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Κεφάλαιο 1: Περιγραφή Αντικειµένου Ανάθεσης 

 

1.1Γενικά  

Με την παρούσα µελέτη προβλέπεται η ανάθεση για την «Εφαρµογή πιλοτικής διάταξης φωτιστικών 

νέας τεχνολογίας (LED) σε τµήµα του υφιστάµενου δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Ζαγοράς 

- Μουρεσίου µε αντίστοιχη αποτύπωση της υφιστάµενης και της µετά την αντικατάσταση 

κατανάλωσης», η οποία χρηµατοδοτείται από τον προϋπολογισµό του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου 

για το Οικονοµικό Έτος 2019. Ο εγκεκριµένος προϋπολογισµός της δαπάνης ανέρχεται στο ποσό 

των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800,00€), συµπεριλαµβανοµένου του 

αναλογούντος ΦΠΑ (24%). 

 

 

1.2 Αντικείµενο Ανάθεσης 

Αντικείµενο της ανάθεσης «Εφαρµογή πιλοτικής διάταξης φωτιστικών νέας τεχνολογίας (LED) σε 

τµήµα του υφιστάµενου δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου µε αντίστοιχη 

αποτύπωση της υφιστάµενης και της µετά την αντικατάσταση κατανάλωσης» είναι η υλοποίηση 

πιλοτικού προγράµµατος έξυπνου οδοφωτισµού, στο δίκτυο του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου και 

συγκεκριµένα στην παραλιακή οδό στον Άγιο Ιωάννη Μουρεσίου (βλ. εικόνες 1 και 2). Η ανάθεση 

αφορά στην εγκατάσταση ενός καινοτόµου δικτύου φωτισµού που θα περιλαµβάνει νέα έξυπνα 

φωτιστικά σώµατα, καθώς και σύστηµα τηλεελέγχου και τηλεδιαχείρισης. Η διάταξη θα 

αντικαταστήσει τα υφιστάµενα φωτιστικά σώµατα στην εν λόγω περιοχή παρέµβασης. Στο πλαίσιο 

της ανάθεσης θα πραγµατοποιηθούν και οι απαραίτητες µετρήσεις κατανάλωσης και απόδοσης 

(φωτεινότητας) πριν και µετά την αντικατάσταση, ώστε να διερευνηθεί η ακριβής εξοικονόµηση 

κόστους κατανάλωσης ρεύµατος.  



 

Εικόνα 1: Περιοχή εφαρµογής πιλοτικής διάταξηςΕικόνα 1: Περιοχή εφαρµογής πιλοτικής διάταξης 
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Εικόνα 2: Περιοχή εφαρµογής πιλοτικής διάταξης (Απόσταση 746 µέτρα) 

1.2.1 Υφιστάµενη κατάσταση 

Η περιοχή εφαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος περιλαµβάνει το φωτισµό του ∆ήµου Ζαγοράς - 

Μουρεσίου που βρίσκεται στην παραλιακή οδό στον Άγιο Ιωάννη Μουρεσίου. Το συνολικό µήκος 

του αναφερόµενου τµήµατος είναι 746 µέτρα και αφορά στο πεζοδρόµιο µε φωτιστικά σώµατα από 

την πλευρά της θάλλασας (βλ εικόνα 3). Στο εν λόγω σηµείο υπάρχουν εγκατεστηµένα συνολικά 

σαράντα (40)διπλά φωτιστικά σώµατα (80 λαµπτήρες)τα οποία είναι συνδεδεµένα σε τριφασική 

παροχή. Το σύνολο των λαµπτήρων είναι ονοµαστικής ισχύος 125W τύπου Υδραργύρου, 

τοποθετηµένα ανά δύο σε µεταλλικούς ιστούς και σε ύψος 3,2µέτρων.Τα υφιστάµενα φωτιστικά της 

περιοχής εφαρµογής του πιλοτικού προγράµµατος παρουσιάζονται στον πίνακα που ακολουθεί, 

καθώς και στις εικόνες 3 και 4. 

 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ 

Περιοχή 

Ύψος 

ιστού 

(m) 

Είδος 

φωτιστικών 

Ονοµαστική 

Ισχύς (W) 

Αριθµός 

φωτιστικών 

Αριθµός 

λαµπτήρων 

Άγιος 

Ιωάννης 

Μουρεσίου 3,2 Hg 125 40 80 

 

 

 
Εικόνα 3: Άποψη παραλιακής οδού µε τα υφιστάµενα φωτιστικά σώµατα 
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Εικόνα 4: Υφιστάµενα φωτιστικά σώµατα 

 

 

1.2.2 Προµήθεια και εγκατάσταση έξυπνου συστήµατος οδοφωτισµού 

Η πιλοτική διάταξη που θα εφαρµοστεί θα περιλαµβάνει: 

- 40 νέα φωτιστικά σώµατα τεχνολογίας LED 

- Ισάριθµους ασύρµατους ελεγκτές  (Controllers) εγκατεστηµένους σε κάθε φωτιστικό για 

τον τηλε-έλεγχο και τηλε-διαχείριση,  

- Ενδιάµεσο κόµβο τηλεδιαχείρισης (Συµπυκνωτή) 

- Σύστηµα τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης 

 

Όλα τα νέα φωτιστικά σώµατα,θα εγκατασταθούν επί των υπαρχόντων ιστών, στα σηµεία που είναι 

τοποθετηµένα τα υφιστάµενα φωτιστικά, τα οποία θα αφαιρεθούν από τον Ανάδοχο και θα 

παραδοθούν στην αρµόδια υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής.Η προτεινόµενη αντικατάσταση 

αποτυπώνεται και στον παρακάτω πίνακα. 
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Υφιστάµενα φωτιστικά 
Προτεινόµενη αντικατάσταση µε φωτιστικά LED 

Είδος 

φωτιστικών 

Ισχύς 

(W) 

Αριθµός 

φωτιστικών 

Αριθµός 

λαµπτήρων 

Είδος 

φωτιστικών 

Μέγιστη 

Ισχύς 

(W) 

Χρώµα 

φωτισµού 

(Κ) 

Αριθµός 

φωτιστικών 

Αριθµός 

λαµπτήρων 

Hg 125 40 80 LED 30 4000 40 40 

 

Τα νέα φωτιστικά σώµατα θα πρέπει να έχουν τουλάχιστον πέντε (5) έτη εγγύηση και να πληρούν 

τις κάτωθι προδιαγραφές: 

• Προστασία IP65 για όλα τα µέρη του φωτιστικού 

• Αναµενόµενο χρόνο ζωής ≥50.000 ώρες  

• Βαθµό αποτελεσµατικότητας (απόδοση φωτιστικού) ≥  100 lm/W  

• Να έχουν ενσωµατωµένο LED Driver µε δυνατότητα αυξοµείωσης έντασης (dimming) 

• Θερµοκρασία χρώµατος: 4.000Κ 

• Συντελεστής κρούσης ΙΚ08 

• Το σώµα του φωτιστικού να είναι κατασκευασµένο από αλουµίνιο, πλήρως ανακυκλώσιµο 

και µε ανοξείδωτες βίδες. 

Οι ασύρµατοι ελεγκτές (Controllers) τηλε-ελέγχου και τηλε-διαχείρισης θα συνοδεύουν κάθε 

φωτιστικό και θα είναι συνδεδεµένοι µε αυτό, ενώ θα πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προδιαγραφές: 

• Προστασία IP65 

• Να επικοινωνούν µε τον ενδιάµεσο κόµβο τηλεδιαχείρισης για τον πλήρη αποµακρυσµένο 

έλεγχο των Φωτιστικών Σωµάτων LED και την παρακολούθηση της λειτουργίας τους. 

• Να παρέχουν στο Φωτιστικό Σώµα LED τη δυνατότητα αυτόµατης λειτουργίας βάσει 

καθορισµένης αυξοµείωσης έντασης το οποίο µπορεί να τροποποιείται οποιαδήποτε στιγµή. 

• Να θέτουν σε πραγµατικό χρόνο (realtime) σε κατάσταση on/off/dim (On: 100%, Off: 0% 

Dim: 30% -100% της max φωτεινότητας), κατόπιν λήψης σχετικής εντολής Τηλεδιαχείρισης. 

• Να παρέχουν στοιχεία της ισχύος του λαµπτήρα που έχει εγκατασταθεί στο φωτιστικό 

• Να παρέχουν στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας κάθε φωτιστικού 

• Να καταγράφουν τις ώρες λειτουργίας του φωτιστικού 

• Να εκτελούν αυτόµατο έλεγχο βλάβης του Φωτιστικού Σώµατος LED και να παρέχουν 

σχετική ειδοποίηση 

Τα controllers θα πρέπει να είναι προεγκατεστηµένα στα φωτιστικά και πλήρως  

παραµετροποιηµένα κατά την παράδοση.  

Στο πλαίσιο της εγκατάστασης των φωτιστικών, η αναγνώριση της εκάστοτε θέσης θα πρέπει να 

πραγµατοποιείται µε αυτόµατο τρόπο, χωρίς την χρήση προεγκατεστηµένου συστήµατος GPS στο 

εσωτερικό του controller. Η εν λόγω αναγνώριση θα πραγµατοποιείται µε την ανάγνωση QRcode 

που θα είναι αποτυπωµένο στον εκάστοτε controller από τον κατασκευαστή, µε τη χρήση 

smartphone και κατάλληλης εφαρµογής. Η συγκεκριµένη εφαρµογή θα πρέπει να διατίθεται δωρεάν 

για µελλοντικές επεκτάσεις του δικτύου. 

Ο ενδιάµεσος κόµβος τηλεδιαχείρισης (Συµπυκνωτής)θα εγκατασταθεί σε κατάλληλο σηµείο, σε 

συνεννόηση µε την Αρµόδια Υπηρεσία της Αναθέτουσας Αρχής και θα συνδέεται ασύρµατα µε τους 
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ελεγκτές (Controllers) και µε το σύστηµα παροχής υπηρεσίας τηλεδιαχείρισης. Η επικοινωνία όλων 

των λειτουργικών υποµονάδων λογισµικού και hardware θα πραγµατοποιείται µε χρήση ασύρµατης 

ζεύξης, η οποία θα είναι απαλλαγµένη από τη χρήση τρίτων παρόχων και την επιβολή οποιονδήποτε 

επιπλέον χρεώσεων (ISP, SIM, 3G/4G).  Ο Συµπυκνωτής θα πρέπει να έχει τη δυνατότητα να 

διαχειριστεί περισσότερους από διακόσιους controllers και να καλύπτει έκταση σε ακτίνα τριών 

χιλιοµέτρων χωρίς απευθείας οπτική επαφή. 

Το σύστηµα τηλε-ελέγχου και τηλεδιαχείρισηςθα πρέπει να πληροί τις παρακάτω προδιαγραφές: 

• Να διαθέτει εύχρηστο διαχειριστικό εργαλείο στην ελληνική και στην αγγλική γλώσσα, το 

οποίο να είναι προσβάσιµο από όλα τα λειτουργικά συστήµατα (π.χ. Windows, ΜacOS, 

Linux, Unix) 

• Να µπορεί να ελέγχει αυτόµατα τα Φωτιστικά Σώµατα LED για πιθανές βλάβες σε 

πραγµατικό χρόνο. 

• Να διαθέτει προβολή των φωτιστικών και των οµάδων φωτιστικών σε χάρτη και σε πίνακα, 

µε προβολή όλων των αποτυπωµένων χαρακτηριστικών (δυνατότητα προβολής σε 

OpenStreetMap και GoogleStreets και GoogleSatellite και GoogleHybrid). Στην περίπτωση 

του χάρτη, τα χαρακτηριστικά του κάθε φωτιστικού θα πρέπει να εµφανίζονται σε σχετικό 

αναδυόµενο παράθυρο (popupwindow) και να ενηµερώνονται σε πραγµατικό χρόνο. Ο 

χρήστης θα µπορεί να δει αναλυτικά τη δοµή του δικτύου, την ακριβή θέση των Φωτιστικών 

Σωµάτων LED που έχουν υποστεί βλάβη και τη φύση τη βλάβης. 

• Να παρέχει τη δυνατότητα δηµιουργίας προγράµµατος ή διαφορετικών προγραµµάτων 

λειτουργίας ανά φωτιστικό και ανά οµάδα φωτιστικών (light on, lightoff, lightdim on 

schedule) 

• Να παρέχει τη δυνατότητα χειροκίνητης λειτουργίας ανά φωτιστικό και ανά οµάδα 

φωτιστικών σε πραγµατικό χρόνο (light on, lightoff, lightdim on demand) 

• Να είναι προσβάσιµο από οποιαδήποτε συσκευή ανεξάρτητα από το µέγεθος ή το λειτουργικό 

σύστηµα (desktop, laptop, tablet, smartphone σε λειτουργικά android και iOS – πολυκαναλική 

διάθεση) 

• Να παρέχει τη δυνατότητα τροφοδότησης του δικτύου µε ηλεκτρικό ρεύµα σε συνεχή βάση, 

ανεξάρτητα από το εάν τα φωτιστικά λειτουργούν ή όχι, ούτως ώστε µελλοντικά να είναι 

δυνατή και η τροφοδότηση άλλων εφαρµογών, που πρέπει να λειτουργούν χωρίς διακοπή 

(π.χ. µετεωρολογικοί αισθητήρες κ.λπ.) 

• Να παρέχει στοιχεία της ισχύος ανά φωτιστικό και ανά οµάδα φωτιστικών σε πραγµατικό 

χρόνο 

• Να παρέχει στοιχεία για την κατανάλωση ενέργειας ανά φωτιστικό και ανά οµάδα 

φωτιστικών σε πραγµατικό χρόνο 

• Να παρέχει τις ώρες λειτουργίας ανά φωτιστικό και ανά οµάδα φωτιστικών 

• Να εκτελεί αυτόµατο έλεγχο βλάβης ανά φωτιστικό και να παρέχει σχετική ειδοποίηση σε 

πραγµατικό χρόνο 

• Να παρέχει στατιστικά στοιχεία και ιστορικό των ανωτέρω µεταβλητών µε δυνατότητα 

προβολής συγκεκριµένων χρονικών διαστηµάτων (από - έως), αλλά και δυνατότητα 

υπολογισµού µέσων, µεγίστων και ελαχίστων τιµών 
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• Να παρέχει πλήρη σειρά ειδοποιήσεων σε ξεχωριστό τµήµα της κονσόλας διαχείρισης, καθώς 

και σε εµφανές σηµείο ως notification µε ευδιάκριτο χρώµα. 

• Να παρέχει πλήρη εικόνα των χαρακτηριστικών του εκάστοτε controller 

 

Το σύστηµα τηλε-ελεγχου και τηλε-διαχείρισης πρέπει να αποτελεί µέρος µιας ενιαίας πλατφόρµας 

έξυπνων πόλεων, την οποία θα µπορεί να προµηθευτεί µελλοντικά η Αναθέτουσα Αρχή τµηµατικά ή 

στο σύνολό της. Η συγκεκριµένη πλατφόρµα έξυπνων πόλεων, θα περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστο µία 

εφαρµογή διαχείρισης αιτηµάτων πολιτών, µία εφαρµογή αποτυπώσεων σηµείων, διαδροµών και 

επιφανειών ενδιαφέροντος και δύο επιπλέον εφαρµογές που θα προτείνει ο ανάδοχος, προς 

επιβεβαίωση της δυνατότητας µελλοντικής επέκτασης, σε µια συνολική λύση για όλες τις υπηρεσίες 

του δήµου. 

 

1.2.3 Μετρήσεις κατανάλωσης και απόδοσης (φωτεινότητας) πριν και µετά την αντικατάσταση 

Ο Ανάδοχος πριν την εγκατάσταση της πιλοτικής διάταξης, θα αποτυπώσει πλήρως την υφιστάµενη 

κατάσταση των εγκατεστηµένων φωτιστικών, πραγµατοποιώντας µετρήσεις κατανάλωσης ρεύµατος 

και µετρήσεις απόδοσης (φωτεινότητας) των φωτιστικώνσωµάτων. Οι µετρήσεις κατανάλωσης θα 

συγκριθούν µε τους υφιστάµενους λογαριασµούς κατανάλωσης, ώστε να διαπιστωθεί η απόκλιση 

ονοµαστικής και πραγµατικής ισχύος και να αποτελέσουν βάση αναφοράς της υφιστάµενης 

κατάστασης για µελλοντική επέκταση της αντικατάστασης στο σύνολο του δικτύου. Παράλληλα, οι 

µετρήσεις φωτεινότητας που θα πραγµατοποιηθούν πριν την αντικατάσταση, θα λειτουργήσουν ως 

κανόνας για την επιλογή των φωτιστικών LED που θα αντικαταστήσουν τα υφιστάµενα, ώστε να 

διατηρηθεί ίδιο ή καλύτερο επίπεδο φωτεινότητας στο χώρο παρέµβασης. Αντίστοιχες µετρήσεις θα 

πραγµατοποιήσει ο Ανάδοχος και µετά την εγκατάσταση της πιλοτικής διάταξης, αφενός για την 

επιβεβαίωση του επιπέδου φωτεινότητας, αφετέρου για την πιστοποίηση του πραγµατικού ποσοστού 

εξοικονόµησης κόστους κατανάλωσης και ασφαλώς την σύγκριση αυτού µε την εκτιµώµενη 

εξοικονόµηση, όπως αυτή προκύπτει από αναφορές βιβλιογραφίας και εργοστασίων κατασκευής 

φωτιστικών σωµάτων LED. 

 

1.3 Εµπειρία και Επαγγελµατική Ικανότητα του Αναδόχου 

 

Ελάχιστη προϋπόθεση για την ανάθεση της παρούσας υπηρεσίας αποτελεί το γεγονός, ο υποψήφιος 

Ανάδοχος να έχει εκτελέσει επιτυχώς κατά τα τελευταία τρία (3) έτη (2016, 2017, 2018), 

τουλάχιστον τρεις (3) συµβάσεις του ίδιου αντικειµένου σε φορείς του ιδιωτικού ή δηµόσιου και 

ευρύτερου δηµόσιου τοµέα. Ως συµβάσεις του ίδιου αντικειµένου θεωρούνται οι συµβάσεις 

προµήθειας φωτιστικών τύπου LED, µε εγκατεστηµένο σύστηµα τηλε-ελέγχου και τηλεδιαχείρισης 

κατάλληλων για χρήση φωτισµού οδών και κοινόχρηστων εξωτερικών χώρων. 

 

Ολοκλήρωση ενός Έργου µε επιτυχία νοείται, η εντός του αρχικού χρονοδιαγράµµατος, εντός του 

αρχικού προϋπολογισµού, εντός των προδιαγραφών ποιότητας, ολοκλήρωση ενός αντίστοιχου 

Έργου, το οποίο, προσέθεσε την αναµενόµενη προστιθέµενη αξία στον πελάτη σε σχέση δηλαδή µε 

τους αρχικούς στόχους (scope), υπό τους οποίους, του ανατέθηκε το Έργο. 
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Οι προσφορές θα πρέπει να συνοδεύονται επί ποινή αποκλεισµού από σχετικό demo της 

προσφερόµενης πλατφόρµας µε την µορφή online συστήµατος στο διαδίκτυο, το οποίο θα 

περιλαµβάνει σε ενιαίο περιβάλλον την εφαρµογή που θα προµηθευτεί  η Αναθέτουσα Αρχή. Στο 

πλαίσιο του demo θα πρέπει να υπάρχουν διαθέσιµες κατ’ ελάχιστο µία εφαρµογή διαχείρισης 

αιτηµάτων πολιτών, µία εφαρµογή αποτυπώσεων σηµείων, διαδροµών και επιφανειών 

ενδιαφέροντος και δύο επιπλέον εφαρµογές που θα προτείνει ο ανάδοχος. 

 

Τα υποσυστήµατα θα πρέπει να είναι λειτουργικά, έτοιµα προς χρήση και να καλύπτουν το σύνολο 

των απαιτήσεων που περιλαµβάνονται στο αντικείµενο της υπηρεσίας, για την υπό προµήθεια 

εφαρµογή. 

 

1.4Αναµενόµενα Οφέλη 

Τα οφέλη από την «Εφαρµογή πιλοτικής διάταξης φωτιστικών νέας τεχνολογίας (LED) σε τµήµα 

του υφιστάµενου δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου µε αντίστοιχη 

αποτύπωση της υφιστάµενης και της µετά την αντικατάσταση κατανάλωσης» σχετίζονται άµεσα µε 

την αναβάθµιση του επιπέδου φωτισµού του ∆ήµου και τηνενίσχυση του αισθήµατος ασφάλειας των 

κατοίκων και των επισκεπτών της περιοχής παρέµβασης. 

Επιπρόσθετα,η πιλοτική διάταξη θα συµβάλει στηνµείωση εκποµπής CO2 και στην εξοικονόµηση 

ηλεκτρικής ενέργειας λόγω της αντικατάστασης των παλαιών φωτιστικών σωµάτων µε νέα υψηλής 

απόδοσης και µικρότερης κατανάλωσης, ενώ λόγω της µεγαλύτερης διάρκειας ζωής των νέων 

φωτιστικών θασυντελέσειστη µείωση του κόστους συντήρησης του δικτύου ηλεκτροφωτισµού. 

Παράλληλα, µέσω της εφαρµογής της πιλοτικής διάταξης θα παρέχεταιστις υπηρεσίες του δήµου, 

πλήρης αναλυτική εικόνα της κατάστασης των φωτιστικών σωµάτων που αντικαταστάθηκαν, 

καθώςκαι δυνατότητα «έξυπνης» αποµακρυσµένηςτηλε-διαχείρισης, που θα περιλαµβάνει έναυση, 

σβέση και επιλογή αυξοµείωσης της έντασης φωτισµού (dimming).  

Επιπλέον, η υλοποίηση της πιλοτικής διάταξης θα συντελέσει στην καταγραφή των καταναλώσεων 

της υφιστάµενης κατάστασης, καθώς και στον υπολογισµό της εξοικονόµησης, που εξασφαλίζεται 

µε την αντικατάσταση των υφιστάµενων φωτιστικών µε νέας τεχνολογίας φωτιστικά τύπου LED. 

Τέλος, µέσω της πιλοτικής διάταξης θα εξακριβωθεί εάν η δυνατότητα αυξοµείωσης της έντασης 

φωτισµού (dimming), προσφέρει επιπλέον εξοικονόµηση. 

Η ανάθεσηθα συµβάλει στηνλεπτοµερή καταγραφή των υφιστάµενων καταναλώσεων/αποδόσεωνκαι 

των αντίστοιχων καταναλώσεων/αποδόσεων των νέων φωτιστικών σωµάτων, ενώ ταυτόχρονα θα 

καταστήσει δυνατήτην απαιτούµενη σύγκρισηµε τα δεδοµένα των λογαριασµών του οδοφωτισµού 

και κατ’ επέκταση την επιβεβαίωση των αναµενόµενων ποσοστών εξοικονόµηση. Με τον τρόπο 

αυτό, µέσω της παρούσας ανάθεσης, θα παραχθούν τεκµηριωµένα δεδοµένα τόσο σε επίπεδο 

καταναλώσεων όσο κα σε επίπεδο ποιότητας φωτισµού, προκειµένου να καταστεί δυνατή η εξαγωγή 

ασφαλών συµπερασµάτων αναφορικά µε την σκοπιµότητα της εφαρµογής αντίστοιχης διάταξης στο 

σύνολο του δικτύου οδοφωτισµού του δήµου.  
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Κεφάλαιο 2: Υλοποίηση, Παραδοτέα,Προϋπολογισµός 

 

2.1Χρονοδιάγραµµα και Παραδοτέα Ανάθεσης 

 Η διάρκεια της ανάθεσης καθορίζεται σε δύο (2) µήνες από την υπογραφή της σχετικής σύµβασης: 

 

ΦΑΣ

Η ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΦΑΣΗΣ Παραδοτέο 

 15           30         45         

60 

Α 
Αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης µε µετρήσεις 

κατανάλωσης και φωτεινότητας 

Έκθεση αποτύπωση υφιστάµενης κατάστασης µε 

µετρήσεις κατανάλωσης και φωτεινότητας 

  

    

  

Β 

Αποξήλωση παλιών φωτιστικών - Προµήθεια και 

εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων, λοιπού εξοπλισµού 

και παροχή υπηρεσίας τηλεδιαχείρισης 

Πλήρης και εγκατεστηµένη πιλοτική διάταξη 

φωτιστικών νέας τεχνολογίας (LED)  

    

Γ 
Καταγραφή µετρήσεων κατανάλωσης και φωτεινότητας 

µετά την αντικατάσταση 

Έκθεση µετρήσεων κατανάλωσης και 

φωτεινότητας µετά την αντικατάσταση   

   

 

 

 

 

 

2.2Προϋπολογισµός –Ενδεικτικό Τιµολόγιο 

 Το Έργο χρηµατοδοτείται από τον Προϋπολογισµό Οικονοµικού Έτους 2019 του ∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου. Ο Προϋπολογισµός ανέρχεται 

στο ποσό των είκοσι τεσσάρων χιλιάδων οκτακοσίων ευρώ (24.800 €), συµπεριλαµβανοµένου του ΦΠΑ. 

Ενδεικτικός Προϋπολογισµός: 
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Εφαρµογή πιλοτικής διάταξης φωτιστικών νέας τεχνολογίας (LED) σε τµήµα του υφιστάµενου δικτύου ηλεκτροφωτισµού του ∆ήµου 

Ζαγοράς - Μουρεσίου µε αντίστοιχη αποτύπωση της υφιστάµενης και της µετά την αντικατάσταση κατανάλωσης 

Είδος 

Μονάδα 

Μέτρησης Αριθµός Τιµή µονάδας 

Εκτιµώµενο 

Κόστος 

Ποσοστό Επί 

του συνολικού 

Π/Υ 

Προµήθεια Φωτιστικών Σωµµάτων LED µέγιστης ισχύος 

30W Τεµάχια 40,0 280,00 € 11.200,00 € 56% 

Προµήθεια ασύρµατων ελεγκτών (Controllers) Τεµάχια 40,0 80,00 € 3.200,00 € 16% 

Προµήθεια ενδιάµεσου κόµβου τηλεδιαχείρισης 

(Συµπυκνωτής) Τεµάχια 1,0 1.300,00 € 1.300,00 € 7% 

Προµήθεια λογισµικού τηλεδιαχείρισης φωτιστικών σωµάτων Τεµάχια 1,0 2.200,00 € 2.200,00 € 11% 

Εγκατάσταση φωτιστικών σωµάτων και λοιπού εξοπλισµού Αποκοπή 1,0 600,00 € 600,00 € 3% 

Μετρήσεις κατανάλωσης και φωτεινότητας πριν και µετά την 

αντικατάσταση Αποκοπή 1,0 1.500,00 € 1.500,00 € 8% 

Σύνολο 20.000,00 € 100% 

ΦΠΑ 24% 4.800,00 € 

Σύνολο µε ΦΠΑ 24.800,00 € 
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Κεφάλαιο 3: Συγγραφή Υποχρεώσεων 

 

Άρθρο 1ο :    Ισχύουσες διατάξεις 

Η ανάθεση θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις: 

1. του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ Α 147/8-8-2016) ∆ηµόσιες Συµβάσεις Έργων, Προµηθειών και 

Υπηρεσιών (προσαρµογή στις Οδηγίες 2014/24/ ΕΕ και 2014/25/ΕΕ). 

2. του Ν.2362/95 (ΦΕΚ Α΄ 247), «Περί ∆ηµόσιου Λογιστικού, ελέγχου των δαπανών του 

Κράτους και άλλες διατάξεις», όπως ισχύει, 

3. του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α΄) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της 

Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης – Πρόγραµµα Καλλικράτης», όπως ισχύει, 

4. του Π.∆. 113/2010  (ΦΕΚ Α΄ 194) «Ανάληψη υποχρεώσεων από τους ∆ιατάκτες», 

5. του Ν. 4013   (ΦΕΚ Α΄ 204/15.09.2011) «Σύσταση ενιαίας Ανεξάρτητης Αρχής ∆ηµοσίων 

Συµβάσεων και Κεντρικού Ηλεκτρονικού Μητρώου ∆ηµοσίων Συµβάσεων» 

6. του Ν. 3979/2011 (ΦΕΚ Α΄ 138) «Για την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και λοιπές διατάξεις», 

7. του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ Α΄ 112) «Ενίσχυση της ∆ιαφάνειας µε την υποχρεωτική ανάρτηση 

νόµων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο 

διαδίκτυο “Πρόγραµµα ∆ιαύγεια” και άλλες διατάξεις».  

 

Άρθρο 2ο :    ∆ιάρκεια Σύµβασης 

Μεταξύ της Αναθέτουσας Αρχής και του Αναδόχου θα υπογραφεί Σύµβαση, η οποία θα έχει 

διάρκεια δύο (2) µήνες από την ηµεροµηνία που θα οριστεί κατά την υπογραφή της Σύµβασης ως 

ηµεροµηνία έναρξης υλοποίησης του Αντικειµένου της ανάθεσης: «Εφαρµογή πιλοτικής διάταξης 

φωτιστικών νέας τεχνολογίας (LED) σε τµήµα του υφιστάµενου δικτύου ηλεκτροφωτισµού του 

∆ήµου Ζαγοράς - Μουρεσίου µε αντίστοιχη αποτύπωση της υφιστάµενης και της µετά την 

αντικατάσταση κατανάλωσης» 

 

Άρθρο 3ο :    Υποχρεώσεις του Αναδόχου 

1. Καθ’ όλη τη διάρκεια εκτέλεσης της ανάθεσης, ο Ανάδοχος θα πρέπει να συνεργάζεται στενά µε 

την Αναθέτουσα Αρχή, υποχρεούται δε να λαµβάνει υπόψη του οποιεσδήποτε παρατηρήσεις της 

σχετικά µε την εκτέλεση της ανάθεσης. 

2. Ο Ανάδοχος θα είναι αποκλειστικά µόνος υπεύθυνος για την τήρηση της ισχύουσας νοµοθεσίας 

σε σχέση µε οποιαδήποτε εργασία εκτελείται από µέλη της Οµάδας Έργου, που θα ασχοληθούν 

ή θα παράσχουν οποιεσδήποτε υπηρεσίες σε σχέση µε την παρούσα Σύµβαση. Σε περίπτωση 

οποιασδήποτε παράβασης ή ζηµίας που προκληθεί σε τρίτους υποχρεούται µόνος αυτός προς 

αποκατάστασή της. 

3. Ο Ανάδοχος εγγυάται για τη διάθεση του αναφεροµένου στην Προσφορά του, επιστηµονικού και 

λοιπού προσωπικού, καθώς επίσης και συνεργατών, που θα διαθέτουν την απαιτούµενη εµπειρία, 

τεχνογνωσία και ικανότητα, ώστε να ανταποκριθούν πλήρως στις απαιτήσεις της Σύµβασης, 

υπόσχεται δε και βεβαιώνει ότι θα επιδεικνύουν πνεύµα συνεργασίας κατά τις επαφές τους µε τις 

αρµόδιες υπηρεσίες και τα στελέχη της Αναθέτουσας Αρχής ή των εκάστοτε υποδεικνυοµένων 

από αυτήν προσώπων. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να ζητήσει την 

αντικατάσταση µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, οπότε ο Ανάδοχος οφείλει να προβεί 

σε αντικατάσταση µε άλλο πρόσωπο, ανάλογης εµπειρίας και προσόντων. Αντικατάσταση 

µέλους της Οµάδας Έργου του Αναδόχου, κατόπιν αιτήµατός του, κατά τη διάρκεια της 



14 

 

εκτέλεσης της ανάθεσης, δύναται να γίνει µόνο µετά από έγκριση της Αναθέτουσας Αρχής και 

µόνο µε άλλο πρόσωπο αντιστοίχων προσόντων ή εµπειρίας. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να 

ειδοποιήσει την Αναθέτουσα Αρχή εγγράφως δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν από την 

αντικατάσταση. 

4. Σε περίπτωση που µέλη της Οµάδας Έργου του Αναδόχου αποχωρήσουν από αυτήν ή λύσουν τη 

συνεργασία τους µαζί του, ο Ανάδοχος υποχρεούται να αντικαταστήσει άµεσα τους 

αποχωρήσαντες συνεργάτες, µε άλλους ανάλογης εµπειρίας και προσόντων, µετά από έγκριση 

της Αναθέτουσας Αρχής 

5. Ο Ανάδοχος οφείλει να ενεργεί µε επιµέλεια και φροντίδα, ώστε να εµποδίζει πράξεις ή 

παραλείψεις, που θα µπορούσαν να έχουν αποτέλεσµα αντίθετο µε το συµφέρον της 

Αναθέτουσας Αρχής. 

6. Απαγορεύεται η εκχώρηση από τον Ανάδοχο της ανάθεσης σε οποιονδήποτε τρίτο, των 

υποχρεώσεων και δικαιωµάτων που απορρέουν από τη σύµβαση που θα συναφθεί µεταξύ αυτού 

και της Αναθέτουσας Αρχής, πλην της αµοιβής του την οποία µπορεί να εκχωρήσει σε Τράπεζα 

της επιλογής του και υπό τον όρο προηγούµενης ενηµέρωσης της Αναθέτουσας Αρχής. 

7. Ο Ανάδοχος σε περίπτωση παράβασης οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης ή της ∆ιακήρυξης ή 

της Προσφοράς του, έχει υποχρέωση να αποζηµιώσει την Αναθέτουσα Αρχή ή και τον Κύριο 

του Έργου ή και το Ελληνικό ∆ηµόσιο, για κάθε θετική και αποθετική ζηµία που προκάλεσε µε 

αυτήν την παράβαση εξ οιασδήποτε αιτίας και αν προέρχεται, αλλά µέχρι το ύψος του ποσού της 

Σύµβασης. 

8. Σε περίπτωση ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος 

υποχρεούται µέσα σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που 

συνιστούν την ανωτέρα βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα 

Αρχή τα απαραίτητα αποδεικτικά στοιχεία. 

9. Η Αναθέτουσα Αρχή απαλλάσσεται από κάθε ευθύνη και υποχρέωση από τυχόν ατύχηµα ή από 

κάθε άλλη αιτία κατά την εκτέλεση της ανάθεσης. Η Αναθέτουσα Αρχή δεν έχει υποχρέωση 

καταβολής αποζηµίωσης για υπερωριακή απασχόληση ή οποιαδήποτε άλλη αµοιβή στο 

προσωπικό του Αναδόχου ή τρίτων. 

10. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία, τα Μέλη που αποτελούν την Ένωση/ 

Κοινοπραξία, θα είναι από κοινού και εις ολόκληρον υπεύθυνα έναντι της Αναθέτουσας Αρχής 

για την εκπλήρωση όλων των απορρεουσών από τη ∆ιακήρυξη υποχρεώσεών τους. Τυχόν 

υφιστάµενες µεταξύ τους συµφωνίες περί κατανοµής των ευθυνών τους έχουν ισχύ µόνον στις 

εσωτερικές τους σχέσεις και σε καµία περίπτωση δεν δύνανται να προβληθούν έναντι της 

Αναθέτουσας Αρχής ως λόγος απαλλαγής του ενός Μέλους από τις ευθύνες και τις υποχρεώσεις 

του άλλου ή των άλλων Μελών για την ολοκλήρωση της ανάθεσης. 

11. Σε περίπτωση που ο Ανάδοχος είναι Ένωση/ Κοινοπραξία και κατά τη διάρκεια της εκτέλεσης 

της Σύµβασης, οποιοδήποτε από τα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, εξαιτίας ανικανότητας για 

οποιοδήποτε λόγο ή λόγω ανωτέρας βίας, δεν µπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του, τα 

υπόλοιπα Μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολοκλήρωσης της Σύµβασης µε τους ίδιους 

όρους. 

12. Σε περίπτωση λύσης, πτώχευσης, ή θέσης σε καθεστώς αναγκαστικής διαχείρισης ή ειδικής 

εκκαθάρισης ενός εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η Σύµβαση εξακολουθεί να 

υφίσταται και οι απορρέουσες από τη Σύµβαση υποχρεώσεις βαρύνουν τα εναποµείναντα µέλη 

του Αναδόχου, µόνο εφόσον αυτά είναι σε θέση να τις εκπληρώσουν. Η κρίση για τη δυνατότητα 
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εκπλήρωσης ή µη των όρων της Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια του αρµοδίου 

οργάνου της Αναθέτουσας Αρχής. Σε αντίθετη περίπτωση, η Αναθέτουσα Αρχή δύναται να 

καταγγείλει τη Σύµβαση. Επίσης σε περίπτωση συγχώνευσης, εξαγοράς, µεταβίβασης της 

επιχείρησης κλπ. κάποιου εκ των µελών που απαρτίζουν τον Ανάδοχο, η συνέχιση ή όχι της 

Σύµβασης εναπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της Αναθέτουσας Αρχής, η οποία εξετάζει αν 

εξακολουθούν να συντρέχουν στο πρόσωπο του διαδόχου µέλους οι προϋποθέσεις ανάθεσης της 

Σύµβασης. Σε περίπτωση λύσης ή πτώχευσης του Αναδόχου, όταν αυτός αποτελείται από µία 

εταιρεία, ή θέσης της περιουσίας αυτού σε αναγκαστική διαχείριση, τότε η σύµβαση λύεται 

αυτοδίκαια από την ηµέρα επέλευσης των ανωτέρω γεγονότων. Σε τέτοια περίπτωση 

καταπίπτουν υπέρ της Αναθέτουσας Αρχή και οι Εγγυητικές Επιστολές Προκαταβολής και 

Καλής Εκτέλεσης που προβλέπονται στη Σύµβαση. 

13. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να παραδώσει µε την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη ή λύση της 

Σύµβασης στην Αναθέτουσα Αρχή όλα τα αποτελέσµατα, στοιχεία, καθώς και κάθε έγγραφο ή 

αρχείο σχετικό µε το αντικείµενο της παρούσας, που θα αποκτηθούν ή θα αναπτυχθούν από τον 

Ανάδοχο µε δαπάνες της Αναθέτουσας Αρχής. Σε περίπτωση αρχείων µε στοιχεία σε 

ηλεκτρονική µορφή, ο Ανάδοχος υποχρεούται να συνοδεύσει την παράδοσή τους µε έγγραφη 

τεκµηρίωση και οδηγίες για την ανάκτηση / διαχείρισή τους. 

14. Ο Ανάδοχος αναλαµβάνει την υποχρέωση να θεωρεί κάθε πληροφορία, που λαµβάνει από την 

Αναθέτουσα Αρχή, ως εµπιστευτική και να µην τη χρησιµοποιεί ή αποκαλύπτει σε άλλα 

πρόσωπα (πλην των υπαλλήλων του και αυτό µόνο στο βαθµό που είναι αναγκαίο για την 

εκτέλεση του Αντικειµένου της παρούσας), χωρίς την προηγούµενη έγγραφη συγκατάθεση της 

Αναθέτουσας Αρχής.  

15. Ο Ανάδοχος οφείλει να αποφεύγει την προβολή καθ’ οιονδήποτε τρόπο της συνεργασίας και της 

συµβατικής του σχέσης µε την Αναθέτουσα Αρχή, µε την εξαίρεση της απλής αναφοράς στο 

πελατολόγιό του.  

16. Ο Ανάδοχος έχει επίσης την υποχρέωση να συνεργαστεί µε οποιαδήποτε υπηρεσία της 

Αναθέτουσας Αρχής και άλλον αρµόδιο κρατικό φορέα, µε τον τρόπο που θα του υποδείξει η 

αρµόδια ∆ιεύθυνση της Αναθέτουσας Αρχής και να παρέχει στην Αναθέτουσα Αρχή αναφορές, 

πληροφορίες και στατιστικά στοιχεία σχετικά µε το αντικείµενο της Σύµβασης, κατόπιν σχετικού 

της αιτήµατος.  

17. Ο Ανάδοχος ρητώς ευθύνεται, για κάθε ενέργεια υπαλλήλων του, τυχόν υπεργολάβων του ή 

συµβούλων ή αντιπροσώπων ή προστηθέντων αυτού, συµπεριλαµβανοµένου ανεξαιρέτως 

οποιουδήποτε, που θα χρησιµοποιηθεί από αυτόν για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 

αναλαµβάνει ή κατά την άσκηση των δικαιωµάτων που του χορηγούνται µε τη Σύµβαση, καθώς 

και για τις τυχόν παρεπόµενες υποχρεώσεις. 

18. Ο Ανάδοχος υποχρεούται να ασφαλίζει όλο το προσωπικό που απασχολεί ο ίδιος ή οι τυχόν 

εγκεκριµένοι υπεργολάβοι του, σύµφωνα µε την εκάστοτε ισχύουσα Ασφαλιστική Νοµοθεσία. 

 

Άρθρο 4ο :    Υποχρεώσεις της Αναθέτουσας Αρχής 

Η Αναθέτουσα Αρχή είναι υποχρεωµένη για την παροχή όλων των µέσων και στοιχείων τα οποία 

κρίνονται απαραίτητα  για την υλοποίηση της ανατιθέµενης εργασίας.  

 

Άρθρο 5ο :    Ανωτέρα βία 

Ως ανωτέρα βία θεωρείται κάθε απρόβλεπτο και τυχαίο γεγονός που είναι αδύνατο να προβλεφθεί 
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έστω και εάν για την πρόβλεψη και αποτροπή της επέλευσης του καταβλήθηκε υπερβολική 

επιµέλεια και επιδείχθηκε η ανάλογη σύνεση. Ενδεικτικά γεγονότα ανωτέρας βίας είναι: εξαιρετικά 

και απρόβλεπτα φυσικά γεγονότα, πυρκαγιά που οφείλεται σε φυσικό γεγονός ή σε περιστάσεις για 

τις οποίες ο εντολοδόχος ή ο εντολέας δεν είναι υπαίτιοι, αιφνιδιαστική απεργία προσωπικού, 

πόλεµος, ατύχηµα, αιφνίδια ασθένεια του προσωπικού του εντολοδόχου κ.α.. Σε περίπτωση 

ανωτέρας βίας, η απόδειξη αυτής βαρύνει εξ ολοκλήρου τον Ανάδοχο, ο οποίος υποχρεούται µέσα 

σε δέκα (10) εργάσιµες ηµέρες από τότε που συνέβησαν τα περιστατικά που συνιστούν την ανωτέρα 

βία να τα αναφέρει εγγράφως και να προσκοµίσει στην Αναθέτουσα Αρχή τα απαραίτητα 

αποδεικτικά στοιχεία. 

 

Άρθρο 6ο :   Αναθεώρηση τιµών 

Καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, η τιµή της Οικονοµικής προσφοράς του Αναδόχου θα 

παραµείνει σταθερή και δεν θα υπόκειται σε αναθεώρηση, για οποιονδήποτε λόγο ή αιτία. 

 

Άρθρο 7ο :    Τρόπος πληρωµής 

Το σύνολο του συµβατικού τιµήµατος θα καταβληθεί µετά από την οριστική παραλαβή ειδών και 

υπηρεσιώνµε την προσκόµιση των νοµίµων παραστατικών και δικαιολογητικών, που προβλέπονται 

από τις ισχύουσες διατάξεις καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν απαιτηθεί από τις 

αρµόδιες υπηρεσίες που διενεργούν τον έλεγχο και την πληρωµή. 

 

Άρθρο 8ο :    Φόροι, Τέλη, Κρατήσεις 

Οι δασµοί, φόροι και λοιπές δηµοσιονοµικές επιβαρύνσεις βαρύνουν τον Ανάδοχο.Ο Ανάδοχος 

επιβαρύνεται µε κάθε νόµιµη κράτηση ή εισφορά, η οποία κατά νόµο βαρύνει αυτόν. Σηµειώνεται 

ότι η καθαρή αξία των παραστατικών υπόκειται σε παρακράτηση φόρου εισοδήµατος βάσει του Ν. 

2238/94 (ΦΕΚ Α΄ 151), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, και στην κράτηση ύψους 0,06% επί της 

αξίας κάθε πληρωµής προ φόρων και κρατήσεων υπέρ της Ενιαίας Αρχής ∆ηµοσίων Συµβάσεων, 

άρθρο 375 παρ. 7 του ν. 4412/2016. 

 

Άρθρο 9ο :    Επίλυση διαφορών, Εφαρµοστέο ∆ίκαιο 

Ο Ανάδοχος και η Αναθέτουσα Αρχή  θα προσπαθούν να ρυθµίζουν φιλικά κάθε διαφορά, που 

τυχόν θα προκύψει στις µεταξύ τους σχέσεις κατά τη διάρκεια της ισχύος της Σύµβασης που θα 

υπογραφεί. 

Επί διαφωνίας, κάθε διαφορά θα λύεται από τα αρµόδια ελληνικά δικαστήρια. 

 

Ζαγορά 08.04.2019 
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