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ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ  

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α   Π Ρ Α Κ Τ Ι Κ Ο Υ 
 

Της από  22/5/ 2018  Τακτικής Συνεδρίασης   του Δημοτικού 
Συμβουλίου του Δήμου Ρόδου 

 
Αριθ. Πρακτικού: 10/22-5-2018    Αριθ. Απόφασης:   461/2018 

 
Στη Ρόδο σήμερα  22  Μαΐου 2018 ημέρα Τρίτη και ώρα 19.00 
στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου του 
Δημαρχείου Ρόδου, συνήλθε σε Τακτική Δημόσια Συνεδρίαση, το 
Δημοτικό   Συμβούλιο Ρόδου, παρουσία  του    Δημάρχου    Ρόδου   
κ. Χατζηδιάκου Φώτη,  μετά από την αριθ. πρωτ. 
2/30153/18.5.2018 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου               
κ. Ευάγγελου Μανδρακού, η οποία δημοσιεύθηκε και  επιδόθηκε 
νόμιμα και εμπρόθεσμα σε όλους τους   Δημοτικούς Συμβούλους 
σύμφωνα με τις διατάξεις  των άρθρων  67 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 
Α΄87/2010), και  95 του Ν.3463/2006.  
ΠΑΡΟΝΤΕΣ: 
1. ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ-

Πρόεδρος 

25.ΚΑΡΙΚΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΩΝ 

ΟΡΑΜΑ» 

2. ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ ΑΘΗΝΟΔΩΡΟΣ   

26.ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ- Αντιπρόεδρος 

3.ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ ΜΙΧΑΗΛ-

Αντιδήμαρχος 

 

4.ΔΙΑΚΟΣΤΑΜΑΤΙΟΥ ΣΑΒΒΑΣ-

Αντιδήμαρχος, 

27.ΔΡΑΚΟΣ ΜΙΧΑΗΛ 

 28.ΤΟΚΟΥΖΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ 

5.ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ ΜΙΧΑΗΛ 29 .ΚΑΣΣΑΝΗΣ ΕΥΓΕΝΙΟΣ 

6. ΠΑΛΛΑΣ ΑΓΑΠΗΤΟΣ-Αντιδήμαρχος 30.ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ ΜΑΡΙΑ 

7. ΖΩΑΝΝΟΥ ΑΝΝΑ-Αντιδήμαρχος  

8.ΠΕΤΡΑΚΗΣ ΣΩΤΗΡΗΣ 31.ΓΙΑΝΝΑΚΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

9.ΠΟΚΚΙΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ-Αντιδήμαρχος 32.ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΟΣ-

Γραμματέας 

10. ΚΑΛΑΘΕΝΟΣ ΣΑΒΒΑΣ  

11. ΠΑΡΔΑΛΟΣ ΣΤΕΡΓΟΣ   

12.ΧΑΤΖΗΙΩΑΝΝΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ-

Αντιδήμαρχος 

33.ΥΨΗΛΑΝΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΟΣ 

ΠΟΡΕΙΑ ΑΝΑΤΡΟΠΗΣ 

13.ΨΥΛΛΑΚΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ 34.ΠΑΝΑΗ ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ 

14. ΚΥΡΙΑΖΗΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 35. ΣΑΡΡΗ-ΥΨΗΛΑΝΤΗ ΣΤΑΜΑΤΙΑ 

15. ΜΟΥΤΑΦΗΣ ΔΗΜΟΣ 36.ΠΟΤΣΟΣ ΚΑΛΕΤΟΣ-Επικεφαλής 

παράταξης «ΛΑΙΚΗ ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ» 

16. ΚΑΡΑΝΤΖΙΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 37.ΠΕΡΔΙΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ-Ανεξάρτητος 

Δημοτικός Σύμβουλος 
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17.ΚΡΕΜΑΣΤΙΝΟΥ-ΡΟΔΙΤΗ ΦΛΩΡΑ-

Αντιδήμαρχος 

38.ΠΑΠΟΥΡΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ-

Ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος 

18. ΚΟΡΩΝΑΙΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ- 

Αντιδήμαρχος 

39.ΜΠΙΛΙΑ –ΠΑΠΑΣΤΕΡΓΗ ΑΙΚΑΤΕΡΙΝΗ 

Ανεξάρτητη Δημοτική Σύμβουλος 

19. ΣΤΑΥΡΗΣ ΜΙΧΑΗΛ  

20.ΧΑΤΖΗΛΑΖΑΡΟΥ ΜΑΡΙΑ-

Αντιδήμαρχος, 

 

  

  

21.ΚΟΥΡΤΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ  

22.ΤΣΙΚΚΗΣ ΔΗΜΗΤΡΗΣ-

Αντιδήμαρχος 

 

23.ΞΕΠΑΠΑΔΑΚΗ-ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 

ΒΑΣΙΛΙΚΗ-Αντιδήμαρχος 

 

  

24.ΤΡΕΧΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  

 
ΑΠΟΝΤΕΣ: 
1. ΚΑΚΟΥΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 5.ΧΑΤΖΗΕΥΘΥΜΙΟΥ ΧΑΤΖΗΣ- 

Επικεφαλής Παράταξης «ΡΟΔΙΑΚΗ 

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ» 

2. ΣΑΡΙΚΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 6.ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3.ΣΠΑΝΟΣ-ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗΣ 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ 

7. ΔΡΑΚΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

4.ΜΑΝΩΛΑΚΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 8.ΑΤΣΙΔΗ ΕΛΠΙΔΑ (δικ/νη) 

 

Επίσης στη Συνεδρίαση παρίσταται ο Γενικός Γραμματέας του Δήμου 
κ.Ε.Κορναρόπουλος. 
 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, καθόσον επί 
σαράντα επτά (47) Δημοτικών συμβούλων παρίστανται οι τριάντα 
εννέα  (39), άρχισε η Συνεδρίαση του Σώματος με τα εξής θέματα 
Ημερήσιας Διάταξης: 

 

Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ.Μιχ.Δράκος απεχώρησε μετά την 
έναρξη της Συνεδρίασης. 

 

Θ Ε Μ Α 3o : Έγκριση εκτέλεσης της Σύμβασης παροχής 
υπηρεσιών για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση Αυτοματοποίηση 
του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων χώρων και 
εφαρμογές Smart Cities,  με εξοικονόμηση Ενέργειας στο 
Δήμο Ρόδου αρ.πρωτ. 2/29767/2018.  
 

Ο Δήμαρχος κ. Φ.Χατζηδιάκος  εισηγούμενος το θέμα, έθεσε υπόψη 
του Σώματος την υπ΄αριθ.πρωτ. 2/29767/2018 εισήγηση, η οποία 
έχει ως εξής:  
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Με την υπ’ αριθμό 365/2018 απόφαση του Δ.Σ., κατά τη διάρκεια της 

26.4.2018 τακτικής συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, το Σώμα 

ενέκρινε τα κάτωθι: 

1. Εγκρίνει τις προαναφερόμενες τροποποιήσεις στο "Master Plan: 

Πρότασης χρηματοδότησης (feasibility study), για την αποτύπωση της 

υφιστάμενης κατάστασης και την πρότασης Ενεργειακής Αναβάθμισης 

του Δημοτικού Ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Ρόδου, με 

αυτοχρηματοδότηση σαν Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ), για την 

τεκμηρίωση της βιωσιμότητας της δυνατότητας σύναψης Σύμβασης 

Παροχής Υπηρεσιών πολυετούς διάρκειας, με ιδιώτη, 

2. Η υλοποίηση του έργου θα γίνει μέσω Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοιχτού 

Διαγωνισμού σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 

4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με 

κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης 

Ποιότητας – Τιμής), μετά δικαιωμάτων προαίρεσης της Αναθέτουσας 

Αρχής και το σύνολο της απαιτούμενης επένδυσης θα είναι 100% 

αυτοχρηματοδοτούμενο από ιδιωτικά κεφάλαια. 

3. Εκχωρεί μέρος των ανταποδοτικών τελών Καθαριότητας - 

Ηλεκτροφωτισμού (άρθρο 43, του ν. 4257/2014) για την αποπληρωμή 

του ιδιώτη στη διάρκεια της Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης και εφόσον 

επιτευχθούν οι στόχοι που θα προβλέπονται στα Συμβατικά Τεύχη που θα 

καταρτιστούν και στη Σύμβαση που θα υπογραφεί και την οποία θα 

ελέγχουν η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου και ο Ανεξάρτητος Σύμβουλος 

που θα την υποβοηθά, όπως ακριβώς θα προβλέπεται στα Συμβατικά 

Τεύχη. 

 

Προκειμένου να ολοκληρωθεί η διαδικασία για την ενεργειακή αναβάθμιση-

αυτοματοποιήση του συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων 

και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου, 

απαιτείται ο προσδιορισμός της διαγωνιστικής διαδικασίας των παρεχόμενων 

υπηρεσιών.  

 

Συγκεκριμένα, προβλέπεται: 

1. Διαγωνιστική διαδικασία  για την εκτέλεση της Σύμβασης Παροχής 

Υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του 

Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές 

Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου», όπως 

προβλέπεται στις προαναφερόμενες αποφάσεις και τις εγκεκριμένες, με 

Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 

2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει 

βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του 

δήμου μας. Ο προϋπολογισμός της εν λόγω υπηρεσίας για τα 12 χρόνια 

ανέρχεται σε 21.221.499,79 ευρώ, μη συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ 

24%. Ο σχετικός κωδικός εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου για το 

2018 είναι ο Κ.Α 20-6279.0002 με τίτλο «Υπηρεσία ενεργειακής 
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αναβάθμισης-αυτοματοποίησης του συστήματος ηλεκτροφωτισμού 

κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities με εξοικονόμηση 

ενέργειας στο Δήμο Ρόδου». 

 
Η εκτιμώμενη αξία της ΣΠΥ για την παροχή των Υπηρεσιών, προκύπτει από 
την εξοικονόμηση της Ενεργειακής Κατανάλωσης στη διάρκεια των 12 ετών 
ανέρχεται στο ποσό των  26.314.659,74  € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 
24% (προϋπολογισμός χωρίς ΦΠΑ: 21.221.499,79 € -  ΦΠΑ: 5.093.159,95  
€).  
 
Από το ποσό εξοικονόμησης της Ενεργειακής Κατανάλωσης θα καλύπτονται 
οι αμοιβές του Αναδόχου (Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης - ΣΕΑ), και οι 
τιμές έχουν υπολογιστεί με έτος βάσης Ενεργειακής Κατανάλωσης το 2017 
και τιμή KWh: 0,15 για το αντίστοιχο έτος και το σύνολο της Συμβατικής 
Περιόδου.  
 
Σε ότι αφορά την υφιστάμενη κατάσταση των υποδομών Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), αυτές 
περιλαμβάνουν 30.403 Φωτιστικά / Λαμπτήρες / Προβολείς.  
 
Αναλυτικότερα, για το Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) του Δήμου, αναφέρονται τα εξής: 
• Οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση, 

συντηρούνται οριακά από τις τεχνικές υπηρεσίες, βρίσκονται στο 
προσδόκιμο ζωής τους, και δεν καλύπτουν τις ανάγκες των πολιτών με 
βάση τα ισχύοντα πρότυπα και προδιαγραφές. 

• Η κατανάλωση ενέργειας στο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 
Χώρων, αποτελεί περίπου το σημαντικότερο τμήμα της συνολικής 
ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. Το ανωτέρω ποσοστό κρίνεται 
υψηλό, σαν ενεργειακή κατανάλωση και για το λόγο αυτό επιλέγεται η 
συνολική αναβάθμιση των συστημάτων, παράλληλα με την 
εξοικονόμηση πόρων η οποία και προορίζεται να την καλύψει. 

• Τα υφιστάμενα τέλη ανταποκρίνονται στις δαπάνες του Δήμου προς τη 
ΔΕΗ ή και σε άλλους παρόχους, σε ότι αφορά το Σύστημα 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων. 

• H μείωση της χρηματοδότησης των OTA, σαν συνέπεια της 
συνεχιζόμενης ύφεσης και της δημοσιονομικής προσαρμογής της 
χώρας, δημιουργεί στενότητα διάθεσης πόρων και αδυναμία νέων 
επενδύσεων για συμπλήρωση – αναβάθμιση υποδομών σε καίριους 
τομείς του αστικού περιβάλλοντος. 

• Ο Δήμος επιθυμεί να συμμορφωθεί με τον εθνικό στόχο μείωσης της 
κατανάλωσης ενέργειας (εκπομπές ρύπων) έως το 2030 και την ανάγκη 
για μια σύγχρονη, αξιόπιστη και αποτελεσματική αναβάθμιση των 
υποδομών του (Ηλεκτροφωτισμός Κοινοχρήστων Χώρων), ώστε να 
πληροί συνδυαστικά αυτά τα κριτήρια (Αναβάθμιση – Εξοικονόμηση). 

• Το υφιστάμενο Σύστημα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων έχει 
κατασκευαστεί σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες προδιαγραφές, 
ωστόσο πρέπει τα νέα προς εγκατάσταση υλικά (Φωτιστικά / 
Λαμπτήρες), να καλύπτουν - κατ’ ελάχιστον - τον Πίνακα Ευρωπαϊκών 
Οδηγιών (Παράρτημα 3), έτσι ώστε να επιτευχθεί αφενός η αναβάθμιση 
του συνολικού Συστήματος και αφετέρου η συμμόρφωση του σε αυτές. 

Ενδεικτικά, αναφέρονται τα προβλήματα της υφιστάμενης κατάστασης : 
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• Η ανάγκη συντήρησης του Συστήματος, σε συνδυασμό με την έλλειψη 
Συστήματος Διαχείρισης και Ελέγχου, επιβαρύνει τους συνεχώς 
μειούμενους διαθέσιμους πόρους του Δήμου και έχει σημαντικές 
επιπτώσεις, αφενός στην ποιότητα ζωής των κατοίκων και αφετέρου στο 
αστικό περιβάλλον. 

• Η λειτουργία του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
δε διέπεται από ορθολογισμό, αφού σε αρκετές περιπτώσεις η έναρξη 
και η λήξη της λειτουργίας δε βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής 
- Δύσης, αλλά σε μια προσεγγιστική παραδοχή και επιβαρύνει 
χρηματοοικονομικά τη συνολική λειτουργία. 

• Σε αρκετές περιπτώσεις, διαπιστώνεται έλλειψη επαρκούς φωτισμού 
λόγω μη άμεσης ανίχνευσης βλαβών και σε ορισμένες ύπαρξη 
μεγαλύτερης έντασης φωτισμού από την απαιτούμενη. Όταν ένας 
Λαμπτήρας / Φωτιστικό  τεθεί εκτός λειτουργίας, η βλάβη είτε 
δηλώνεται από τους κατοίκους, είτε ανακαλύπτεται, κατά τη διάρκεια 
περιοδικών ελέγχων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Ο περιοδικός 
έλεγχος γίνεται κατά τη διάρκεια του εργάσιμου ωραρίου θέτοντας σε 
λειτουργία το Δίκτυο Φωτισμού, οπότε το τεχνικό προσωπικό ελέγχει 
οπτικά κάθε φωτιστικό σώμα. Οι λαμπτήρες μένουν για ορισμένο 
χρονικό διάστημα εκτός λειτουργίας (υψηλό downtime) και υπάρχουν 
αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών. Βάσει μελετών και 
στατιστικών στοιχείων, εκτιμάται ότι ένα μέρος του δικτύου βρίσκεται 
καθημερινά εκτός λειτουργίας. 

• Παρατηρούνται περιπτώσεις οδικών ατυχημάτων που οφείλονται σε 
έλλειψη επαρκούς φωτισμού (τα φωτιστικά σώματα βρίσκονται εκτός 
λειτουργίας, μέχρι τον επόμενο οπτικό έλεγχο από το προσωπικό). 

• Παρατηρείται αυξημένη κατανάλωση ενέργειας, σαν συνέπεια τη 
έλλειψης ελέγχου των καταναλώσεων και της αδυναμίας του Δήμου να 
καλύψει τις σύγχρονες τεχνολογίες ελέγχου. 

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις, όπως αυξημένη κατανάλωση, έκλυση 
μεγάλων ποσοτήτων CO2, άσκοπη διάχυση φωτός με αποτέλεσμα 
αυξημένα επίπεδα φωτορύπανσης. 

• Μικρή διάρκεια ζωής των υφιστάμενων συμβατικών λαμπτήρων έχει ως 
αποτέλεσμα μεγάλο ποσοστό αυτών να τίθεται εκτός λειτουργίας, ακόμα 
και τους πρώτους μήνες λειτουργίας (και λόγω αυξομειώσεων τάσης - 
μείωση της φωτεινότητας τους) και με την πάροδο του χρόνου (μείωση 
κατά 60% στις 5.000 ώρες) και επί πλέον μείωση λόγω ακατάλληλων ή 
φθαρμένων οπτικών μέσων (ανακλαστήρες και καλύμματα). 
 

Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) του Δήμου Ρόδου, σε συνδυασμό με τη μείωση της 
κατανάλωσης ενέργειας και του συνολικού κόστους λειτουργίας θα 
επιτευχθεί ως εξής: 
 
1. Την εγκατάσταση νέων Λαμπτήρων / Φωτιστικών / Προβολέων 

σύγχρονης τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης του 
Δήμου, με βάση την αντιστοίχηση που δίδεται στο Παράρτημα 3 της 
παρούσας. 

2. Τη λειτουργία "Συστήματος Τηλεελέγχου – Τηλεχειρισμού & Ελέγχου 
Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου (Pillar), στο Σύστημα 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων, αλλά και σε επίπεδο 
φωτιστικού σώματος, για όσα φωτιστικά διαθέτουν αισθητήρες και 
αφορούν παροχή υπηρεσιών τύπου smart cities. 
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3. Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής 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 την εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού για  
τη λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες 
μέσω πλατφόρμας διαχείρισης). 

Σύμφωνα με τον Κανονισμό 213/2008 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, περί 
κοινού λεξιλογίου για τις Δημόσιες Συμβάσεις (Common Procurement 
Vocabulary - CPV) των χωρών – μελών, η σύμβαση ταξινομείται με CPV 
υπό τους εξής κωδικούς: 

1 

Υπηρεσίες 
Διαχείρισης 
Συστήματος 
Φωτισμού 

CPV: 
50232100-1 

στην 
υπηρεσία με 
αντικείμενο 

: 

«Συντήρηση 
Εγκαταστάσεων 

Δημόσιου Φωτισμού» 

2 

Υπηρεσίες 
Εγκατάστασης 
Φωτιστικών 
Σωμάτων 

CPV: 
45316110-9 

στην 
υπηρεσία με 
αντικείμενο 

: 

«Εγκατάσταση 
Εξοπλισμού Φωτισμού 

Οδών» 

3 

Υπηρεσίες 
Αναβάθμισης 
Συστήματος 
Φωτισμού 

CPV: 
32441200-8 

στην 
υπηρεσία με 
αντικείμενο 

: 

«Εξοπλισμός 
Τηλεμετρίας και 

Ελέγχου» 

 
Τα βασικά χαρακτηριστικά του υπάρχοντος Δικτύου Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων περιγράφονται στο Παράρτημα 3: «Τεχνικές 
Προδιαγραφές» της παρούσας. Η συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας από 
την αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός) του Δήμου, θα είναι τουλάχιστον 50%, επί ποινή 
αποκλεισμού για τους υποψηφίους Αναδόχους.  
Οι Υπηρεσίες που θα παρέχει ο Ανάδοχος, περιλαμβάνουν: 
 
1. Αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων 
(Οδοφωτισμός), με την υποβολή Μελέτης Εφαρμογής, όπου ο Ανάδοχος, θα 
προβεί: 

• Στην επιβεβαίωση του τελικού αριθμού των Φωτιστικών Σωμάτων, 
μέσω επιμέτρησης - καταγραφής (CAD, αρχεία dwg, στοιχεία GIS, 
αρχεία shapefile, κλπ).  

• Στην παραμετροποίηση του νέου Συστήματος, στηριζόμενου στον 
εξοπλισμό και τα υλικά που θα χρησιμοποιηθούν (Λαμπτήρες / 
Προβολείς /  Φωτιστικά, κλπ).     

• Στη Διοίκηση του Έργου για την αναβάθμιση του Συστήματος 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων. 

• Στην εγκατάσταση Λαμπτήρων / Προβολέων / Φωτιστικών LED, 
σύμφωνα με την αντιστοίχηση στο  Παράρτημα: “Τεχνικές 
Προδιαγραφές”.  

• Στην τοποθέτηση Μετρητών (ως Παράρτημα: Τεχνικές 
Προδιαγραφές),  με σκοπό την εκτέλεση των κατάλληλων μετρήσεων 
για τον προσδιορισμό του ποσοστού (%) Εξοικονόμησης Ενέργειας 
του Δικτύου. Οι μετρήσεις αυτές θα θεωρηθούν ως πραγματική 
κατανάλωση του νέου Δικτύου. Μέσω της λειτουργίας του 
"Συστήματος Τηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας" και 
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μετρητών που θα τοποθετηθούν, θα προκύπτουν αναλυτικά τα 
στοιχεία μέτρησης κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύματος και θα 
επαληθεύονται με βάση το Εγχειρίδιο Λειτουργίας & Ελέγχου που θα 
καταρτιστεί από τον Ανεξάρτητο Σύμβουλο, για να εξάγονται τα 
αποτελέσματα του Πλάνου Μέτρησης & Επαλήθευσης της 
Εξοικονόμησης. 

• Στην κατηγοριοποίηση των Οδών, σύμφωνα με το πρότυπο EN 
13201:2015 (όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο και όχι 
λαμπτήρες), και την πραγματοποίηση  Φωτομετρικών Μελετών 
(Έντασης και Λαμπρότητας) για κάθε κατηγορία Οδού και την 
γενικευμένη εφαρμογή της σε όλες τις Οδούς αντίστοιχης κατηγορίας 
(όπου τοποθετούνται φωτιστικά μόνο και όχι λαμπτήρες).  

• Στη διενέργεια δειγματοληπτικών μετρήσεων (30) για τον έλεγχο 
των συνθηκών Φωτισμού, ανά Κατηγορία και διάταξη Φωτιστικών, 
μετά την υλοποίηση των παρεμβάσεων.  

Οι δειγματοληπτικές μετρήσεις, όπως αναφέρονται παραπάνω,  θα 
πραγματοποιούνται κάθε (2) έτη από τον Ανάδοχο και θα υποβάλλονται  
στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης. Βάσει 
των αποτελεσμάτων των μετρήσεων, θα υποβάλλονται προτάσεις 
συμπληρωματικών Ενεργειακών Παρεμβάσεων, οι οποίες δύνανται να 
τροποποιήσουν την ΣΠΥ, με τους ίδιους Οικονομικούς Όρους που 
περιλαμβάνονται στην προσφορά του Αναδόχου και με βάση τις διατάξεις 
του άρθρου 132, παράγραφος 1, περίπτωση α, του ν. 4412/2016. Η χρήση 
αυτής της διάταξης θα αφορά αποκλειστικά προτάσεις που αυξάνουν την 
ενεργειακή εξοικονόμηση.  
Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων θα 
υλοποιηθεί, όπως αναλυτικά περιγράφονται στο Παράρτημα “Τεχνικές 
Προδιαγραφές”, μέσω της: 
• Εγκατάστασης κατάλληλων Λαμπτήρων, Προβολέων, Φωτιστικών LED / 

Υλικών υψηλής τεχνολογίας & Ενεργειακής Απόδοσης, για την 
αντικατάσταση των υπαρχόντων σωμάτων, όπου αυτό απαιτηθεί, όπως 
και όποιου λοιπού εξοπλισμού απαιτηθεί ή αποτελεί επέκταση ή 
τροποποίηση της ΣΠΥ. 

• Εγκατάστασης υλικών (hardware) και λογισμικού (software) του 
“Συστήματος Tηλεελέγχου - Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας & 
λειτουργία εφαρμογών Smart Cities (πολλαπλές υπηρεσίες μέσω 
πλατφόρμας διαχείρισης)”. 

• Παραμετροποίησης - λειτουργίας του "Συστήματος Τηλεελέγχου - 
Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας", τουλάχιστον σε επίπεδο κόμβου 
(pillar), στο δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και των 
πιλοτικών εφαρμογών Smart Cities. 

• Λειτουργίας - συντήρησης, προγραμματισμένης και έκτακτης, του 
Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) 
του Δήμου, για χρονικό διάστημα 12 ετών. 
 

Ο εξοπλισμός που θα χρειαστεί για την αναβάθμιση του Συστήματος 
(Φωτιστικά, Λαμπτήρες, Η/Υ, hardware, software, αισθητήρες, κλπ), θα 
εγκατασταθεί από τον Ανάδοχο (Παρέχων Υπηρεσίες) με δικά του έξοδα. Θα 
μεταβιβαστεί χωρίς αντίτιμο στην Αναθέτουσα Αρχή, μετά την ολοκλήρωση 
της Σύμβασης, σε πλήρη λειτουργία σύμφωνα με τις απαιτήσεις των 
Συμβατικών Τευχών.  
 
Οι υπηρεσίες του Αναδόχου, θα παρασχεθούν ως εξής: 
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1. Η αναβάθμιση του Συστήματος θα ολοκληρωθεί σε διάστημα 12 μηνών 
- κατά μέγιστο - και οι προσφέροντες θα υποβάλλουν Xρονοδιάγραμμα 
Yλοποίησης στην Τεχνική Προσφορά τους. 

2. Ο Ανάδοχος, θα είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία του νέου 
Συστήματος (Λαμπτήρες / Φωτιστικά / Προβολείς LED) για 12 έτη, 
περιλαμβανομένης της περιόδου που θα διαρκέσουν οι εργασίες 
αναβάθμισης του Συστήματος και των λοιπών υποδομών. 
 

Η αμοιβή του Αναδόχου (Παρέχων Υπηρεσίες), υπολογίζεται ως εξής: 
1. Βάση για τον υπολογισμό της συνολικής αμοιβής του Αναδόχου 

(Παρέχων Υπηρεσίες στην Αναθέτουσα Αρχή) αποτελεί η δεσμευτική 
του πρόταση για τη συνολική εξοικονόμηση της Ενεργειακής 
Κατανάλωσης (περιλαμβάνεται το συνολικό κόστος υπηρεσιών, υλικών 
και εργασιών εγκατάστασης) και θα περιλαμβάνεται στην Οικονομική 
Προσφορά. 

2. Στο τέλος κάθε  τριμήνου ο Ανάδοχος, θα υποβάλει λογαριασμό στην 
Αναθέτουσα Αρχή με το ποσό αμοιβής σύμφωνα με τα αναφερόμενα 
στην Οικονομική του Προσφορά και υπό την προϋπόθεση, ότι 
επιτυγχάνεται για το συγκεκριμένο τρίμηνο το ποσοστό μείωσης της 
καταναλισκόμενης ενέργειας που αυτός εγγυάται. Ο Ανεξάρτητος 
Σύμβουλος υποχρεούται να επαληθεύσει ή να τροποποιήσει τον τελικό 
λογαριασμό εντός 15 ημερών από την υποβολή του (Πλάνο Μέτρησης 
και Επαλήθευσης των εξοικονομήσεων ενέργειας που θα 
περιλαμβάνεται στο εγκεκριμένο, από την Αναθέτουσα Αρχή, Εγχειρίδιο 
Λειτουργίας & Ελέγχου  που θα έχει  εκπονήσει) και εκδίδει 
πιστοποιητικό τριμηνιαίας εξοικονόμησης. Σε περίπτωση τροποποίησης 
του υποβληθέντος λογαριασμού του Αναδόχου, θα πρέπει να υπάρχει 
πλήρης αιτιολόγηση, βάσει των πραγματικών μετρήσεων ενέργειας. Το 
πιστοποιητικό τριμηνιαίας εξοικονόμησης ενέργειας διαβιβάζεται από τον 
Ανεξάρτητο Σύμβουλο στην Αναθέτουσα Αρχή (ΕΠΠΕ) για έλεγχο – 
αποδοχή,  η οποία το κοινοποιεί  στον Ανάδοχο.  Βάσει του ανωτέρω 
πιστοποιητικού τριμηνιαίας εξοικονόμησης ενέργειας, ο Ανάδοχος θα 
εκδώσει το τιμολόγιο της αντίστοιχης τριμηνιαίας αμοιβής.  

3. Η Αναθέτουσα Αρχή υποχρεούται να καταβάλει στον Ανάδοχο την 
τριμηνιαία του αμοιβή εντός 30 ημερών από την έκδοση του τιμολογίου. 

4. Κατά την διάρκεια εκτέλεσης του έργου, ο Ανάδοχος δικαιούται να 
υποβάλει τριμηνιαίους (έως 48) λογαριασμούς εξοικονόμησης ενέργειας 
με την ίδια άνω διαδικασία, για τον εξοπλισμό  LED που έχει 
τοποθετήσει μέχρι εκείνη την χρονική στιγμή.  

ΕΤΟΣ 
ΑΜΟΙΒΕΣ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
ΦΠΑ ΑΜΟΙΒΩΝ 

ΑΝΑΔΟΧΟΥ 
2018 806,45 193,55 
2019 1.411.530,47 338.767,31 
2020 1.468.830,40 352.519,30 
2021 1.527.583,61 366.620,07 

2022 1.588.686,96 381.284,87 
2023 1.652.234,43 396.536,26 
2024 1.718.323,81 412.397,71 
2025 1.787.056,76 428.893,62 

2026 1.858.539,03 446.049,37 
2027 1.932.880,60 463.891,34 
2028 2.010.195,82 482.447,00 
2029 2.090.603,65 501.744,88 
2030 2.174.227,80 521.814,67 
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Μετά τα ανωτέρω καλείται το Δημοτικό Συμβούλιο να εγκρίνει:  

 
1. Τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας  για την εκτέλεση της 

Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση - 

Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων 

Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας, στο 

Δήμο Ρόδου», όπως προβλέπεται στις προαναφερόμενες αποφάσεις 

και τις εγκεκριμένες, με Ηλεκτρονικό Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό 

σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 27, του Ν. 4412/2016 

(Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 2014/23/ΕΕ), με κριτήριο 

Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, βάσει βέλτιστης  σχέσης 

Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες υπηρεσίες του δήμου μας, η 

οποία θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου του προϋπολογισμού του Δήμου 

για το 2018 είναι ο Κ.Α 20-6279.0002 με τίτλο «Υπηρεσία 

ενεργειακής αναβάθμισης-αυτοματοποίησης του συστήματος 

ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές Smart Cities 

με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου». 

 

2. Η κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού θα γίνει από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

 
 

ΔΗΜΑΡΧΟΣ:  Να ενημερώσω εγώ κ. συνάδελφοι καταρχήν απαντώντας 
στο πρώτο ακριβώς αυτή είναι και η φιλοδοξία και ο στόχος όχι απλώς η 
αντικατάσταση του φωτισμού με λάμπες led θυμάστε σας είχα πει τη 
συνάντηση μου με την κορυφή σε αυτό τον καθηγητή του πολυτεχνείου ο 
οποίος μου είπε ότι δεν έχει στο Δήμο τάδε - να μην προσβάλλουμε κανένα 
Δήμο - έχετε τη Ρόδο με 3.000.000 μέσα από τις λάμπες led θα μπουν τα 
συστήματα ελέγχου του φωτισμού της αύξησης της μείωσης της έντασης 
της παρακολούθησης των smart city της στάθμευσης δηλ. μέσα από αυτό 
το  διαγωνισμό φιλοδοξούμε ημέρα της εγκατάστασης των λαμπτήρων led 
για την εξοικονόμηση ενέργειας και τον άπλετο φωτισμό να ελέγχονται 
θυμάστε ο τεχνικός σύμβουλος είχε πει ότι μέσα από αυτή την διαδικασία 
των 12 ετών ο ανάδοχος μέσα στους όρους της διακήρυξης θα έχει την 
υποχρέωση μέσα στο 24ωρό να αποκαθιστά την οποιαδήποτε βλάβη και 
επιπλέον θα υπάρχει σε οθόνη σε τεχνικές υπηρεσίες , στον σύμβουλο στον 
Δήμαρχο και όποιος άλλος ασχολείται η ενημέρωση με το κόκκινο φωτάκι  
που έχουμε και τι την βλάβη, οπότε αυτό νομίζω το καλύπτουμε και αυτή 
είναι και η νέα τεχνολογία σε πολλούς Δήμους .  
ΣΤΑΓΚΑΣ ΣΤΕΡΓΟΣ: Φαίνεται εδώ ότι δεσμεύουμε το Δήμο για 12 
ολόκληρα χρόνια, 21.000.000 και κάτι στο ΦΠΑ είναι 26.000.000 αυτό μας 
κάνει μόνο για την εργοληπτική εταιρεία πάνω από μ2.000.000 ετησίως ο 
Δήμος αυτή τη στιγμή εισπράττει τα τέλη όλα μαζί είναι 5.000.000 , 3,5 
εκατομμύρια είναι η ΔΕΗ που πληρώνεται συν αυτή η υπηρεσία ήδη έχουμε 
ξεπεράσει τα 5,5χωρίς τις άλλες υποχρεώσεις που έχουμε και θα πει για 12 

ΣΥΝ. € 21.221.499,79   5.093.159,95  
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ολόκληρα χρόνια θα έχουμε ένα φωτισμό που θα είναι πάνω σε κάτι 
στύλους της ΔΕΗ δεν είναι αυτή η λύση για τα επόμενα 12 χρόνια για το 
νησί , μπορεί να είναι μια λύση εν μέρει για τον φωτισμό αλλά δεν είναι η 
λύση που πρέπει να έχει το νησί. Δηλαδή ποιος από εμάς δέχεται να πάρει 
απόφαση ότι μετά από 12 χρόνια θα μπαίνω πάλι στα χώρια πάλι και θα 
βλέπω πάλι στύλους της ΔΕΗ, τα είδαμε μια ζωή ολόκληρη 50, 60,70 
χρόνια τα είδαμε όποτε ήρθανε για πιο λόγο πρέπει να συνεχίσουμε ; Γιατί 
στα χωριά μας μέσα ξέρουμε ότι τον στύλο τον βάζαμε όχι εκεί που είναι η 
ανάγκη ο φωτισμός αλλά εκεί που μένει ο πολίτης εκεί που είναι ο 
σύμβουλος μας ο φίλος μας και δεν κολλούσε σύμφωνα με τα στάνταρ του 
φωτισμού , ένα τέτοιο παράδειγμα πρέπει να είναι ανά 25 μέτρα , εάν σε 
κάποια σημεία είναι ανά 10 μέτρα θα έχουμε πολύ φωτισμό και σε κάποια 
σημεία ανά 50 μέτρα όταν καεί μια λάμπα τότε το καμένο κομμάτι θα είναι 
100 μέτρα και δεν υπάρχει περίπτωση εφόσον πάμε σε μια τέτοια 
διαδικασία να βάλουμε υπογειοποίηση . Και επαναλαμβάνω κ. Πρόεδρε αν 
θέλετε ακούστε το ότι στην Ιαλυσό κάναμε την υπογειοποίηση ένα μεγάλο 
τμήμα της πόλης το κεντρικό σημείο με δικό μας υποσταθμό που έχουμε 
επάρκεια και εξοικονομούμε την ενέργεια που κόστισε στην ΔΕΗ 240.000€. 
Ένα  κόστιζε με το υπόλοιπο σύστημα 500.000 , 500.000 μπορούμε 40 
χωριά του νησιού μας με 500 χιλιάρικα μέσο όρο να καλύψουμε με αυτά τα 
20.000.000 μακροπρόθεσμα την υπογειοποίηση της ΔΕΗ την αυτάρκεια να 
έχουμε δικό μας υποσταθμό και βεβαίως να βάλουμε στύλους και λεντ εκεί 
που θέλουμε που πράγματι έχει ανάγκη ο τόπος μας , όχι εκεί που 
βλέπουμε κάθε στύλο , ειδάλλως θα βλέπετε μια ζωή και δεσμεύουμε και 
την επόμενη γενιά για αλλά 12 χρόνια τους στύλους να περνούν από την 
μια μεριά του δρόμου στην άλλη να έχουμε 5 καλώδια να έχουμε 3 
καλώδια και αυτό το πράγμα δεν το θέλω . Από λόγους ευγένειας ψήφισα 
προηγουμένως παρών αλλά είμαι αρνητικός στο σύνολο σε αυτή την  
υπόθεση γιατί με τα ίδια λεφτά θα υπερψήφιζα με το παραπάνω την 
υπόγεια καλωδίωση σε όλους τους οικισμούς μας , να αλλάξουμε κλίμα και 
περιθώριο και η ΔΕΗ εάν της δώσουμε τέτοια χρηματοδότηση για 
υπογειοποίηση να απαιτήσουμε να βάλουνε και το δίκτυο μαζί να έχει μια 
τηλεόραση μια κεραία ένα χωριό εντάξει ένα δίκτυο να έχουμε την 
καλωδιακή και ότι άλλες μελλοντικές υπηρεσίες μπορούν να μας 
προσφέρουν.  
ΔΗΜΑΡΧΟΣ: Πρώτον  κ. Πρόεδρε το θέμα 3 ψηφίστηκε άλλα μια που 
ανακαινίστηκε εδώ μιλούμε για την αντικατάσταση 30.000 λαμπτήρων με 
λάμπες led δεν μιλάμε για υπογειοποίηση για την υπογειοποίηση 
ενημέρωσα προ Η/Δ τι ενέργειες γίνονται , τώρα πως θα έχουμε 
υπογειοποίηση και πως θα φωτίζεται το δίκτυο το οδικό εγώ αν και δεν 
είμαι τεχνικός δεν μπορώ να το συλλάβω ακόμα όλα όμως προβλέπονται με 
τις σύγχρονες τεχνολογίες στην έγκριση της υπ΄ αριθμόν 3 που έχουμε 
σύμφωνα με την ανάλυση που έχει γίνει από τον τεχνικό πριν από 6 
περίπου μήνες όταν παρουσίασε την μελέτη και όπως έχει επεξεργαστεί 
από τις υπηρεσίες μας.  
                                                                                                                                        

 Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κ.Ε.Μανδρακός κάλεσε το Σώμα να 
αποφασίσει σχετικά. 
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Oι Δημοτικοί Σύμβουλοι κ.κ. Ι. Γιαννακάκης, Ι. Περδίκης και ο 

Α. Κωνσταντίνου απουσίαζαν από τη συζήτηση και λήψη απόφασης 

του θέματος. 

 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού έλαβε υπόψη του την ανωτέρω 

εισήγηση  της Υπηρεσίας, τις διατάξεις του άρθρου 65 του 

Ν.3852/2010 και του άρθρου 93   του Ν.3463/2006 και με απόλυτη 

πλειοψηφία των μελών του Σώματος 

 
 

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι κατά πλειοψηφία 
Μειοψηφούντων των κ.κ. Α.Γιαννικουρή – Γραμματέα του Δ.Σ ο οποίος 
ψήφισε «κατά» και Στ.Στάγκα – Αντιπροέδρου Δ.Σ. ο οποίος ψήφισε 
«παρών»   
 

 
1. Εγκρίνει τη διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας  για την εκτέλεση 

της Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών με τίτλο: «Ενεργειακή 

Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού 

Κοινοχρήστων Χώρων και εφαρμογές Smart Cities, με Εξοικονόμηση 

Ενέργειας, στο Δήμο Ρόδου», όπως προβλέπεται στις 

προαναφερόμενες αποφάσεις και τις εγκεκριμένες, με Ηλεκτρονικό 

Διεθνή Ανοιχτό Διαγωνισμό σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 

27, του Ν. 4412/2016 (Οδηγίες 2014/24/ΕΕ, 2014/25/ΕΕ, 

2014/23/ΕΕ), με κριτήριο Ανάθεσης τη Συμφερότερη Προσφορά, 

βάσει βέλτιστης  σχέσης Ποιότητας – Τιμής, από τις αρμόδιες 

υπηρεσίες του δήμου μας, η οποία θα βαρύνει τον κωδικό εξόδου του 

προϋπολογισμού του Δήμου για το 2018 είναι ο Κ.Α 20-6279.0002 

με τίτλο «Υπηρεσία ενεργειακής αναβάθμισης-αυτοματοποίησης του 

συστήματος ηλεκτροφωτισμού κοινόχρηστων χώρων και εφαρμογές 

Smart Cities με εξοικονόμηση ενέργειας στο Δήμο Ρόδου». 

 

2. Η κατάρτιση των όρων του διαγωνισμού να γίνει από την Οικονομική 

Επιτροπή. 

 

 

     ΑΚΡΙΒΕΣ   ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 
     Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ              Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                     
 
 
 
ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΙΑΝΝΙΚΟΥΡΗΣ                   ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ Ι.ΜΑΝΔΡΑΚΟΣ
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