
 

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 

ΑΠΟ ΤΟ ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΤΗΣ ΑΠΟ 20-2-2019   2ης  ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΣ  

ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΗΜΟΥ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ 

 
Στο Ψυχικό και στο Δημοτικό Κατάστημα του Δήμου Φιλοθέης – Ψυχικού (Μαραθωνοδρόμου 95), 

σήμερα την 20ην του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00΄, συνήλθε, 

παρόντος και του Δημάρχου κ. Παντελή Ξυριδάκη, σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο ύστερα από την υπ’ 

αριθμ. πρωτ. 1881/15-2-2019 έγγραφη πρόσκληση της Προέδρου η οποία επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’ 87), για συζήτηση και λήψη απόφασης επί 

των κατωτέρω θεμάτων Η.Δ.  

ΘΕΜΑ  3ο Η.Δ. 

Έγκριση διενέργειας ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού άνω των ορίων για την υπηρεσία : 

«Ενεργειακή  Αναβάθμιση  και αυτοματοποίηση  του συστήματος ηλεκτροφωτισμού  

των κοινοχρήστων χώρων -εφαρμογές  SMART CITIES,  

με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Φιλοθέης - Ψυχικού». 

 

Πριν από την έναρξη της συνεδρίασης διαπιστώθηκε ότι επί συνόλου είκοσι επτά (27) Δημοτικών Συμβούλων 

παρόντες ήταν δέκα επτά (17) και απόντες δέκα (10) ήτοι: οι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη, Σαμαρόπουλος 

Βύρων-Παύλος, Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία, Μπετροσιάν Άλεξ, Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κωνσταντίνα, 

Συμεωνίδου Χαρίκλεια, Καβαλάρης Ιωάννης, Γαλάνης Δημήτριος, Παπαχρόνης Γεώργιος και Ζέππου-Χαρλαύτη 

Ελένη. 

            ΠΑΡΟΝΤΕΣ      ΑΠΟΝΤΕΣ 

Αλεξοπούλου Αικατερίνη 

Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 
Λάβδα Ελένη 

Τρέζου Μαρία-Ελένη 

Καριώτης Αλέξανδρος 
Μαζαράκης Γεράσιμος-Αλέξανδρος 

Κομνηνού-Κούμπα Άννα  
Γάτος Γεώργιος-Αλκιβιάδης 

Παπαγεωργίου Λεωνίδας 
Αγγελάκη-Λυκούρη Αναστασία 

Δημουλά Ελισσάβετ-Ελένη 

Μαναός Δημήτριος 
Χριστοδούλου Γαβριέλλα  

Κανελλάκης Νικόλαος  
Χαροκόπος Παντελής 

Δελακουρίδης Ιωάννης 

Ζερβός Νικόλαος 
Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη 

 

Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη  

Σαμαρόπουλος Βύρωνας-Παύλος 
Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία 

Μπετροσιάν Άλεξ  

Σουμπασάκη-Παπαδημούλη Κων/να 
Συμεωνίδου Χαρίκλεια 

Καβαλάρης Ιωάννης 
Γαλάνης Δημήτριος 

Παπαχρόνης Γεώργιος 
Ζέππου-Χαρλαύτη Ελένη 

 

            

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔIΚΤΥΟ 

ΔΗΜΟΣ ΦΙΛΟΘΕΗΣ – ΨΥΧΙΚΟΥ ΑΔΑ:   
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ Αριθμ. Απόφ.: 13/20-2-2019 
Μαραθωνοδρόμου 95 Αριθμ. Πρωτ.:  2509/27-2-2019 

ΨΥΧΙΚΟ, Τ.Κ. 154 52  
τηλ.: 213 2014743-744  

fax: 210 6726081  

email: epitropesds@0177.syzefxis.gov.gr  
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Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Πετρίτση-Μουράντ Αικατερίνη και Σαμαρόπουλος Βύρων-Παύλος προσήλθαν 

στις ανακοινώσεις. 

Η Δημοτική Σύμβουλος κ. Ζαφρακοπούλου-Δανιήλ Σοφία προσήλθε κατά την συζήτηση του 1ου θέματος 

Η.Δ. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ζερβός Νικόλαος και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απεχώρησαν κατά 

την συζήτηση του 4ου θέματος Η.Δ. 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Χαροκόπος Παντελής απεχώρησε μετά τη ψήφιση του 24ου θέματος Η.Δ. 

Στη Συνεδρίαση παραβρέθηκε και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου Ψυχικού 

κ. Πασσά-Χρήστου Ελένη και η Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Ψυχικού κ. Παλτζόγλου 

Ευφημία-Ελένη. 

Στη συνεδρίαση παραβρέθηκε για την τήρηση των πρακτικών και ο υπάλληλος του Δήμου Μούτσιος 

Γεώργιος.  

 

Εισηγούμενη το ανωτέρω θέμα η Πρόεδρος είπε: 

Με την υπ’ αριθμ. 108/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε το σχέδιο της  

προγραμματικής σύμβασης (άρθρο 100 Ν.3852/2010) μεταξύ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού και του Συνδέσμου 

για την Βιώσιμη Ανάπτυξη (21 Ο.Τ.Α.) για την υποστήριξη του Δήμου στην προετοιμασία ωρίμανσης και 

υλοποίησης της Ενεργειακής Αναβάθμισης και αυτοματοποίησης συστημάτων ηλεκτροφωτισμού των 

κοινοχρήστων χώρων και εξουσιοδοτήθηκε ο Δήμαρχος να υπογράψει τη σύμβαση. 

Με την  υπ’ αριθμ. 213/2017 απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου εγκρίθηκε: 

α) το "Master Plan: Πρόταση χρηματοδότησης (feasibility study), για την Ενεργειακή Αναβάθμιση - 

Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων του Δήμου Φιλοθέης Ψυχικού, μετά 

δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας Αρχής, για την τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της δυνατότητας 

σύναψης Δημόσιας Σύμβασης πολυετούς διάρκειας, με ιδιώτη (μέσω της διεξαγωγής ανοιχτού διεθνούς 

διαγωνισμού), στην οποία το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από 

ιδιωτικά κεφάλαια, 

β) η εκχώρηση μέρους των ανταποδοτικών τελών καθαριότητας και ηλεκτροφωτισμού για την αποπληρωμή του 

ιδιώτη στη διάρκεια της Δημόσιας Σύμβασης πολυετούς διάρκειας  και εφόσον επιτευχθούν οι στόχοι που 

προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα καταρτιστούν στα οποία θα περιλαμβάνονται το ισχύον δίκαιο, οι 

λεπτομερείς οικονομικοί όροι, οι προϋποθέσεις και οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου και  

γ) η εξουσιοδότηση στο Δήμαρχο κ. Παντελή Ξυριδάκη για τις ενέργειες που απαιτούνται για την υποβολή της 

αναγκαίας αίτησης για ένταξη του έργου στις διατάξεις του Ν. 3389/2005 όπως ισχύει σήμερα και στην Ειδική 

Γραμματεία ΣΔΙΤ, η οποία θα υποστηρίζεται από το Master Plan της παρούσας. 

Ως γνωστόν ο Δήμος μας έχει ενταχθεί στο Διεθνές Δίκτυο Υγειών Πόλεων, πράγμα που τον δεσμεύει 

στην  ανάληψη δράσεων που σχετίζονται με την βιώσιμη ανάπτυξη.  

Ακόμη ο Δήμος μας έχει υπογράψει το "Σύμφωνο των Δημάρχων" για την εφαρμογή των όρων της 

Σύμβασης του Κιότο που σχετίζεται με την γενικότερη ενεργειακή αναβάθμιση των δομών του και την 

εξοικονόμηση ενέργειας στο πλαίσιο της προσπάθειας για την μείωση των καταστρεπτικών οξειδίων του  άνθρακα 

και τον περιορισμό του φαινόμενου του θερμοκηπίου.  

Ο Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αποτελεί ένα σημαντικότατο μέρος 

της  συνολικής ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου.  Η παλαιότητα των δικτύων φωτισμού, σε συνδυασμό με 
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την έλλειψη Συστήματος τηλε-λέγχου - τηλεχειρισμού - ελέγχου ενέργειας και βλαβών, οδηγεί σε ενεργειακή 

σπατάλη και σε επιδείνωση της ποιότητας υπηρεσιών φωτισμού.  

 

Ακόμη εκτός από τον Eκσυγχρονισμό και την Aναβάθμιση του δημοτικού φωτισμού στο σύνολο 

των Κοινοχρήστων Χώρων, σε δρόμους και πλατείες, η εξοικονόμηση ενεργειακών δαπανών σχετίζεται και με τα 

Aνταποδοτικά Tέλη  των Δήμων. 

 

Η παρούσα πρόταση βασίζεται: 

α) στην μελέτη απογραφής του δικτύου φωτισμού που ο Δήμος πρόσφατα εκπόνησε  

β) στα στοιχεία της καταμέτρησης- καταγραφής και στο ενημερωμένο αρχείο το οποίο πλέον διαθέτει ο Δήμος (το 

σύνολο των φωτιστικών σωμάτων ανέρχεται σε 5.378 και η ανάλυση του παρατίθεται στη συνέχεια στον Πίνακα 

που ακολουθεί) και  

γ) στην συγκριτική Τεχνικο-Οικονομική μελέτη που εκπονήθηκε. 

 

Υφιστάμενο Δίκτυο  

Φωτιστικά  

Πραγματική 

Ισχύς 

(Ballast) 

Πλήθος 

23W Φωτιστικό : Μπάλα, Στυλίσκος, Φανάρι, Χελώνα (Φθορισμός) 29 1.077 

70W Φωτιστικό : Ιστός - Επιδαπέδιο (Μετ. Αλογονιδίων)   88 67 

80W Φωτιστικό : Ενιαίο με Ιστό (Φθορισμός)   100 496 

150W  Φωτιστικό : Πυροφάνι (Μετ. Αλογονιδίων) 188 198 

125W Φωτιστικό Δρόμου : (Υδραργύρου Υψηλής Πίεσης) 156 593 

150W Φωτιστικό Δρόμου : (Νατρίου, Υδραργύρου, Μετ. Αλογονιδίων) 188 2.732 

250W Φωτιστικό Δρόμου : (Υδραργύρου Υψηλής Πίεσης) 313 174 

400W Φωτιστικό Δρόμου:  (Υδραργύρου Υψηλής Πίεσης) 500 33 

150W Προβολέας : (Υδραργύρου  Υψηλής Πίεσης) 188 8 

  ΣΥΝΟΛΟ  5.378 

 
Τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης έχουν ως εξής: 

 Μη ορθολογική λειτουργία του δικτύου (έναρξη - λήξη λειτουργίας δε βασίζεται στην πραγματική ώρα 

Ανατολής - Δύσης, αλλά σε μια προσέγγιση).  

 Έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών, μεγάλος χρόνος αντικατάστασης λαμπτήρων 

(υψηλό down time) και αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών.  To 15 -20% του δικτύου φωτισμού 

βρίσκεται καθημερινά εκτός λειτουργίας. 

 Κακή ποιότητα φωτισμού δικτύου, διότι δεν καθορίζονται στάθμες φωτεινότητας βάσει ύψους, πυκνότητας, 

απαιτήσεων σημείου (πχ, δρόμος, πλατεία), κ.λπ.  

 Οδικά ατυχήματα που οφείλονται σε έλλειψη φωτισμού (φωτιστικά σώματα εκτός λειτουργίας) ή/και κακή 

ποιότητα φωτισμού. 

 Μειωμένη αίσθηση ασφάλειας, αύξηση παραβατικής συμπεριφοράς, και των εγκληματικών ενεργειών  στις 

περιοχές όπου το δίκτυο φωτισμού δε λειτουργεί. 

 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση μεγάλων ποσοτήτων CO2, άσκοπη διάχυση 

φωτός και αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης. 
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 Μικρή διάρκεια ζωής υφιστάμενων λαμπτήρων (μέγιστη 5.000 ώρες, μεγάλο % εκτός λειτουργίας, λόγω της 

κακής ποιότητας του δικτύου της ΔΕΗ με τις αυξομειώσεις της τάσης) και ραγδαία μείωση της φωτεινότητάς 

τους με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις 5.000 ώρες). 

 Μηδενική αξιοποίηση της υποδομής του Δημοτικού Δικτύου Οδοφωτισμού με σκοπό την παροχή υπηρεσιών 

“έξυπνης πόλης” στους Δημότες  με δεδομένο ότι οι σημερινές τεχνολογικές δυνατότητες δίνουν ευκαιρίες 

αξιοποίησης των υφιστάμενων υποδομών με την παροχή πολλαπλών υπηρεσιών κάτω από μια ενιαία 

διαχείρισή τους. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------ 

Τα ζητούμενα από το Δήμο μας, για με τον εκσυγχρονισμό- αναβάθμιση- εξοικονόμηση ενέργειας αναφορικά με 

τον συνολικό δημοτικό φωτισμό είναι: 

α) η χρηματοδότηση της συνολικής επένδυσης  

β) η συνεχής συντήρηση και αναβάθμιση του συστήματος για μεγάλο χρονικό διάστημα, π.χ. 12 χρόνια  

παράλληλα με  

γ) την ανάληψη του ρίσκου της επένδυσης, σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης της πρότασης Ενεργειακής 

Αναβάθμισης του Συστήματος.  

 

Εξετάστηκαν συγκριτικά δυο εναλλακτικές λύσεις:  

α)  της αυτοχρηματοδότησης με δανειακά κεφάλαια του Δήμου μας και  

β) της σύμπραξης με Ιδιωτικό Επενδυτή στην (βάση του νομοθετικού πλαισίου ν. 3389/2005).  

 

Αρχικά εξετάστηκε διεξοδικά το σενάριο της υλοποίησης της επένδυσης από το Δήμο, μέσω δανείου από το 

Παρακαταθηκών & Δανείων και η ανάληψη του ρίσκου κατά 100% από το Δήμο.  Στην μελέτη που εκπονήθηκε  

όμως, φάνηκε πως η εναλλακτική αυτή λύση είναι οικονομικά ασύμφορη, επί πλέον δε παρουσιάζει τα -συγκριτικά 

με η λύση της ΣΔΙΤ μειονεκτήματα-  όπως: 

α) Η ευθύνη λειτουργίας - συντήρησης του Συστήματος (περιλαμβανομένης της Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου 

Βλαβών – Λειτουργίας, θα ανήκει στο Δήμο (Τεχνικές Υπηρεσίες) με ότι αυτό συνεπάγεται (κυρίως κόστος σε 

εργατοτεχνικό προσωπικό, σε συστήματα ελέγχου, κ.α). 

β) Η λειτουργία ενός καινοτόμου συστήματος και με χρήση εξειδικευμένων πληροφοριακών συστημάτων θα 

απαιτήσει, είτε την πρόσληψη προσωπικού, είτε την συμβολή του Ιδιωτικού Τομέα ως εξωτερικού συμβούλου.  

γ) Στη διαδικασία της χρηματοδότησης από το Δήμο, η εγγυητική ευθύνη δεν θα ξεπεράσει τα 3 έτη και συνεπώς 

για τα υπόλοιπα της λειτουργίας δεν θα υπάρχει καμία εγγύηση και κάθε αστοχία θα βαρύνει το Δήμο, 

δημιουργώντας αυξημένα κόστη (ο τομέας του Ηλεκτροφωτισμού είναι σε μια συνεχή τεχνολογική εξέλιξη και σε 

αυτές τις περιπτώσεις το κόστος προσαρμογής είναι προτιμότερο να το αναλαμβάνει το Ιδιωτικός Τομέας και όχι ο 

Δημόσιος). 

δ) Εφόσον αυξηθεί η KWh (πιθανό) πλέον της πρόβλεψη που περιλαμβάνεται στην επιχειρησιακή μελέτη που 

εκπονήθηκε, το κόστος επιβάρυνσης θα το έχει ο Δήμος (στο έργο με ΣΔΙΤ  το επιβαρύνεται ο Ανάδοχος, εφόσον 

αυτό προκύψει). 

Το επόμενο εναλλακτικό επιχειρηματικό σενάριο που  εξετάστηκε στην μελέτη που εκπονήθηκε, ήταν η 

Συνεργασία Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) με βάση το θεσμικό πλαίσιο της εκχώρησης ανταποδοτικών 

τελών, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 43 του ν. 4257/2014:  
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 «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». 

 

Η όλη διαδικασία σε διοικητικό και διαδικαστικό επίπεδο, είναι δοκιμασμένη, βασίζεται στην εθνική και 

κοινοτική ισχύουσα νομοθεσία δημοσίων συμβάσεων, τον Ν. 3855/2010 που αφορά τις συμβάσεις Ενεργειακής 

Απόδοσης, η διαγωνιστική διαδικασία είναι  άνω των ορίων και ανοικτή εξασφαλίζοντας το Δήμο ως προς την 

αναγκαία δημοσιότητα διαφάνεια και συμμόρφωση με το ισχύον δίκαιο. 

 

Το Βασικό Σενάριο, σε αυτήν την εναλλακτική λύση που διερευνήθηκε και τελικά προτείνεται προς έγκριση 

από το Δ.Σ του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού, είναι ο Ιδιωτικός Τομέας να αναλάβει το σύνολο της επένδυσης, της 

ευθύνης και του ρίσκου και ο Δημόσιος (Δήμος Φ-Ψ):  

α) να ελέγχει την εφαρμογή της Δημόσιας Σύμβασης πολυετούς διάρκειας με ιδιώτη που θα υπογραφεί,  

β) να ελέγχει την τήρηση συγκεκριμένων και προκαθορισμένων εξαρχής, όρων και περιορισμών, που στην 

σύμβαση θα προβλέπονται και θα περιέχονται στην διακήρυξη  της όλης διαγωνιστικής διαδικασίας και φυσικά 

γ) στην καταβολή του συμφωνημένου τιμήματος, από την επίτευξη της εξοικονόμησης της κατανάλωσης της 

ενέργειας, μετά την αναβάθμιση και τον εκσυγχρονισμό του δημοτικού φωτισμού.  

Για την εξασφάλιση των πληρωμών δημιουργείται, με απόφαση του ΔΣ του Δήμου Φιλοθέης - Ψυχικού 

ειδικός λογαριασμός escrow account σε πιστωτικό ίδρυμα.  Ο Πάροχος της Ηλεκτρικής Ενέργειας,  είναι 

υποχρεωμένος να καταθέτει, σε αυτόν τον escrow account, μέρος από τα ανταποδοτικά τέλη των δημοτών, όπως 

αυτό θα  καθορίζεται από την Δημόσια Σύμβαση πολυετούς διάρκειας μεταξύ Δήμου και Ιδιώτη Επενδυτή, ποσό 

που θα είναι σε άμεση συνάρτηση με το μέγεθος της εξοικονόμησης ενέργειας.  

Η προτεινόμενη εναλλακτική περίπτωση της όλης δράσης μέσα από την διαδικασία της ΣΔΙΤ, εκτός από 

τον  εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών από το Δήμο και τη βελτίωση της 

ποιότητας ζωής στην πόλη, εκτός από την  μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, την ελάττωση του 

συνολικού κόστους λειτουργίας και συντήρησης του συστήματος του Δημοτικού Φωτισμού και την συνακόλουθη 

μείωση των Δημοτικών Τελών, συνδυάζεται ακόμη με βασικά στοιχεία- πλεονεκτήματα όπως: 

α) ο Δήμος δεν δαπανά νέους οικονομικούς πόρους και  

β) έχει  μηδενικές δαπάνες συντήρησης, πράγμα που βελτιώνει τις χρηματοροές του και του παρέχει τη 

δυνατότητα να προβαίνει σε πρόσθετες  συναφείς επενδύσεις (νέα δίκτυα ή αναβάθμισή υφισταμένων).  

Η αποπληρωμή της επένδυσης για την ενεργειακή αναβάθμιση, το κόστος παρακολούθησης της 

λειτουργίας και της συντήρησης, του νέου συστήματος κ/χ φωτισμού, καλύπτεται από την εξοικονόμηση 

(συγκριτικά με την σήμερα υφιστάμενη κατάστασης) της ενεργειακής κατανάλωσης του συστήματος, με το % 

ποσοστό αυτής, με το οποίο αμείβεται ο Ανάδοχος.   

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων σε συνδυασμό με τη μείωση της 

κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας επιτυγχάνεται με: 

1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων / φωτιστικών / προβολέων, σύγχρονης τεχνολογίας LED, όπου αυτό 

απαιτηθεί, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του Δήμου, και όποιων φωτιστικών σωμάτων απαιτούνται. 

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

κόμβου (pillar), στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων. 
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3. Την εγκατάσταση και λειτουργία συστήματος παρακολούθησης και προληπτικής συντήρησης μέσω Η/Υ 

(μεθοδολογία, καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, 

reporting, και στατιστική παρακολούθησης). 

4. Αξιοποίηση του συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας για εγκατάσταση και 

λειτουργία εφαρμογών SmartCities σε πιλοτικό επίπεδο (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω πλατφόρμας διαχείρισης). 

Για την παροχή των υπηρεσιών είναι απαραίτητη η δυνατότητα υποστήριξης τους και παρακολούθησης τους 

από την ενιαία πλατφόρμα διαχείρισης αλλά και η τοποθέτηση ειδικών αισθητήρων σε επιλεγμένα φωτιστικά 

σώματα. 

Επιπροσθέτως η ανωτέρω διαδικασία μπορεί να επεκταθεί και σε οποιαδήποτε άλλη υπηρεσία, συνδέεται με 

ανταποδοτικά τέλη και δύναται το αποτέλεσμα αυτής να αποπληρωθεί με βάση το παρεχόμενο αποτέλεσμα και τον 

στόχο που έχει συμφωνηθεί.  

Στο Χρηματοδοτικό Μοντέλο που περιλαμβάνεται στην μελέτη, προσδιορίζεται η ετήσια εξοικονόμηση 

ενέργειας του Συστήματος, όπως αυτή προκύπτει από την διαφορά της κατανάλωσης των σήμερα εγκατεστημένων 

λαμπτήρων συμβατικού τύπου και των λαμπτήρων LED που θα εγκατασταθούν και θα αποτελέσουν το νέο 

Σύστημα.  

Είναι προφανές ότι η προτεινόμενη λύση θα δοθεί σε πραγματικά και μετρήσιμα μεγέθη (η διαδικασία θα 

είναι απολογιστική και θα βασίζεται σε πραγματικές μετρήσεις ανά τρίμηνο), σύμφωνα με τις μετρήσεις 

και τα δεδομένα που θα δίδει το Σύστημα Τηλεδιαχείρισης. 

Σύμφωνα με την μελέτη που εκπονήθηκε, ο Προϋπολογισμός της Προσφοράς,  ανέρχεται σε 

4.781.224,43, και αφορά το σύνολο της εκτιμούμενης εξοικονόμησης στη δωδεκαετία (12ετία) (σελ. 

11 του masterplan).  

 

 
 

Ο Ανάδοχος θα είναι υποχρεωμένος να καλύψει το σύνολο των δαπανών του από την προαναφερόμενη 

εξοικονόμηση, δίδοντας ένα μέρος αυτή στον Δήμο, με τη μορφή εγγυημένου ετήσιου οφέλους (έκπτωση στο 

διαγωνισμό που θα διεξαχθεί).  

Το υπόλοιπο τμήμα της εξοικονόμησης θα το λαμβάνει σε περιοδικές πληρωμές (τρίμηνα), εφόσον όμως 

πετυχαίνει το αποτέλεσμα που θα έχει συμφωνηθεί και καλύπτει το σύνολο των υποχρεώσεων της Σύμβασης 

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

23W Φωτιστικό : Μπάλα, Στυλίσκος, Φανάρι, Χελώνα (Φθορισμός) 23 1.077 27 29.142

70W Φωτιστικό : Ιστός - Επιδαπέδιο (Μετ. Αλογονιδίων)  70 67 82 5.518

80W Φωτιστικό : Ενιαίο με Ιστό (Φθορισμός)  80 496 94 46.682

150W  Φωτιστικό : Πυροφάνι (Μετ. Αλογονιδίων) 150 198 176 34.941

125W Φωτιστικό Δρόμου : (Υδραργύρου Υψηλής Πίεσης) 125 593 147 87.206

150W Φωτιστικό Δρόμου : (Νατρίου, Υδραργύρου, Μετ. Αλογονιδίων) 150 2.732 176 482.118

250W Φωτιστικό Δρόμου : (Υδραργύρου Υψηλής Πίεσης) 250 174 294 51.176

400W Φωτιστικό Δρόμου:  (Υδραργύρου Υψηλής Πίεσης) 400 33 471 15.529

150W Προβολέας : (Υδραργύρου  Υψηλής Πίεσης) 150 8 176 1.412

Λαμπτήρας LED ≤12W 9 1.077 9 9.693

Λαμπτήρας LED≤ 30W 27 67 27 1.809

Λαμπτήρας LED ≤ 36W 27 496 27 13.392

Λαμπτήρας LED ≤ 65W 45 198 45 8.910

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤ 55W 40 593 40 23.720

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤ 65W 50 2.732 50 136.600

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤ 110W 90 174 90 15.660

Φωτιστικό Δρόμου LED ≤ 180W 120 33 120 3.960

Προβολέας LED ≤ 65W 60 8 60 480

2.343.321,32

346.577,22

€ 417.946,42

CO2 1.218.527,08

ΕΤΗΣΙΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (KWh):

ΕΤΗΣΙΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (€):

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ:

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΕ KWH & €

39.285.639,12

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ /  

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

LED 

2.549,27 930.481,94 11.165.783,33

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΟΙ 

ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ / 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ

 ΠΑΛΑΙΟΥ ΤΥΠΟΥ 

8.969,32 3.273.803,26
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(αποκατάσταση βλαβών, κλπ). Παράλληλα ωστόσο ο Δήμος εκτός της έκπτωσης, θα μηδενίσει και το σημερινό 

συνολικό λειτουργικό του κόστος συντήρησης του δικτύου φωτισμού, κάτι που αποτελεί ένα σημαντικό πρόσθετο 

οικονομικό όφελος. 

Για την αποπληρωμή της αναβάθμισης του Συστήματος Οδοφωτισμού, χρησιμοποιείται σαν έτος βάσης το 

2016. 

Σύμφωνα με την μελέτη, εκτιμάται πως το Συνολικό Ετήσιο Όφελος Εξοικονόμησης είναι 346.577,22€, 

που εξάγεται από την Ενεργειακή Εξοικονόμηση του 2016.  

Το Προτεινόμενο Σενάριο της ΣΔΙΤ (μόχλευση κεφαλαίων - ανάληψη 100% ρίσκου από τον Ιδιωτικό 

Τομέα) ο Δήμος προσφέρει επί πλέον τα ακόλουθα πλεονεκτήματα: 

α) Απαλλάσσει τον Δήμο από την διαχειριστική και την εγγυητική ευθύνη για 12 χρόνια, η οποία περνά στον 

Ανάδοχο και η πληρωμή του γίνεται βάση επίτευξης του στόχου και της Εξοικονόμησης Ενέργειας. 

β) Ο Δήμος για 12 έτη απαλλάσσεται από το Κόστος Συντήρησης του Υφιστάμενου Συστήματος : 1.444.314,17€ 

+ 243.255,60 € (Οφελος από φόρους - τέλη με βάση την εξοικονόμηση) 1.687.570 € που εκτιμάται κατά μέσο 

όρο σε 140.631 € / έτος (1) (σελ. 10,22 του Master Plan).  

γ) Επιπρόσθετα επωφελείται από την έκπτωση που θα δοθεί στο διαγωνισμό που θα διεξαχθεί με εκτίμηση περί 

το 1.000.000 € (2).  

Συμπέρασμα : Σε όλη τη διάρκεια υλοποίησης της παρέμβασης, το συνολικό όφελος του Δήμου (1) + 

(2) εκτιμάται κατά μέσο όρο σε  223.964 € / έτος), με μηδέν ρίσκο από το Δήμο (σελ. 22 του 

ΜasterPlan). 

Αντίθετα στην εναλλακτική που εξετάστηκε ήτοι  100% κάλυψη με δανειακά κεφάλαια από ΤΠΔ με  

συνολική εγγύηση του Δήμου για τον δανεισμό που θα αναληφθεί, διατηρώντας σαν σταθερές παραμέτρους, την  

συνολική αστοχία σε 10% και την επίτευξη αποτελέσματος εξοικονόμησης ενέργειας σε 70%, (σελ. 15, 16,17,22 

του master plan )παρατηρούνται τα εξής συγκριτικά μειονεκτήματα: 

α) Αναλαμβάνεται η εγγυητική ευθύνη για εξαιρετικά μικρότερο χρονικό διάστημα (έως 3 έτη συνήθως),  

β) Αναλαμβάνεται η ευθύνη επίτευξης αποτελεσμάτων από το Δήμο : Εξοικονόμηση Ενέργειας - συντήρησης & 

λειτουργίας του Συστήματος συνολικά (παρακολούθηση, βλάβες, αντικαταστάσεις, κλπ), με δεδομένο ότι θα 

υπάρχει δέσμευση πόρων (ανταποδοτικά)  για την επιστροφή του Δανείου.  

γ) Θα πρέπει να ενισχυθεί σε προσωπικό εξειδικευμένο σε ανάλογα Συστήματα (Συντήρηση – Τηλεδιαχείριση, κλπ) 

και να μην υπάρξει αστοχία εξοπλισμού άνω του 10% (βασικός κανόνας βιωσιμότητας του Μοντέλου).  

δ) Στην καλύτερη περίπτωση (εφόσον ισχύσουν όλα τα προαναφερόμενα στο 100%) θα επιβαρυνθεί με τα 

τοκοχρεολύσια του δανείου για 12 έτη, στο 100% της επένδυσης (επιπροσθέτως και το ΦΠΑ, ενώ ο Ιδιώτης θα 

βάλει μόνο 20% δάνεια και τα άλλα Ίδια Κεφάλαια). 

Συμπέρασμα : Στην περίπτωση ολικής ανάληψης της επένδυσης από το Δήμο, κατά την μελέτη,  το 

συνολικό όφελος του Δήμου θα είναι κατά μέσο όρο : 153.955 € / έτος με το σύνολο του ρίσκου στο 

Δήμο (σελ. 22 του ΜasterPlan). 

Κατόπιν όλων αυτών: 

1. Το σύνολο της επένδυσης θα είναι 100% αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια, θα 

αποπληρωθεί από τα ανταποδοτικά τέλη του Δήμου, μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας και εφόσον 

επιτευχθούν οι στόχοι που προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη στα οποία περιλαμβάνονται το ισχύον 

δίκαιο, οι λεπτομερείς οικονομικοί όροι, οι προϋποθέσεις και οι συμβατικές υποχρεώσεις του αναδόχου. 

2. Θα γίνει εκχώρηση µέρους των ανταποδοτικών τελών, που αντιστοιχεί σε ποσοστό της ενεργειακής 

κατανάλωσης που εξοικονομείται, ως  αμοιβή του αναδόχου σύµφωνα µε το άρθρο 43 N. 4257/2014. 
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Η επιτροπή παρακολούθησης που συστάθηκε με την υπ’ αριθμ. 200/30-08-2017 απόφαση Δημοτικού 

Συμβουλίου με σκοπό τον έλεγχο της υλοποίησης των όρων της Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου και 

Συνδέσμου για τη Βιώσιμη Ανάπτυξη Πόλεων (21 Ο.Τ.Α.) παρέλαβε το MasterPlan σύμφωνα με την αναφορά της. 

Συνεπώς προτείνεται το  Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Φιλοθέης-Ψυχικού να: 

Εγκρίνει την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Ενεργειακή  Αναβάθμιση  και αυτοματοποίηση  του συστήματος 

ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων -εφαρμογές  SMART CITIES, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 

Φιλοθέης - Ψυχικού» με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων. 

Παρακαλώ τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 
    

ΤΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ αφού έλαβε υπόψη του: 

1. Την εισήγηση της Προέδρου, 

2. Τις διατάξεις των άρθρων 65 & 67 του Ν. 3852/2010, 

3. Τις υπ’ αριθμ. 108/2017, 200/2017 και 213/2017 αποφάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου, 

4. Τις διατάξεις του άρθρου 43 του Ν. 4257/2014, 

μετά από διαλογική συζήτηση, 

 

 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ 

 

Την εκτέλεση της υπηρεσίας : «Ενεργειακή  Αναβάθμιση  και αυτοματοποίηση  του συστήματος 

ηλεκτροφωτισμού των κοινοχρήστων χώρων -εφαρμογές  SMART CITIES, με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο 

Φιλοθέης - Ψυχικού» με ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων. 

Οι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Μαναός Δημήτριος, Χριστοδούλου Γαβριέλλα, Κανελλάκης Νικόλαος, Ζερβός 

Νικόλαος και Γκιζελή-Παπαθεοδωροπούλου Αλίκη απέχουν.          

Ψηφίζει υπέρ και η κ. Πασσά-Χρήστου Ελένη, Πρόεδρος του Συμβουλίου της Δημοτικής Κοινότητας Νέου 

Ψυχικού. 

Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό  13/2019 

Αφού συντάχθηκε και αναγνώσθηκε το πρακτικό αυτό, υπογράφεται ως κάτωθι: 
 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΑ ΜΕΛΗ 

 ΠΕΤΡΙΤΣΗ-ΜΟΥΡΑΝΤ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

 ΣΑΜΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΥΡΩΝ-ΠΑΥΛΟΣ 

 ΖΑΦΡΑΚΟΠΟΥΛΟΥ – ΔΑΝΙΗΛ ΣΟΦΙΑ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΛΑΒΔΑ ΕΛΕΝΗ 

 ΤΡΕΖΟΥ ΜΑΡΙΑ-ΕΛΕΝΗ 

 ΚΑΡΙΩΤΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ-ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 

 ΚΟΜΝΗΝΟΥ-ΚΟΥΜΠΑ ΑΝΝΑ 

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ ΓΑΤΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΑΛΚΙΒΙΑΔΗΣ 

Από το πρακτικό της 2ης Συνεδριάσεως του ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ ΛΕΩΝΙΔΑΣ 

Δημοτικού Συμβουλίου Φιλοθέης – Ψυχικού την ΑΓΓΕΛΑΚΗ-ΛΥΚΟΥΡΗ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ 

20ην- 2- 2019 ΔΗΜΟΥΛΑ ΕΛΙΣΣΑΒΕΤ-ΕΛΕΝΗ 

Ψυχικό,  27-2-2019 ΜΑΝΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

Η  ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΓΑΒΡΙΕΛΛΑ 

 ΚΑΝΕΛΛΑΚΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

 ΧΑΡΟΚΟΠΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ 

 ΔΕΛΑΚΟΥΡΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

 ΖΕΡΒΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ 

ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΥ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ ΓΚΙΖΕΛΗ-ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ ΑΛΙΚΗ 
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