 3.242.104,42 € 3.994.258,67 € 

 

Από την παραπάνω ανάλυση φαίνεται ξεκάθαρα ότι η χρηματοδότηση του έργου με ίδια 

κεφάλαια αποφέρει το μεγαλύτερο συγκριτικά όφελος για το Δήμο, ήτοι 3.994.258,67 ευρώ. 

Το όφελος αυτό έχει υπολογιστεί με ενεργειακό κόστος 0,236 ευρώ/kWh.  

Το τελικό όφελος σε κάθε περίπτωση θα καθοριστεί από το ποσό που θα συμβασιοποιηθεί 

(εκπτώσεις) και το τελικό ποσοστό εξοικονόμησης που θα προσφερθεί από τον ανάδοχο 

(ελάχιστο ποσοστό 79,13%) 
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Επίσης παρατίθεται και πίνακας ποιοτικής συγκριτικής ανάλυσης: 
 

 
ΣΕΑ ΤΠΔ 

Τμηματική ε- 

ξόφληση Αναδόχου 

Διάρκεια Ζωής Φωτιστικών >100.000 ώρες >100.000 ώρες >100.000 ώρες 

Εγγύηση Φωτιστικών 

Κατασκευαστή 

10 έτη 10 έτη 10 έτη 

Ιδιοκτησία και Διαχείριση 

Δικτύου Οδοφωτισμού 

Ανάδοχος Δήμος Δήμος 

Χρηματοδότηση έργου Ανάδοχος Τράπεζα ή ΤΠΔ Δήμος 

Κόστος Αντικατάστασης 

Φωτιστικών (εργατικά) 

Ανάδοχος Ανάδοχος Δήμος 

Κόστος Ανταλλακτικών Ανάδοχος Ανάδοχος 

καταθέτοντας 

εγγυητική επιστολή 

καλής λειτουργίας 

ίσης με το 5% του 

προϋπολογισμού 

του έργου χωρίς 

ΦΠΑ 

Ανάδοχος 

καταθέτοντας 

εγγυητική επιστολή 

καλής λειτουργίας 

ίσης με το 5% του 

προϋπολογισμού 

του έργου χωρίς 

ΦΠΑ   ή 

παραδίδοντας 

εξοπλισμό ίσο με το 

10% της 

Προμήθειας 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΤΟΝ ΑΝΑΔΟΧΟ Εκχώρηση 

ανταποδοτικών 

τελών 

Εκχώρηση ΚΑΠ  

 

Επιπλέον των διαφορών που έχουμε ήδη περιγράψει, αναφέρονται και τα κάτωθι: 

Η ΣΕΑ είναι μια σύμβαση με αντικείμενο την εφαρμογή μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης όπου το οικονομικό αντάλλαγμα του παρόχου, συναρτάται αποκλειστικά και μόνο 

από το ενεργειακό όφελος. Οι πληρωμές με βάση την διαθεσιμότητα των υπηρεσιών 

πραγματοποιούνται σταδιακά (π.χ. από τα δημοτικά τέλη, ΣΑΕΠ) και όλες οι αμοιβές 

επιβαρύνονται με ΦΠΑ 24% που δεν συμψηφίζει ο Δήμος. 

Η Προμήθεια είναι μια σύμβαση, ο προϋπολογισμός της οποίας προκύπτει από το υπάρχον 

τιμολόγιο του Δημοσίου και συνδυάζεται με το ενεργειακό όφελος σύμφωνα με το 

Πρόγραμμα ΕΤΕπ - ΤΠΔ. Αντικείμενο της προμήθειας είναι συγκεκριμένα είδη (φωτιστικά, 

λογισμικό, εξοπλισμός) και, ενδεχομένως, συμπληρωματικές εργασίες τοποθέτησης, 

εκπαίδευσης, συντήρησης, λειτουργίας κλπ. Προϋποθέτει δημοσιονομική ανάληψη 

υποχρέωσης για το σύνολο της προϋπολογιζόμενης αξίας του έργου, ενώ η επιβάρυνση ΦΠΑ 

24% προκύπτει στην αρχή και για μικρότερο ποσόν. 

Συμπερασματικά, ΣΕΑ και Προμήθεια αποτελούν δύο διαφορετικά μοντέλα που 
προσφέρουν ικανοποιητικά αποτελέσματα για τμηματική ή ολική υλοποίηση, για 
διαφορετικές μορφές τεχνολογίας, για χαμηλής ή υψηλής κατανάλωσης φωτιστικά και για 
διάφορα προγράμματα δανεισμού. 

Ο Δήμος Χαϊδαρίου αρχικά επέλεξε την τμηματική υλοποίηση έργων οδοφωτισμού 
ενεργοβόρων φωτιστικών και καλλωπιστικών φωτιστικών με Προμήθεια. 
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Προτείνεται να επιλέξει για το υπόλοιπο των φωτιστικών τη μέθοδο Προμήθειας με 
τμηματική εξόφληση του Αναδόχου έτσι ώστε: 

• Να έχει οικονομικό όφελος από 1.664.949,70 ευρώ έως και 3.994.264,92 ευρώ. 

• Να μην χρησιμοποιήσει ίδια κεφάλαια. 

• Να μην αυξήσει το δανεισμό του. 

 

Επιπλέον, στην προτεινόμενη Προμήθεια: 

• Η Τεχνική Υπηρεσία έχει τον απόλυτο έλεγχο της υλοποίησης, στη διάρκεια ισχύος 

της Σύμβασης, αφού εντός δύο (2) μηνών από την ανάδειξη του Αναδόχου, αυτός έχει την 

ευθύνη της υποβολής Μελέτης προς την Αναθέτουσα Αρχή για αποδοχή και έλεγχο. Η 

Μελέτη Εφαρμογής, που θα εγκρίνει η Τεχνική Υπηρεσία, θα αποτελέσει τον Οδηγό 

υλοποίησης. 

• Ο Δήμος θα επιτύχει μείωση του ενεργειακού κόστους 79,13% αλλά και του κόστους 

συντήρησης έως και 90%, επειδή τα φωτιστικά LED έχουν μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 

αξιοπιστία κι επειδή θα υπάρξουν εγγυήσεις στα φωτιστικά. Η μείωση του κόστους του 

συνολικού κόστους θα οδηγήσει σε αντίστοιχη μείωση των ανταποδοτικών τελών προς 

όφελος των πολιτών του Δήμου. 

• Ο Δήμος θα επιτύχει χαμηλό Ενεργειακό Αποτύπωμα, το οποίο μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί στο μέλλον για την ένταξη του Φορέα σε χρηματοδοτικά προγράμματα 

συναφή με την επένδυση που είναι ζητούμενη. Συνολικά αυτό το όφελος εξορθολογίζει τα 

οικονομικά δεδομένα των ανταποδοτικών τελών και αποδίδει στο χρήστη την υπηρεσία, για 

την οποία πληρώνει και σήμερα δεν απολαμβάνει όπως απαιτείται (αυτή είναι και η 

θεμελιώδης εξίσωση της έννοιας ανταποδοτικότητα). Το όφελος της Αναθέτουσας Αρχής από 

αυτήν την δράση θα διαμοιραστεί σε μείωση τελών λελογισμένα και σε επενδύσεις 

ενίσχυσης των συναφών υποδομών (Πίνακες Διανομής, λοιπές Υποδομές εκτός 

Οδοφωτισμού). 
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5. Χρονοπρογραμματισμός Δράσεων 

 
Παρακάτω αναλύονται όλες οι επιμέρους απαιτούμενες ενέργειες μέχρι την ολοκλήρωση της 

παρούσας υπηρεσίας. Συμπεριλαμβάνει την Προσυμβατική Διαδικασία (Μελέτες, 

Αποφάσεις ΔΣ, Ωρίμανση, κλπ.) και την Συμβατική Διαδικασία (Διεξαγωγή Διαγωνισμού, 

Αξιολόγηση Προσφορών, Ανάδειξη Αναδόχου, Υλοποίησης Έργου, Παραλαβή από την 

Υπηρεσία, κλπ.) από πλευράς Δήμου. 

 

 
1. Έγκριση της έκθεσης για τη σκοπιμότητα - βιωσιμότητα της Ενεργειακής 

Αναβάθμισης Συστήματος Οδοφωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου και της 

προτεινόμενης επιλογής της Σύμβασης (0 ημέρες) 

2. Δημιουργία ΚΑ Εξόδων: χχχχ για την Ενεργειακή Αναβάθμιση Συστήματος 

Οδοφωτισμού του Δήμου Χαϊδαρίου, στο Δήμο Χαϊδαρίου. (0 ημέρες) 

3. Κατάρτιση συμβατικών τευχών (15 ημέρες) 

4. Πρωτογενή (ΚΗΜΔΗΣ) – Δέσμευση Πίστωσης (10 ημέρες) 

5. Προκήρυξη έργου (5 ημέρες) 

6. Υποβολή προσφορών (40 ημέρες) 

7. Αξιολόγηση προσφορών (30 ημέρες) 

8. Ενστάσεις – Προσφυγές (30 ημέρες) 

9. Ανάδειξη προσωρινού Αναδόχου (10 ημέρες) 

10. Φάκελος σε Ελεγκτικό Συνέδριο (40 ημέρες) 

11. Ανάδειξη Οριστικού Αναδόχου – Υπογραφή Σύμβασης (20 ημέρες) 

12. Μελέτη εφαρμογής (30 ημέρες) 

13. Υλοποίηση έργου (120 ημέρες) 

Συνολικός εκτιμώμενος χρόνος του έργου είναι μικρότερος του ενός έτους. 

 
Χαϊδάρι, 25/08/2022 
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