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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η  υποβολή  της  παρούσας  μελέτης  γίνεται  με  σκοπό  την  υλοποίηση  της  προμήθειας  «Εξοικονόμηση
ενέργειας  και  βελτίωση  οδοφωτισμού  του  Δήμου  Λοκρών».  Απώτερος  σκοπός  της  ενεργειακής
αναβάθμισης  του  δημοτικού  οδοφωτισμού  είναι  η  εξοικονόμηση  πόρων,  η  μείωση  των  δαπανών
λειτουργίας και  συντήρησης,  η βελτίωση της ποιότητας φωτισμού και  η μείωση του περιβαλλοντικού
αποτυπώματος του Δικαιούχου.

Ο τομέας του οδοφωτισμού στους ΟΤΑ είναι ο δεύτερος κατά σειρά, μετά τα συστήματα ύδρευσης και
αποχέτευσης,  μεγαλύτερος  καταναλωτής  ηλεκτρικής  ενέργειας  των  ΟΤΑ.  Το  μεγαλύτερο  μέρος  του
δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  των  ΟΤΑ,  αποτελείται  από  φωτιστικά  σώματα  και  λαμπτήρες,  παλαιάς
τεχνολογίας με  υψηλή κατανάλωση ενέργειας.  Η πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης,  ήδη από το 2009
επιτάσσει την “Αποδοτική χρήση της ενέργειας” (οδηγίες  2009/125/ΕΚ, 2010/30/ΕΕ και  2012/27/ΕΕ), και
προωθεί  την  υιοθέτηση  “Καινοτόμων  τεχνολογιών  φωτισμού  στις  Ευρωπαϊκές  πόλεις”  (Green paper
5.12.2011  COM(2011)  889  final).  Στο  πλαίσιο  αυτό,  η  παρουσία  στην  αγορά,  ώριμων  πλέον,  νέων
τεχνολογιών  φωτισμού  (τεχνολογία  φωτισμού  στερεάς  κατάστασης),  επιτρέπει  την  αντικατάσταση
παλαιών φωτιστικών σωμάτων και  λαμπτήρων οδοφωτισμού,  με  νέας τεχνολογίας,  που επιτυγχάνουν
υψηλά επίπεδα εξοικονόμησης ενέργειας.

Ο  Δήμος  Λοκρών  επιδιώκει  την  ανάπτυξη  σύγχρονων  συστημάτων  αστικού  φωτισμού  με  στόχο  την
μέγιστη γεωγραφική κάλυψη και την βελτίωση της ποιότητας του οδικού φωτισμού. Ειδικότερα, με την
αξιοποίηση  των  σύγχρονων  τεχνικών  δυνατοτήτων,  προωθείται  η  βελτίωση  της  αποδοτικότητας  και
αποτελεσματικότητας της υπάρχουσας υποδομής και εν τέλει η αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
προς τους δημότες. Επιπρόσθετα, συμβάλλει στην αξιοποίηση της νέας πράσινης τεχνολογίας, μέσα από
τη δημιουργία ενός κρίσιμου πυρήνα υποδομών και εφαρμογών αστικού φωτισμού, σε συνδυασμό με την
ανάπτυξη υποδομής με δυνατότητες εφαρμογών ευφυούς πόλης (smart city).

Η τεχνολογία φωτισμού στερεάς κατάστασης (led chips) είναι, πλέον, ώριμη, ασφαλής και διεισδύει με
ταχείς  ρυθμούς  διεθνώς.  Προσφέρει  εξαιρετική  ποιότητα  φωτισμού  με  μεγάλες  δυνατότητες
κατευθυντικότητας  και  ομοιομορφίας  και  παρέχει  μεγάλης  κλίμακας  εξοικονόμηση  ενέργειας,  καθώς,
καλύπτει,  εν  δυνάμει,  την  βασική  απαίτηση  των  προτύπων  αναφορικά  με  τα  επίπεδα  φωτισμού,
συμβάλλοντας  στην  ασφάλεια  οχημάτων  και  πεζών  με  φωτιστικά  πολύ  μικρότερης  ενεργειακής
κατανάλωσης.

Η  προτεινόμενη  παρέμβαση  θα  εξασφαλίσει  την  αναβάθμιση  του  φωτισμού  με  ομοιογένεια  στις
φωτιστικές συνθήκες της πόλης και εναρμόνιση με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και κανονισμούς.

Αξίζει  να  επισημανθεί  ότι  για  την  κατάρτιση  του  επιχειρηματικού  σχεδίου  ελήφθησαν  οι  πλέον
συντηρητικές προβλέψεις (worst case scenario), ώστε ο Δήμος να είναι, κατά το δυνατόν, ασφαλής. Οι
τιμές μονάδας των φωτιστικών λαμβάνονται,  ανάλογα με την ισχύ τους, με βάση το ισχύον τιμολόγιο
μελέτης  (ΔΝΣγ/οικ.35577/ΦΝ466  Κανονισμός  Περιγραφικών  τιμολογίων  εργασιών  για  δημόσιες
συμβάσεις έργων ΦΕΚ1746/Β/19-5-2017). Προδήλως αναμένεται η επίτευξη έκπτωσης, που, εύλογα, θα
βελτιώσει  περαιτέρω  τους  χρηματο-οικονομικούς  δείκτες  (Καθαρή  Παρούσα  Αξία-NPV,  εσωτερικό
επιτόκιο-IRR, Ποσοστό Κάλυψης/Εξυπηρέτησης Οφειλών, Σταθμισμένο Κόστος Έργου) της επένδυσης.

Η σύνταξη της μελέτης και η επεξεργασία του υπολογιστικού φύλλου πραγματοποιήθηκε από την Δ/νση
Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Λοκρών, με την συνδρομή του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας.
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Η παρούσα μελέτη αποτελείται από πέντε (5) κεφάλαια.

Στο  1ο κεφάλαιο  της μελέτης παρουσιάζονται συγκεντρωτικά τα αποτελέσματα της αποτύπωσης για το
σύνολο των  Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Λοκρών.  Για την  εξαγωγή των  σχετικών  αποτελεσμάτων
γίνεται σαφής αναφορά στις μετρήσεις που ολοκληρώθηκαν, στον εξοπλισμό και τη μεθοδολογία που
εφαρμόσθηκε για την αποτύπωση. Τα αποτελέσματα δίνονται υπό τη μορφή συγκεντρωτικού πίνακα που
περιλαμβάνει  χαρακτηριστική ταξινόμηση των φωτιστικών σωμάτων συνολικά για το Δήμο,  βάσει  της
ισχύος και της τεχνολογίας των, για όλες τις εγκαταστάσεις που αφορούν τις δημοτικές ενότητες όπου
πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις. Ειδικότερα, αποτυπώνονται ψηφιακά (και για επιλεγμένες πληροφορίες
και σε μορφή πίνακα) οι απαραίτητες πληροφορίες της υφιστάμενης κατάστασης των εγκαταστάσεων του
δημοτικού οδοφωτισμού όπου πρόκειται να γίνουν επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας ανά Δημοτική
Ενότητα (Δ.Ε.). Οι εγκαταστάσεις αυτές αφορούν:

 δημοτικές οδούς εντός του πολεοδομικού ιστού του Δήμου
 πεζοδρόμους
 πλατείες
 πάρκα
 λοιπούς κοινόχρηστους χώρους

Στο  2ο κεφάλαιο  της  μελέτης  περιγράφονται  οι  προτεινόμενες  επεμβάσεις  εξοικονόμησης  ενέργειας
καθώς και τα ενεργειακά και οικονομικά τους οφέλη. Σε αυτό το κεφάλαιο έχει προστεθεί μία σύντομη
ανάλυση  της  μεθοδολογίας  που  έχει  εφαρμοσθεί  από  τις  Υπηρεσίες  του  Δήμου  στα  πλαίσια  της
κατηγοριοποίησης των δρόμων κατά το πρότυπο ΕΝ13201 και  των φωτοτεχνικών μελετών που έχουν
εκπονηθεί.
Στο 3ο κεφάλαιο παρατίθενται οι πραγματικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για τον οδοφωτισμό,
όπως αυτές προκύπτουν από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του παρόχου για ένα πλήρες έτος
λειτουργίας.

Στο  4ο κεφάλαιο της  μελέτης  περιγράφεται  ο  προϋπολογισμός  για  την  αντικατάσταση  συμβατικού
εξοπλισμού με:

- Την αφαίρεση συμβατικών φωτιστικών σωμάτων.
- Την αφαίρεση αριθμού βραχιόνων στήριξης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων από ιστό οδοφωτισμού.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση αριθμού βραχιόνων στήριξης σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων
- Την αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες σύγχρονης τεχνολογίας (αφορά μόνο τον

διακοσμητικό οδοφωτισμό).
- Την προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία συστήματος τηλελέγχου
- Τυχόν προμήθεια φωτιστικών σωμάτων, βραχιόνων και λαμπτήρων προς αποθήκευση για τις ανάγκες

μελλοντικής αντικατάστασης.

Στο 5ο κεφάλαιο της μελέτης παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της τεχνοοικονομικής μελέτης και δείκτες
οικονομικότητας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ 1ο: Αποτύπωση υφιστάμενης κατάστασης

Ο  Δήμος  Λοκρών είναι  δήμος  της  Περιφερειακής  Ενότητας
Φθιώτιδας, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, που συστάθηκε με
το  Πρόγραμμα  Καλλικράτης  από  την  συνένωση  των
προϋπαρχόντων δήμων Αταλάντης, Δαφνουσίων, Μαλεσίνας και
Οπουντίων.  Η  έκταση  του  νέου  Δήμου  είναι  614,7  km2 και  ο
πληθυσμός του 19.623 κάτοικοι, σύμφωνα με την Απογραφή του
2011.

Έδρα του δήμου ορίστηκε η Αταλάντη,  που είναι και πρωτεύουσα της Επαρχίας Λοκρίδας του Νομού
Φθιώτιδας.  Η  Αταλάντη  είναι  χτισμένη  στους  πρόποδες  του  βουνού  Ρόδα.  Είναι  εμπορικό,
γεωργοκτηνοτροφικών και βιομηχανικό κέντρο της επαρχίας Λοκρίδας. Απέχει 78,5 χλμ από τη Λαμία και
146 χιλ. από την Αθήνα. Ο πληθυσμός της πόλης σύμφωνα με την απογραφή του 2001 ανέρχεται σε 6.127
κατοίκους. Αν και η ιστορία της περιοχής ξεκινά στην Αχαϊκή Εποχή υπάρχουν ενδείξεις ότι η περιοχή
κατοικείται ήδη από τη Νεολιθική Εποχή. Πρωτεύουσα της Λοκρίδας ήταν η πόλη Οπούς. Κατά τον Ησίοδο
και τον Πλούταρχο, η πόλη Οπούς πήρε το όνομα της από τον Οπούντα, ο οποίος ήταν γιος του Λοκρού και
δισέγγονος του Δευκαλίωνα και της Πύρρας.

Ο σημερινός δήμος Λοκρών περιλαμβάνει τις παρακάτω Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες και οικισμούς:

1. Δημοτική Ενότητα Αταλάντης, με τις Δημοτικές Κοινότητες Αταλάντης (Άγιος Βλάσιος, Αταλάντη, Μονή
Αγίων Αναργύρων,  Παλίρροια,  Σκάλα) με τις  Τοπικές Κοινότητες Εξάρχου, Καλαποδίου Κυπαρισσίου
(Ευκάλυπτος, Κυπαρίσσι), Κυρτώνης, Μεγαπλατάνου και Τραγάνας (Μικρόβιος, Τραγάνα)

2. Δημοτική Ενότητα  Δαφνουσίων, με τις Δημοτικές Κοινότητες Λιβανατών, Αρκίτσας (Αγία Αικατερίνη,
Άγιος Νικόλαος, Αρκίτσα, Καλυψώ, Μελιδόνι, Πουρνάρα) και Γουλεμίου

3. Δημοτική  Ενότητα  Μαλεσίνης,  με  τις  Δημοτική  Κοινότητα  Μαλεσίνας  (Θεολόγος,  Λεκούνα,  Μάζι,
Μαλεσίνα, Μονή Αγίου Γεωργίου), και την Τοπική Κοινότητα Προσκυνά

4. Δημοτική Ενότητα Οπουντίων, με τις Δημοτικές Κοινότητες Μαρτίνου (Μαρτίνο, Μεταλλείο Τσούκκας)
και Λάρυμνας (Λαγονήσι, Λάρυμνα, Μεταλλεία)

Η αποτύπωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων του Δήμου κατηγοριοποιείται  ανά
Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.) / Τ.Κ. και αφορά:

 Στην καταγραφή των ιστών οδοφωτισμού και των φωτιστικών σωμάτων που είναι εγκατεστημένα σε
δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες και πάρκα του Δήμου.

 Στην καταγραφή των πινάκων διανομής (pillars) που τροφοδοτούν τις εγκαταστάσεις οδοφωτισμού του
Δήμου.

 Στην ψηφιακή απεικόνιση των ανωτέρω (π.χ. .shp, .kml).

1.1 Μετρήσεις, εξοπλισμός, μεθοδολογία

Ο  Δήμος  Λοκρών  έχει  στη  διάθεσή  του  στοιχεία  της  υφιστάμενης  κατάστασης  του  συστήματος
οδοφωτισμού βασισμένα στα ακόλουθα στοιχεία:

 Γεωγραφικών συντεταγμένων,
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 Αρχείου τύπου kml
 Κάθετων αποστάσεων από το οδόστρωμα (ύψος ιστού, ύψος φωτιστικού σώματος)
 Είδος / κατηγορία φωτιστικού σώματος

Η αποτύπωση του τύπου των λαμπτήρων καθώς και ο αριθμός των φωτιστικών σωμάτων έγινε οπτικά
μέσω επιτόπιας παρατήρησης ενώ για τον προσδιορισμό της ονομαστικής ισχύος του λαμπτήρα (W) και
της  απορροφούμενης  ισχύος  του  φωτιστικού σώματος  (W),  χρησιμοποιήθηκαν τα  φυλλάδια  τεχνικών
προδιαγραφών που τηρούνται στο αρχείο του Δήμου.

Η  αποτύπωση  του  δικτύου  ηλεκτροφωτισμού  κοινόχρηστων  χώρων  του  Δήμου  Λοκρών  είναι
κατηγοριοποιημένη ανά Δημοτική ενότητα (Δ.Ε.) και αφορά την:

 Πλήρη  καταγραφή  των  στοιχείων  του  συστήματος  οδοφωτισμού  και  φωτισμού  δημόσιων
κοινόχρηστων χώρων που είναι εγκατεστημένα σε όλους τους δρόμους, πεζόδρομους, πλατείες και
πάρκα του Δήμου. Υπάρχει πλήρης αποτύπωση που περιλαμβάνει το σύνολο των απαιτήσεων που
περιγράφονται στο πρότυπο οδηγό.
 Πλήρη  καταγραφή  των  πινάκων  διανομής  (pillars)  που  τροφοδοτούν  τις  εγκαταστάσεις
οδοφωτισμού του Δήμου
 Ηλεκτρονική  αποτύπωση  σε  ηλεκτρονική  πλατφόρμα  συλλογής  και  αποτύπωσης  στοιχείων  με
δυνατότητα  εξαγωγής  όλων  των  πληροφοριών  της  αποτύπωσης  όπως  αναφέρονται  παρακάτω  σε
αρχεία .xls, ώστε να είναι δυνατή η επεξεργασία του συνόλου των πληροφοριών και η απομόνωση των
παραμέτρων που ενδιαφέρει κατά περίπτωση.

Πιο συγκεκριμένα, οι καταγραφές έχουν να κάνουν με την αποτύπωση του δικτύου ηλεκτροφωτισμού
κοινόχρηστων χώρων του Δήμων και  υπάρχει  κατηγοριοποίηση ανά Δημοτική Ενότητα (Δ.Ε.)  ώστε  να
αφορούν:
1. Στην καταγραφή των ιστών οδοφωτισμού και των τεχνικών χαρακτηριστικών
2. Στην καταγραφή των φωτιστικών σωμάτων και των τεχνικών χαρακτηριστικών
3. Στην καταγραφή των αριθμών παροχής πινάκων διανομής που τροφοδοτούν τους ιστούς οδοφωτισμού

του Δήμου
4. Στην ψηφιακή απεικόνιση των ανωτέρω σε αρχείο τύπου GIS

1.2 Δεδομένα καταγραφής

Η αποτύπωση έγινε βάσει των σχετικών κανόνων και προδιαγραφών. Περιλαμβάνει τα εξής δεδομένα
ιστών οδοφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων:

Δεδομένα ιστών οδοφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων
 Γεωδαιτικές συντεταγμένες ιστού ή/και φωτιστικό σώματα (π.χ. σε περίπτωση που δεν τοποθετείται

επί ιστού) σε τέτοια μορφή ώστε να είναι εφικτή η απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη.
 Δημοτική Ενότητα χωροθέτησης του ιστού.
 Ονομασία οδού – πεζόδρομου – πλατείας – πάρκου όπου τοποθετείται ο ιστός ή/και  το φωτιστικό

σώμα.

 Στοιχεία ιστού:
i. Τύπος ιστού (υλικό κατασκευής). 
ii. Κυριότητα ιστού. 
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iii. Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό.
iv. Κάθετο ύψος ιστού.
v. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ΙD) ιστού οδοφωτισμού. 

 Στοιχεία φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα
i. Τεχνολογία λαμπτήρα
ii. Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα (W)
iii. Τύπος φωτιστικού σώματος
iv. Συνολική ισχύς φωτιστικού σώματος (W)
v. Κατάσταση λειτουργίας του φωτιστικού σώματος
vi. Κάθετο ύψος του φωτιστικού σώματος από το οδόστρωμα

 Δεδομένα πινάκων διανομής (  pillars  ) (για τους πίνακες διανομής ιδιοκτησίας του Δήμου)
i. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ID) του πίνακα διανομής (pillar)
ii. Γεωδαιτικές συντεταγμένες του πίνακα σε τέτοια μορφή ώστε να είναι  εφικτή η απεικόνιση σε

ψηφιακό χάρτη
iii. Δημοτική Ενότητα χωροθέτησης πίνακα διανομής
iv. Ονομασία οδού – πεζόδρομου – πλατείας - πάρκου όπου τοποθετείται ο πίνακας
v. Κωδικοί ταυτοποίησης ιστών που τροφοδοτούνται από τον πίνακα
vi. Κωδικοί  ταυτοποίησης  φωτιστικών  σωμάτων  που  δεν  τοποθετούνται  σε  ιστό  (π.χ.  εναέριο,

επίτοιχο)
vii. Αριθμός παροχής του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου πίνακα
viii. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) για το πιο πρόσφατα διαθέσιμο πλήρες έτος λειτουργίας,

όπως αυτό προκύπτει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας του παρόχου ενέργειας

1.3 Ψηφιακή απεικόνιση

Τα  δεδομένα  καταγραφής  (ιστοί,  φωτιστικά  σώματα,  λαμπτήρες,  πίνακες  διανομής)  απεικονίζονται
μερικώς  ψηφιακά  σε  αρχείο  τύπου  .kml με  γεωγραφικό  υπόβαθρο  Google  Map.  Καταγράφηκαν  τα
φωτιστικά  σημεία  (Ιστοί)  του  δημοτικού  φωτισμού  στο  Δήμο  Λοκρών  (στο  80%  της  υφιστάμενης
κατάστασης,  με  βάση  τα  πληθυσμιακά  στοιχεία  της  Απογραφής  του  2011),  με  σύστημα  κινητής
χαρτογράφησης, με κύρια χαρακτηριστικά:

 GPS/GNSS RTK, αδρανειακό σύστημα καταγραφής θέσης,
 (INS) και κάμερες συλλογής δεδομένων στις Δημοτικές και Τοπικές Κοινότητες

Στη συνέχεια έγιναν οι  εργασίες ψηφιοποίησης –  καταγραφής και  ταξινόμησης του καταγεγραμμένου
φωτιστικού εξοπλισμού, όπως αυτός προέκυψε από την καταγραφή.

Σε ότι αφορά το ψηφιοποιημένο υλικό που προέκυψε, τα σχέδια δίδονται σε τύπο αρχείου dwg και τα
στοιχεία GIS σε αρχεία shapefile, κλπ. Αναλυτικά παραδίδονται:
 Αρχεία Excel με τα αντίστοιχα στοιχεία.
 Αρχεία Εικόνων για κάθε ένα από τα Φωτιστικά Σημεία που θα καταγράφηκαν και αντιστοίχιση τους με

το σχέδιο.
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Το πληροφοριακό σύστημα απεικονίζει σε χάρτη της Google τη θέση των ιστών και των ηλεκτρολογικών
πινάκων διαχωρισμένα (διαφορετικό χρώμα και  σχήμα) σύμφωνα με τις  καταχωρημένες πληροφορίες
στην βάση δεδομένων.
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1.4 Παρουσίαση αποτελεσμάτων αποτύπωσης
[Σημειώνεται ότι, οι Πίνακες που ακολουθούν εισάγονται από το Υπολογιστικό Φύλλο Ενεργειακής Αναβάθμισης Οδοφωτισμού (Microsoft Excel)]

Πίνακας  1 - Συγκεντρωτικός πίνακας αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης φωτιστικών σωμάτων που
πρόκειται να αντικατασταθούν
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Α/Α
Συντομο-
γραφία

Τεμάχια Ισχύς 
Λαμπτήρα

Ισχύς 
Συστήματος

Τεμάχια 
εκτός 

λειτουργία

Τεμάχια 
σε 

λειτουργία

1 Λ-Φθ 3.349 23,00 25,30 15 3.334

2 Λ-Φθ 2.131 23,00 25,30 133 1.998

3 ΦΣ-Ε 6 150,00 177,00 0 6

4 ΦΣ-NaHP 1.637 150,00 177,00 8 1.629

5 ΦΣ-NaHP 117 250,00 295,00 1 116

6 ΦΣ-NaHP 101 250,00 295,00 0 101

7 ΦΣ-NaHP 38 250,00 295,00 0 38

8 ΦΣ-Λ 50 250,00 295,00 0 50

9 Π-HQI 46 400,00 472,00 0 46

10 ΦΣ-NaHP 9 400,00 472,00 0 9

11 Π-HQI 4 400,00 472,00 0 4

8. ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ - ΠΟΣΟΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Υφιστάμενη τεχνολογία Φ/Σ & Λαμπτήρων

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού τύπου 
"Καπελάκι" με λαπτήρα Φθορισμού

Φωτιστικό Σώμα τύπου "Κορυφής-Καμπανάκι-
Μπάλα" με λαμπτήρα Φθορισμού

Εναέριο Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με 
λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 
Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 
Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 
Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 
Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Φωτιστικό Σώμα Λιμένος με λαμπτήρα Ατμών 
Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με λαμπτήρα 
Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων

Ο ανάδοχος κατά την πορεία ολοκλήρωσης του έργου θα πρέπει  να τηρεί  λεπτομερή αρχεία που θα
καταγράφουν τα φωτιστικά που έχουν αντικατασταθεί και αυτά που εγκαταστάθηκαν στη θέση τους. Τα
αρχεία αυτά θα έχουν τη μορφή πίνακα και θα παραδοθούν στις υπηρεσίες του Δήμου με σκοπό την
ικανοποίηση των απαιτήσεων ποσοτικής παραλαβής. Αυτή η διαδικασία δεν αντικαθιστά τις παράλληλες
απαιτήσεις  επίβλεψης  και  ποσοτικών  παραλαβών  –  πιστοποιήσεων  έργου  (τμηματικές,  τελική)  που
προβλέπονται από την κείμενη νομοθεσία.

Λαμβάνοντας  υπόψη  τις  απώλειες  των  συμβατικών  φωτιστικών  σωμάτων,  με  τις  απώλειες  των
στραγγαλιστικών τους πηνίων, η ονομαστική ισχύς των λαμπτήρων φωτισμού προσαυξάνεται κατά 20%,
και, ως εκ τούτου, αναθεωρείται η συνολική ισχύς των φωτιστικών σωμάτων. Δεν λαμβάνονται υπόψη
απώλειες  στα  καλώδια  τροφοδότησης,  καθώς  θεωρούνται  αμελητέες,  με  συνέπεια  οι  ποσοτικές
εκτιμήσεις κατανάλωσης ενέργειας να είναι ασφαλείς.

Στον Πίνακα 2 (από το φύλλο «Πίνακες αιτήματος») παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της
εκτίμησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων που πρόκειται
να αντικατασταθούν.
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Για την εκτίμηση της ετήσιας κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των υφιστάμενων φωτιστικών σωμάτων
λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω:

● Ετήσιες ώρες λειτουργίας φωτιστικού σώματος (=11,90 ώρες/24ωρο)
● Κόστος  ηλεκτρικής ενέργειας (λαμβάνεται  0,15 €/kWh).  Η τιμή αυτή μπορεί  να αναπροσαρμόζεται

ανάλογα με την μεταβολή των τιμολογίων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας (ΦΟΠ, κλπ).
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Α/Α Από Σε
Ισχύς 

Συμβατικού
Συστήματος

Ισχύς
Νέου

Συστήματος

Κατανάλωση
Συμβατικού
Συστήματος

Κατανάλωση
Νέου

Συστήματος

Κόστος 
Απομάκρ. 

Συμβατικών ΦΣ

Κόστος Νέων 
ΦΣ

Κόστος 
Αφαίρεσης 
Βραχίονα

Κόστος για 
Νέους 

βραχίονες

1 Λ-Φθ -23W
Λ-led ≤ 16W -

16,36W
84.729,70 54.789,64 366.375,09 237.978,80 92.098 200.940,00 0,00 0,00

2 Λ-Φθ -23W
Λ-led ≤ 16W -

16,36W
53.914,30 34.863,16 219.561,32 151.428,14 58.603 127.860,00 10.000,00 40.000,00

3 ΦΣ-Ε -150W ΦΣ-led ≤ 80W -70W 1.062,00 420,00 4.612,80 1.824,27 165 3.036,00 0,00 0,00

4 ΦΣ-NaHP -150W ΦΣ-led ≤ 80W -80W 289.749,00 130.960,00 1.252.374,39 568.824,76 45.018 828.322,00 10.000,00 40.000,00

5 ΦΣ-NaHP -250W
ΦΣ-led ≤ 100W -

95W
34.515,00 11.115,00 148.634,57 48.278,00 3.218 62.361,00 0,00 0,00

6 ΦΣ-NaHP -250W
ΦΣ-led ≤ 100W -

120W
29.795,00 12.120,00 129.414,58 52.643,22 2.778 53.833,00 10.000,00 40.000,00

7 ΦΣ-NaHP -250W
Π-led ≤ 130W -

130W
11.210,00 4.940,00 48.690,64 21.456,89 1.045 30.856,00 0,00 0,00

8 ΦΣ-Λ -250W
Π-led ≤ 100W -

120W
14.750,00 6.000,00 64.066,63 26.061,00 1.375 44.000,00 0,00 0,00

9 Π-HQI -400W
Π-led ≤ 150W -

160W
21.712,00 7.360,00 94.306,07 31.968,16 1.265 40.480,00 0,00 0,00

10 ΦΣ-NaHP -400W
ΦΣ-led > 200W -

220W
4.248,00 1.980,00 18.451,19 8.600,13 248 9.180,00 0,00 0,00

11 Π-HQI -400W
Π-led > 200W -

220W
1.888,00 880,00 8.200,53 3.822,28 110 4.080,00 0,00 0,00

ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ ΓΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΚΑΙ ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ
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1.5 Κατηγοριοποίηση Δημοτικών Οδών

Στους παρακάτω Πίνακες παρουσιάζονται οι κατηγορίες τυπικών οδών, σύμφωνα με
τα οριζόμενα στο κεφ. 6.3.1 του Οδηγού Μελετών για την βελτίωση της ενεργειακής
αποδοτικότητας σε εγκαταστάσεις οδοφωτισμού ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού.
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1. Πίνακας 3 –  Τυπικές Οδοί  όπως κατηγοριοποιήθηκαν από τον Δήμο Λοκρών για τις  ανάγκες της μελέτης για την ενεργειακή αναβάθμιση του
Δημοτικού Οδοφωτισμού και για τις οποίες είναι εφικτή η εφαρμογή του προτύπου ΕΝ 13201:2015.

Ονομασία οδού
Τυπική οδός 1 Τυπική οδός 2 Τυπική οδός 3 Τυπική οδός 4 Τυπική οδός 5
Δημοτική Οδός

Λιβανάτων
Δημοτική Οδός

Αρκίτσας
Δημοτική Οδός Αταλάντης - Νο.1

Δημοτική Οδός
Αταλάντης - Νο.2

Δημοτική Οδός Αταλάντης - Νο.3

Χαρακτηριστικά πρότυπης οδού        
Κατηγορία φωτισμού οδοστρώματος M6 M4 M3 M2 M4
Πλάτος Οδοστρώματος (m) 7 12 7 7 2 x 5
Αρ. λωρίδων κυκλοφορίας 2 2 1 2 2 x 1
Τύπος οδοστρώματος R3, qo: 0,07, στεγνό R3, qo: 0,07, στεγνό R3, qo: 0,07, στεγνό R3, qo: 0,07, στεγνό R3, qo: 0,07, στεγνό
Πεζοδρόμια κανένα κανένα 2, εκατέρωθεν 2, εκατέρωθεν 2, εκατέρωθεν
Πλάτος πεζοδρομίου (m) - - 1 2 2
Ύψος πεζοδρομίου (m) - - 0,1 0,1 0,1

Κατηγορία φωτισμού πεζοδρομίου 1 - - P6 P4 P6
Μεσαία Νησίδα ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ
Πλάτος νησίδας (m) - - - - 1
Ύψος νησίδας (m) - - - - 0,2
Ιστός - βραχίονας Οδικός Οδικός Οδικός Πεζοδρόμου Οδικός Οδικός Πεζοδρόμου
Μήκος βραχίονα (m) 0,7 1,5 Οδικά: 0,7 Μπάλα: 0,3 1 Οδικά: 0,7 Μπάλα: 0,5
Κλίση Βραχίονα (0) 5 5 5 0 5 5 0
Απόσταση ιστού-οδοστρώματος (m) 0,72 1,55 0,72 0,3 1,1 0,72 0,5
Γωνία περιστροφής ιστού (0) 0 0 0 90 0 0 0

Τύπος διάταξης ιστών Μονόπλευρη διάταξη:
Πάνω

Μονόπλευρη διάταξη:
Πάνω

Αμφίπλευρη
Μονόπλευρη διάταξη:

Πάνω Πεζοδρόμιο

Διάταξη μεσαίας νησίδας
Πάνω Πεζοδρόμιο:

Οδικά
Κάτω Πεζοδρόμιο:

Μπάλα
Κάτω Πεζοδρόμιο:

Οδικά
Μπάλα

Ύψος σημείου φωτός (m) 7 9 Οδικά: 7 Μπάλα: 3,5 9 Οδικά: 6 Μπάλα: 4,5
Φωτιστικά ανά ιστό 1 1 1 2 1 1 2
Συντελεστής συντήρησης φωτιστικών
σωμάτων

0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8 0,8

Απόσταση μεταξύ ιστών (m) 40 15 60 10 25 30 10
Μετατόπιση κατά μήκος 0 0 0 0 0 0 0

Ποσοστό αντιπροσώπευσης 2        
Ποσοστό φωτιστικών σωμάτων που 
ανήκουν σε αυτή την κατηγορία

- - - - -

1 Ενδεικτικές παράμετροι, όχι επί ποινή αποκλεισμού

2 Στην περίπτωση που έχει ολοκληρωθεί η καταγραφή του δικτύου δημοτικού οδοφωτισμού
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Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

2. Τυπική οδός 1 - Δημοτική Οδός Λιβανάτων

Υφιστάμενη κατάσταση

Προτεινόμενη Κατάσταση
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Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

3. Τυπική οδός 2 - Δημοτική Οδός Αρκίτσας

Υφιστάμενη κατάσταση

Προτεινόμενη Κατάσταση
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Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

4. Τυπική οδός 3 - Δημοτική Οδός Αταλάντης - Νο.1

Υφιστάμενη κατάσταση

Προτεινόμενη Κατάσταση
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Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

5. Τυπική οδός 4 - Δημοτική Οδός Αταλάντης - Νο.2

Υφιστάμενη Κατάσταση

Προτεινόμενη Κατάσταση
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Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

6. Τυπική οδός 5 - Δημοτική Οδός Αταλάντης - Νο.3

Υφιστάμενη     Κατάσταση

Προτεινόμενη Κατάσταση
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Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

KΕΦΑΛΑΙΟ 2ο: Προτεινόμενες επεμβάσεις και εκτίμηση του ενεργειακού και οικονομικού οφέλους

Στον παρακάτω Πίνακα 4 (από το φύλλο «Πίνακες αιτήματος») παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των προτεινόμενων 
επεμβάσεων.

Πίνακας 4 - Συγκεντρωτικός πίνακας επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας.

Τεχνολογία Λαμπτήρα/ 
Φωτιστικού Σώματος

Ισχύς 
Συμβατικού 
Λαμπτήρα/ 
Φωτιστικού 
Σώματος

Ισχύς 
Συμβατικού 
Συστήματος 
Φωτιστικού 
Σώματος

Τεχνολογία Σύγχρονου 
Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος

Ισχύς 
Σύγχρονου 
Λαμπτήρα

Ισχύς 
Σύγχρονου 
Συστήματος 
Φωτιστικού

Δυνατότητα 
Dimming

Αριθμός 
φωτιστικών 
σωμάτων

(W) (W) (W) (W) (ναι/όχι)

ΣΥΝΟΛΟ 7.488
Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού τύπου 
"Καπελάκι" με λαπτήρα Φθορισμού

23 25,30 Λαμπτήρας LED ≤ 16W 16,36 16,36 ΌΧΙ 3.349

Φωτιστικό Σώμα τύπου "Κορυφής-
Καμπανάκι-Μπάλα" με λαμπτήρα 
Φθορισμού

23 25,30 Λαμπτήρας LED ≤ 16W 16,36 16,36 ΌΧΙ 2.131

Εναέριο Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού 
με λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής 
Πίεσης 

150 177,00 Φωτιστικό Σώμα LED (Eναέριο) 70 70 ΌΧΙ 6

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με 
λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής 
Πίεσης 

150 177,00
LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς 
βραχίονα

80 80 ΌΧΙ 1.637

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με 
λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής 
Πίεσης 

250 295,00
LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς 
βραχίονα

95 95 ΌΧΙ 117

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με 
λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής 
Πίεσης 

250 295,00
LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς 
βραχίονα

120 120 ΌΧΙ 101

Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με 
λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής 
Πίεσης 

250 295,00
LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς 
βραχίονα

130 130 ΌΧΙ 38

Φωτιστικό Σώμα Λιμένος με λαμπτήρα 
Ατμών Νατρίου Υψηλής Πίεσης 

250 295,00 Προβολέας LED 110W 120 120 ΌΧΙ 50

Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων 400 472,00 Προβολέας LED 150W 160 160 ΌΧΙ 46
Φωτιστικό Σώμα Οδοφωτισμού με 
λαμπτήρα Ατμών Νατρίου Υψηλής 
Πίεσης 

400 472,00
LED Ισχύος >200 W, χωρίς 
βραχίονα

220 220 ΌΧΙ 9

Προβολέας Μεταλλικών Αλογονιδίων 400 472,00 Προβολέας LED 220W 220 220 ΌΧΙ 4

ΠΡΙΝ ΜΕΤΑ

21



Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

Στον  παρακάτω  Πίνακα  5  (από  το  φύλλο  «Πίνακες  αιτήματος»)  παρουσιάζονται  τα  συγκεντρωτικά  αποτελέσματα  της  εκτίμησης  της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νέων φωτιστικών σωμάτων:
Πίνακας 5 - Συγκεντρωτικός πίνακας εκτίμησης κατανάλωσης ενέργειας νέων φωτιστικών σωμάτων

Α Β Γ Δ Ε ΣΤ Ζ Η Θ Ι Κ

Τεχνολογία Σύγχρονου 
Λαμπτήρα/ Φωτιστικού 

Σώματος

Ισχύς 
Σύγχρονου 
Λαμπτήρα

Ισχύς 
Σύγχρονου 
Συστήματος 
Φωτιστικού

Δυνατότητα 
Dimming*

Μείωση 
κατανάλωσης 

ως αποτέλεσμα 
του dimming

Αριθμός σε 
λειτουργία

Αριθμός 
εκτός 

λειτουργίας

Ώρες 
λειτουργίας

Κατανάλωση 
ηλεκτρικής 
ενέργειας

[(Γ x ΣΤ x Η )
(1-Ε)/100]  

Κόστος 
ηλεκτρικής 
ενέργειας

Ετήσια Δαπάνη
(Θ x Ι)

(W) (W) (Ναι/Όχι) % Ώρες kWh €/kWh €/έτος

ΣΥΝΟΛΟ 7.488 0 1.152.885,65 172.932,85

Λαμπτήρας LED ≤ 16W 16,36 16,36 ΌΧΙ 3.349 0 4.343,50 237.978,80 0,1500 35.696,82

Λαμπτήρας LED ≤ 16W 16,36 16,36 ΌΧΙ 2.131 0 4.343,50 151.428,14 0,1500 22.714,22

Φωτιστικό Σώμα LED 
(Eναέριο)

70 70 ΌΧΙ 6 0 4.343,50 1.824,27 0,1500 273,64

LED Ισχύος 50−80 W, 
χωρίς βραχίονα

80 80 ΌΧΙ 1.637 0 4.343,50 568.824,76 0,1500 85.323,71

LED Ισχύος 80−110 W, 
χωρίς βραχίονα

95 95 ΌΧΙ 117 0 4.343,50 48.278,00 0,1500 7.241,70

LED Ισχύος 80−110 W, 
χωρίς βραχίονα

120 120 ΌΧΙ 101 0 4.343,50 52.643,22 0,1500 7.896,48

LED Ισχύος 110−150 W, 
χωρίς βραχίονα

130 130 ΌΧΙ 38 0 4.343,50 21.456,89 0,1500 3.218,53

Προβολέας LED 110W 120 120 ΌΧΙ 50 0 4.343,50 26.061,00 0,1500 3.909,15

Προβολέας LED 150W 160 160 ΌΧΙ 46 0 4.343,50 31.968,16 0,1500 4.795,22

LED Ισχύος >200 W, 
χωρίς βραχίονα

220 220 ΌΧΙ 9 0 4.343,50 8.600,13 0,1500 1.290,02

Προβολέας LED 220W 220 220 ΌΧΙ 4 0 4.343,50 3.822,28 0,1500 573,34

*Σε περίπτωση δυνατότητας dimming εκτιμάται μια εξοικονόμηση ενέργειας περίπου 15%.
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Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 3ο – Αποτύπωση της πραγματικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των 
εγκαταστάσεων οδοφωτισμού

Στον παρακάτω Πίνακα αποτυπώνονται οι πραγματικές καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτές
προκύπτουν από τους λογαριασμούς του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας. 
Στον συνημμένο Πίνακα συνολικής κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, αποτυπώνονται οι πραγματικές
καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας όπως αυτές προκύπτουν από την αποστολή των στοιχείων από το
ΔΕΔΔΗΕ για το έτος 2018.  Συγκεκριμένα με έγγραφο μας,  αιτηθήκαμε στην Δ/νση Πληροφορικής του
ΔΕΔΔΗΕ  την  αποστολή  στοιχείων  ενεργειακών  καταναλώσεων  για  το  έτος  2018  των  ΦΟΠ,  που
υπολογίζονται για αντικατάσταση με το συγκεκριμένο πρόγραμμα.

Το σύνολο της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του έτους 2018 ανέρχεται σε 2.295.234 kWh.

Πρόσθετες καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας στον οδοφωτισμό δεν υπάρχουν.

Πίνακας 6 – Πίνακας αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης που αφορά τις πραγματικές 
καταναλώσεις ενέργειας

Συνολική κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας

Πρόσθετες καταναλώσεις ηλεκτρικής
ενέργειας που δεν σχετίζονται με τον

φωτισμό

Κωδικός ταυτοποίησης Πίνακα
Διανομής

Κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας 
έτους 2016

Περιγραφή Ισχύς
Ετήσιες
ώρες

λειτουργίας
(kWh) (kW) (h)

ΣΥΝΟΛΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΕΚΤΙΜΗΣΗ 
ΑΠΟ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΗΣ Ο.Υ.

2.295.234  533,77 4.343,50

ΣΥΝΟΛΟ 4.700.000  
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Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ 4ο – Προϋπολογισμός υλοποίησης παρέμβασης

Για την σύνταξη του προϋπολογισμού μελέτης λαμβάνονται οι τιμές μονάδας όπως ορίζονται στον υπ.
αριθμ.  ΔΝΣγ/oικ.35577/ΦΝ  466  (ΦΕΚ  1746/2ο/19.05.2017  Κανονισμό  Περιγραφικών  Τιμολογίων
Εργασιών για δημόσιες  συμβάσεις  έργων, όπως ισχύει  κατά την ημερομηνία σύνταξης της μελέτης.
Ειδικότερα, λαμβάνονται οι τιμές μονάδας όπως ορίζονται στα Άρθρα Τιμολογίου 60.10.40. «Φωτιστικά
σώματα οδοφωτισμού τύπου βραχίονα με φωτεινές πηγές τεχνολογίας διόδων φωτοεκπομπής (LED)»
του κεφ.  «Περιγραφικό  τιμολόγιο  ηλεκτρομηχανολογικών  εργασιών  (Η/Μ  εγκαταστάσεων  έργων,
οδοποιίας, υδραυλικών και λιμενικών έργων». Η επιλογή της μοναδιαίας τιμής του φωτιστικού σώματος
γίνεται βάσει της ισχύος του.

Στην περίπτωση των βραχιόνων η τιμή μονάδας,  για την προμήθεια και  εγκατάσταση τους για την
σύνταξη  του  π/υ  μελέτης,  υπολογίζεται  έμμεσα  με  χρήση  των  άρθρων  του  ανωτέρω  Κανονισμού
Περιγραφικών  Τιμολογίων  Εργασιών  (δηλαδή,  αφαιρώντας  την  τιμή  του  φωτιστικού  σώματος  άνευ
βραχίονα από την τιμή του φωτιστικού σώματος με βραχίονα για τον ίδιο τύπο φωτιστικού σώματος).
Στην περίπτωση των λαμπτήρων η εκτίμηση της τιμής μονάδας των λαμπτήρων έγινε βάσει έρευνας
αγοράς και προσδοκώμενου χρόνου εγγύησης από τον ανάδοχο.

Για τον προϋπολογισμό της παρέμβασης απαιτούνται τιμές μονάδας για τα παρακάτω:

- Την αφαίρεση συμβατικών φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων.
- Την αφαίρεση βραχιόνων στήριξης συμβατικών φωτιστικών σωμάτων από ιστό οδοφωτισμού.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων.
- Την προμήθεια και εγκατάσταση αριθμού βραχιόνων στήριξης σύγχρονων φωτιστικών σωμάτων.
- Την αντικατάσταση συμβατικών λαμπτήρων με λαμπτήρες σύγχρονης τεχνολογίας (αφορά μόνο τον

διακοσμητικό οδοφωτισμό).

Στους παρακάτω Πίνακες 7 – 10 (από το φύλλο «Πίνακες αιτήματος») παρουσιάζονται τα απαραίτητα
στοιχεία.

24



Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

Πίνακας 7 – Συγκεντρωτικές δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης νέων φωτιστικών σωμάτων.

Τεχνολογία Σύγχρονου 
Λαμπτήρα/ Φωτιστικού Σώματος

Ισχύς 
Σύγχρονου 
Λαμπτήρα/ 
Φωτιστικού 
Σώματος

Ισχύς 
Σύγχρονου 
Συστήματος 
Φωτιστικού

Δυνατότητα 
Dimming

Αριθμός 
λαμπτήρων/  
φωτιστικών 
σωμάτων*

Κόστος 
προμήθειας και 
εγκατάστασης

Συνολικό κόστος

(W) (W) (ναι/όχι) €/τεμάχιο €

ΣΥΝΟΛΟ 7.488 6.810,00 1.404.948,00

Λαμπτήρας LED ≤ 16W 16,36 16,36 ΌΧΙ 3.349 60,00 200.940,00

Λαμπτήρας LED ≤ 16W 16,36 16,36 ΌΧΙ 2.131 60,00 127.860,00

Φωτιστικό Σώμα LED (Eναέριο) 70 70 ΌΧΙ 6 506,00 3.036,00

LED Ισχύος 50−80 W, χωρίς 
βραχίονα

80 80 ΌΧΙ 1.637 506,00 828.322,00

LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς 
βραχίονα

95 95 ΌΧΙ 117 533,00 62.361,00

LED Ισχύος 80−110 W, χωρίς 
βραχίονα

120 120 ΌΧΙ 101 533,00 53.833,00

LED Ισχύος 110−150 W, χωρίς 
βραχίονα

130 130 ΌΧΙ 38 812,00 30.856,00

Προβολέας LED 110W 120 120 ΌΧΙ 50 880,00 44.000,00

Προβολέας LED 150W 160 160 ΌΧΙ 46 880,00 40.480,00

LED Ισχύος >200 W, χωρίς 
βραχίονα

220 220 ΌΧΙ 9 1.020,00 9.180,00

Προβολέας LED 220W 220 220 ΌΧΙ 4 1.020,00 4.080,00
* Σημειώνεται ότι στον αριθμό των λαμπτήρων/ φωτιστικών σωμάτων, συμπεριλαμβάνονται και εκείνα που αποθηκεύονται για άμεση αποκατάσταση βλαβών/ ζημιών.
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Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

Πίνακας 8 - Συγκεντρωτικές δαπάνες προμήθειας και εγκατάστασης νέων βραχιόνων στήριξης φωτιστικών 
σωμάτων.

Αριθμός 
βραχιόνων*

Κόστος 
απεγκατάστασης

Κόστος 
προμήθειας & 
εγκατάστασης

Συνολικό κόστος

€/τεμάχιο €

ΣΥΝΟΛΟ 30.000 120.000 150.000

0 0,00 0,00 0,00

500 10.000,00 40.000,00 50.000,00

0 0,00 0,00 0,00

500 10.000,00 40.000,00 50.000,00

0 0,00 0,00 0,00

500 10.000,00 40.000,00 50.000,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00

0 0,00 0,00 0,00
* Σημειώνεται ότι στον αριθμό των βραχιόνων, συμπεριλαμβάνονται και εκείνοι
που αποθηκεύονται για άμεση αποκατάσταση βλαβών/ ζημιών.
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Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών
Αρ. Μελέτης 2/2019

ΚΕΦΑΛΑΙΟ  5ο –  Συγκεντρωτικά  Αποτελέσματα  της  ενεργειακής  αναβάθμισης  συμβατικών
φωτιστικών σωμάτων/λαμπτήρων στο δίκτυο οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών

Στη  συνέχεια  υπολογίζονται  οι  παρακάτω  οικονομικοί  δείκτες (υπολογίζονται  αυτόματα  στο
Υπολογιστικό Φύλλο - φύλλο «αποτελέσματα»):

● Σταθμισμένο κόστος  παρέμβασης: Ισούται  με  τον  λόγο  του  αθροίσματος  της
Καθαρής Παρούσας Αξίας (NPV) του κόστους επένδυσης και του ετήσιου κόστους
λειτουργίας  μετά  την  υλοποίηση  της  παρέμβασης  προς  το  άθροισμα  της
εξοικονομούμενης ενέργειας (εκφρασμένο είτε  ως Καθαρή Παρούσα Αξία είτε  ως
απλό άθροισμα).

● NPV παρέμβασης: Η Καθαρή Παρούσα Αξία  είναι  ένας  δείκτης  αποτίμησης της
οικονομικής  απόδοσης  μιας  επένδυσης,  ο  οποίος  ισούται  με  το  άθροισμα  των
παρουσών  αξιών  όλων  των  εισερχόμενων  και  εξερχόμενων  χρηματορροών  της
επένδυσης για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο.

● Ποσοστό  Κάλυψης  Εξυπηρέτησης  Οφειλών: Ισούται  με  τον  λόγο  του
εξοικονομούμενου  κόστους  συντήρησης  και  κατανάλωσης  ενέργειας  λόγω  της
υλοποίησης της παρέμβασης προς το κόστος κεφαλαίου σε ετήσια βάση.

Για την εξαγωγή των παραπάνω δεικτών οικονομικότητας χρησιμοποιούνται τα παρακάτω δεδομένα:

● ΦΠΑ: 24%, ή όπως ισχύει
● Επιτόκιο δανείου: 3,78 % (Τιμή σταθερού επιτοκίου, Μάρτιος 2018
● Διάρκεια ζωής σύγχρονου εξοπλισμού: 15 έτη
● Διάρκεια αποπληρωμής δανείου: 10 έτη
● Συχνότητα Πληρωμών: Ετήσια
● Προεξοφλητικό επιτόκιο: 5%
● Μέσο ετήσιο κόστος συντήρησης ΠΡΙΝ (€/έτος)

Το κόστος συντήρησης αφορά το κόστος αντικατάστασης ή επισκευής  φωτιστικών σωμάτων και
λαμπτήρων. Δεν περιλαμβάνεται το κόστος καθαρισμού των φωτιστικών σωμάτων δεδομένου ότι
θεωρείται  ίδιο  με  το  κόστος  καθαρισμού  των  φωτιστικών  σωμάτων  ΜΕΤΑ  την  υλοποίηση  των
επεμβάσεων.
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Πίνακας 10 - Συγκεντρωτικά αποτελέσματα

51,04%

1.152.886
172.933Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος)

Γ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

Δ. ΕΚΤΙΜΗΣΗ Π/Υ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ 

292.540,80

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

30.000,00
235.920,00

56.620,80

1.404.948,00Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Φωτιστικών Σωμάτων (€)

205.920,00Αφαίρεση Φωτιστικών Σωμάτων (€)

Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 

Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων  (kW)

7.488Αριθμός Φωτιστικών Σωμάτων 

7.488

Αφαίρεση βραχιόνων (€)

Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€)

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€)

Ετήσια Εξοικονόμηση Ηλεκτρικής Ενέργειας από την αντικατάσταση των 
φωτιστικών σωμάτων (kWh/Έτος)

282,14

1.201.802,16

Μείωση Εγκατεστημένης Ισχύος (kW)

E. ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ - ΜΕΙΩΣΗ ΔΑΠΑΝΗΣ 

120.000,00

1.524.948,00

Δαπάνη Προμήθειας & Εγκατάστασης Βραχιόνων (€)

Σύνολο Δαπάνης χωρίς ΦΠΑ (€)

Σύνολο Δαπάνης με ΦΠΑ (€) 1.890.935,52
ΦΠΑ(€) 365.987,52

Κόστος Λοιπού Εξοπλισμού 0,00

Α. ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

Β. ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ

547,57
2.354.688

353.203

Εγκατεστημένη Ισχύς Φωτιστικών Σωμάτων  (kW)

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος)

Ετήσια Δαπάνη Ηλεκτρικής Ενέργειας (€/Έτος)

Κατανάλωση Ηλεκτρικής Ενέργειας (kWh/Έτος)

265,43

ΦΠΑ (€)

Ζ. ΔΕΙΚΤΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΤΗΤΑΣ

Ποσοστό Κάλυψης Εξυπηρέτησης Οφειλών 1,20
Σταθμισμένο κόστος έργου για 12ετία χωρίς κόστος συντήρησης: 0,23

ΣΤ. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΟΦΕΛΟΣ (Τόνοι/ kWh)

2.328,79

Ετήσια Μείωση Δαπάνης Οδοφωτισμού (€/Έτος)

Ποστοστό Μείωσης Εκλυόμενοι Ρύποι:

2.183.476,32Συνολικό Κόστος Επένδυσης

CO2 1.188,59
Ρύποι Συμβατικό Σύστημα Νέο Σύστημα Όφελος

1.140,20

180.270,32

1. Παράρτημα Τεχνικής έκθεσης και συνοπτικού προϋπολογισμού
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ  ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ
 Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΧΩΡΟΤΑΞΙΑΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΟΜΗΣΗΣ
ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2019                  

ΜΕΛΕΤΗ: “Εξοικονόμηση ενέργειας και βελτίωση οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών”

Τεχνική έκθεση

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) σε συνδυασμό
με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και κόστους λειτουργίας για τον Δήμο Λοκρών επιτυγχάνεται
με την εγκατάσταση νέων σύγχρονης τεχνολογίας λαμπτήρων / φωτιστικών σωμάτων.

Το έργο καλύπτει το σύστημα Οδοφωτισμού του Δήμου (δρόμους, πεζοδρόμους, πλατείες κλπ.) και ο
συνολικός αριθμός των προς αντικατάσταση / αναβάθμιση φωτιστικών σωμάτων/λαμπτήρων ανέρχεται
σε 7.488 τεμ.

Ο  Δήμος  πρόκειται  να  αναθέσει  το  έργο  προμήθειας,  εγκατάστασης  και  θέσης  λειτουργίας  των
φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων μέσω ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας.

Η  χρηματοδότηση  της  προμήθειας  προβλέπεται  να  γίνει  μέσω ιδίων  πόρων  προερχόμενων  από  τα
Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει σταδιακά (πολυετής
ανάληψη υποχρέωσης) μέσω των δημοτικών τελών φωτισμού.  Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα
δημοτικά τέλη οδοφωτισμού, ο Δήμος δεσμεύεται να καλύψει το υπόλοιπο με ίδιους πόρους.

Το  συνολικό ύψος της επένδυσης εκτιμάται σε  € 2.183.476,32 περιλαμβανομένου του ΦΠΑ 24%
(θεωρείται  δαπάνη),  που  αποτελείται  από  την  αξία  και  το  κόστος  εγκατάστασης  των  φωτιστικών
σωμάτων  και  λαμπτήρων,  καθώς  και  του  συστήματος  τηλελέγχου  –  τηλεδιαχείρισης  του  δικτύου
οδοφωτισμού. Το αναμενόμενο όφελος του Δήμου από την εξοικονόμηση ενέργειας ανέρχεται σε  €
180.270,32  ετησίως, στο οποίο προστίθεται και το όφελος από τον μηδενισμό ων ετήσιων δαπανών
συντήρησης του υφιστάμενου συστήματος οδοφωτισμού.

Η  αναμενόμενη  έκπτωση  που  θα  ληφθεί  στον  διαγωνισμό,  θα  βελτιώσει  ακόμη  περισσότερο  τα
οικονομικά μεγέθη.

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

1. Την εγκατάσταση νέων λαμπτήρων / φωτιστικών σωμάτων, σύγχρονης τεχνολογίας.
2. Τη  λειτουργία  "Συστήματος  Τηλελέγχου  –  Τηλεχειρισμού  και  ελέγχου  ενέργειας",  στο  Σύστημα

Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).
3. Προληπτική συντήρηση μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός

αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, αναφορές, και στατιστική επεξεργασία).

Το έργο καλύπτει το σύστημα Οδοφωτισμού του Δήμου, (δρόμους, πεζοδρόμους, πλατείες κλπ.), και ο
συνολικός αριθμός των προς αντικατάσταση/ αναβάθμιση φωτιστικών σωμάτων/λαμπτήρων ανέρχεται
σε 7.488 τεμ.

Προτείνεται  η  χρηματοδότηση  του  έργου  να  γίνει  μέσω  ιδίων  πόρων  προερχόμενων  από  τα
Ανταποδοτικά Τέλη Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου. Η πληρωμή της δαπάνης θα γίνει σταδιακά (πολυετής
ανάληψη υποχρέωσης) μέσω των δημοτικών τελών φωτισμού.  Σε περίπτωση που δεν επαρκούν τα
δημοτικά τέλη οδοφωτισμού, ο Δήμος δεσμεύεται να καλύψει το υπόλοιπο με ίδιους πόρους. Το έργο
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προμήθειας, εγκατάστασης και θέσης λειτουργίας των φωτιστικών σωμάτων και λαμπτήρων θα ανατεθεί
μέσω δημόσιας διεθνούς ανοιχτής διαγωνιστικής διαδικασίας, σε ιδιώτη ανάδοχο.

Απαιτήσεις Φωτιστικών Σωμάτων και Λαμπτήρων: Σύμφωνα με τα ελάχιστα αποδεκτά διεθνώς, τις
ανάγκες του Δήμου, τις ιδιαιτερότητες των χώρων αλλά και λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα από
την  Εγκύκλιο  22  της  Γ.Γ.Δ.Ε.  (όπως  τροποποιήθηκε  με  την  Εγκύκλιο  17/2016  της  Γ.Γ.Υπ.  του
Υπουργείου  Υποδομών),  οι  Τεχνικές  Προδιαγραφές  των  φωτιστικών  σωμάτων  και  λαμπτήρων  θα
προκύψουν, με βάση προκαταρκτικές φωτοτεχνικές μελέτες.

Τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες πρέπει να καλύπτουν πλήρως τις ανάγκες φωτισμού του Δήμου
και διασφαλίζουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας, αξιοπιστία και μεγάλο χρόνο ζωής.

Τα φωτιστικά σώματα και οι λαμπτήρες θα πρέπει να είναι καινούργια και αμεταχείριστα, να προέρχονται
από αναγνωρισμένο οίκο κατασκευής και  να πληρούν τις  εθνικές  και  τις  ευρωπαϊκές  προδιαγραφές
καθώς και όλες τις διατάξεις υγιεινής, διάθεσης και εμπορίας του Υπουργείου Ανάπτυξης.

Όλα  τα  προσφερόμενα  προϊόντα  θα  πρέπει  φέρουν  τη  σήμανση  CE και θα  φέρουν
πιστοποιήσεις  κατά  τα  πρότυπα  ΕΝ60598-2-3,  ΕΝ62301  και  ΕΝ62262  (ή  εναλλακτικά
πιστοποίηση κατά ENEC).

Όλα  τα  υλικά  πρέπει  να  είναι  άριστης  ποιότητας,  χωρίς  βλάβες  ή  ελαττώματα,  σύμφωνα  με  όσα
ορίζονται στις προδιαγραφές, όσον αφορά την προέλευση, την ποιότητα, τις διαστάσεις, το σχήμα, το
χρωματισμό, την τελική επεξεργασία και τέλος την εμφάνιση τους. Τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν θα
έχουν  περάσει  από  εργαστηριακούς  ελέγχους,  δοκιμές,  μετρήσεις,  από  πιστοποιημένα  εργαστήρια,
προκειμένου να πιστοποιείται η ποιότητα και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και ιδιότητες τους.
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ ΑΡΙΘ. ΜΕΛΕΤΗΣ: 2/2019

ΠΕ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΛΟΚΡΩΝ «Εξοικονόμηση  ενέργειας  και  βελτίωση
οδοφωτισμού του Δήμου Λοκρών»

α/α Τύπος
Ποσότητα

(τεμ.)
Τιμή Μονάδας

(€)
Κόστος (€)

Α. ΝΕΟ ΥΛΙΚΟ (LED)
1 Λαμπτήρας led, Τύπος Λ#1, ισχύος ≤16W 5.480 60,0 328.800,00
2 ΦΣ led (εναέριο), Τύπος ΦΣ#1, ισχύος≤80W 6 506,0 3.036,00
3 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#2, ισχύος ≤80W 1.637 506,0 828.322,00
4 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#3, ισχύος ≤110W 218 533,0 116.194,00
5 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#4, ισχύος ≤150W 38 812,0 30.856,00
6 ΦΣ led, Τύπος ΦΣ#5, ισχύος ≤240W 9 1.020,0 9.180,00
7 Προβολέας led, Π#1, ισχύος ≤120W 50 880,0 44.000,00
8 Προβολέας led, Π#2, ισχύος ≤160W 46 880,0 40.480,00
9 Προβολέας led, Π#3, ισχύος ≤240W 4 1.020,0 4.080,00

Μερικό Σύνολο 1.404.948,00

B. ΔΑΠΑΝΗ ΑΠΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΛΙΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
10 Αφαίρεση φωτιστικών 7.488 27,5 205.920,00
11 Βραχίονες 1.500 80,0 120.000,00
12 Αφαίρεση βραχιόνων 1.500 20,0 30.000,00

Μερικό Σύνολο 355.920,00
1.760.868,00

ΦΠΑ 24% 422.608,32
Σύνολο 2.183.476,32
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