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ΑΠΟΠΑΚΑ
Από ηο Ππακηικό ηηρ απιθ. 35/27 ΔΠΣΔΚΒΡΗΟΤ 2021 ΣΑΘΣΗΘΖ
ζςνεδπίαζηρ ηηρ ΟΗΘΟΛΟΚΗΘΖ ΔΠΗΣΡΟΠΖ ηος Γήμος ΒΔΙΟΤ - ΒΟΥΑ.ΑΡΗΘΚΟ ΑΠΟΦΑΖ 244/2021.
Η Οηθνλνκηθή Δπηηξνπή ηνπ Γήκνπ Βέινπ-Βόραο πνπ απνηειείηαη από ηνπο: α) Παπαθπξηάθν Αλλίβα,
Γήκαξρν Βέινπ- Βόραο, σο Πξόεδξν, β) Σδξάιε Μηραήι, γ) Σηάρν Αλδξέα, δ) Μπεθηάξε Γεκήηξην, ε)
Γαιεβίγθα Γεώξγην, ζη)Μαλάβε Αζαλάζην ηνπ Παλαγηώηε, θαη δ) Βνπδνύξε Νηθόιαν, σο κέιε,
ζπλεδξίαζε ζήκεξα ηελ 27η επηεμβπίος 2021, ημέπα Γεςηέπα και ώπα 11:00 ζε ΣΑΘΣΗΘΖ
ζπλεδξίαζε θαη ύζηεξα από πξόζθιεζε ηνπ θ. Πξνέδξνπ ηεο κε αξ. πξση. 7417/23.09.2021 πνπ
θνηλνπνηήζεθε λόκηκα θαη εκπξόζεζκα ζε θάζε έλα από ηα κέιε ηεο ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ
Ν.3852/2010 & ηνπ Ν. 4555/2018 θαη αλαξηήζεθε ζηνλ πίλαθα αλαθνηλώζεσλ ηνπ Γεκνηηθνύ
Καηαζηήκαηνο, γηα λα ζπδεηήζεη θαη λα πάξεη απόθαζε γηα ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο.
Σηε ζπλεδξίαζε ήηαλ παξόληα ηα κέιε: α]Παπαθπξηάθνο Αλλίβαο- Γήκαξρνο Βέινπ-Βόραο,
Πξόεδξνο, β] Σδξάιεο Μηραήι, γ] Σηάρνο Αλδξέαο, δ] Καιιίξε Μαξία (σο αλαπιεξώηξηα ηνπ θ.
Μπεθηάξε Γεκήηξην), ε] Γαιεβίγθαο Γεώξγηνο θαη απόληεο ηα κέιε : α] Μαλάβεο Π. Αζαλάζηνο θαη
β] Βνπδνύξεο Νηθόιανο, έηζη ππήξρε ε λόκηκε απαξηία.
Σηε ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ε ππάιιεινο ηνπ Γήκνπ Μπαθώιε Παλαγηώηα γηα ηελ ηήξεζε
ησλ πξαθηηθώλ.
Θέμα 4ο : Έγκπιζη καηηγοπιοποίηζηρ ηων οδών ηος Γήμος Βέλος Βόσαρ ζηα πλαίζια ηος
πποηύπος ΔΛ 13201/2015, έγκπιζη ηων θωηοηεσνικών μελεηών ηων οδών ηος Γήμος
Βέλος Βόσαρ και έγκπιζη ηποποποίηζηρ ηος θςζικού ανηικειμένος ηηρ δημόζιαρ
ζύμβαζηρ ΄΄Αναβάθμιζη ηος ζςζηήμαηορ οδοθωηιζμού ηος Γήμος Βέλος – Βόσαρ, με
ζκοπό ηην εξοικονόμηζη ενέπγειαρ και ηη μείωζη ηος κόζηοςρ λειηοςπγίαρ΄΄.
Ο Πξόεδξνο ηεο Ο.Δ. εηζεγνύκελνο ην ηέηαπηο ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζέηεη ππόςε ησλ
κειώλ ηεο Ο.Δ. , ηελ εηζήγεζε ηεο Δπηηξνπήο Παξαθνινύζεζεο θαη Παξαιαβήο ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο
«Αλαβάζκηζε ηνπ Σπζηήκαηνο Οδνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ - Βόραο, κε ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε
ελέξγεηαο θαη ηε κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο», ε νπνία έρεη σο θάησζη:
1.

Ζγκριςθ κατθγοριοποίθςθσ των οδών του Διμου Βζλου - Βόχασ ςτα πλαίςια του προτφπου ΕΝ 13201/2015

2.

Ζγκριςθ των φωτοτεχνικών μελετών των οδών του Διμου Βζλου – Βόχασ

3.

Ζγκριςθ τροποποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ «Αναβάκμιςθ του υςτιματοσ
Οδοφωτιςμοφ του Διμου Βζλου – Βόχασ, με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ μείωςθ του κόςτουσ
λειτουργίασ».

.2020 υμφωνθτικό (20SYMV007184735 2020-08-14) με τθν ανϊνυμθ εταιρεία
με τθν επωνυμία «ΒΑΗΛΙΟ Α.Ε.», με ζδρα τθν Ξάνκθ, επί τθσ οδοφ Κλεμανςϊ, αρικ. 86, Σ.Κ. 67 131, και με ΑΦΜ
998760220, αρικ. Γ.Ε.Μ.Η. 12736846000, τθλ. 2541072177, e-mail: info@vashelios.gr, panagiotisz@amshipping.gr,
ο Διμοσ Βζλου - Βόχασ ανζκεςε ςε αυτιν, κατόπιν ανοικτοφ θλεκτρονικοφ διαγωνιςμοφ (ςφμφωνα με το υπ’ αρικ.
πρωτ. 2511/21.3.2019 πλιρεσ τεφχοσ τθσ διακιρυξθσ (με το ςφνολο των παραρτθμάτων τθσ) το οποίο αναρτικθκε
ςτο ΚΗΜΔΗ όπου ζλαβε ΑΔΑΜ: «19PROC004665783 2019-03-22»), τθν υλοποίθςθ τθσ μικτισ δθμόςιασ
ςφμβαςθσ (προμικειασ – παροχισ υπθρεςιϊν) με τίτλο «Αναβάκμιςθ του υςτιματοσ Οδοφωτιςμοφ του Διμου

ΑΔΑ: Ψ11ΘΩ9Π-1Ξ7
Βζλου – Βόχασ, με ςκοπό τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ». Η κατακφρωςθ
του αποτελζςματοσ του ςχετικοφ διαγωνιςμοφ ζγινε με τθν υπ’ αρικ. 17/2020 (ΑΔΑ: ΨΝΚΦΩ9Π-Γ31) Απόφαςθ
τθσ Οικονομικισ Επιτροπισ του Διμου Βζλου - Βόχασ.
Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ είναι:
1. Η υλοποίθςθ προμθκειϊν (αγορϊν) εξοπλιςμοφ για τθν αντικατάςταςθ ζωσ ΠΕΝΣΕ ΧΙΛΙΑΔΩΝ ΕΞΑΚΟΙΩΝ
ΠΕΝΣΕ (5.605) τεμαχίων φωτιςτικϊν ςωμάτων, μετά των αντιςτοίχων λαμπτιρων φωτιςμοφ, με νζα φωτιςτικά
ςϊματα νζασ τεχνολογίασ, κακϊσ και θ προμικεια του περιγραφόμενου εξοπλιςμοφ για τθν διαχείριςθ του
ςυςτιματοσ φωτιςμοφ του δθμοςίου χϊρου του Διμου Βζλου Βόχασ (φωτιςμόσ κοινοχριςτων χϊρων τθσ
πόλθσ), όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθ ςχετικι μελζτθ τθσ υπθρεςίασ και ςτθν προςφορά του αναδόχου,
ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ ποςοφ επτακοςίων ογδόντα εννιά χιλιάδων πεντακοςίων δζκα πζντε ευρϊ
(789.515,00 €), πλζον Φ.Π.Α. (24%) ποςοφ εκατό ογδόντα εννιά χιλιάδων τετρακοςίων ογδόντα τριϊν ευρϊ και
εξιντα λεπτϊν (189.483,60 €), ιτοι ςυνολικισ δαπάνθσ ποςοφ εννιακοςίων εβδομιντα οκτϊ χιλιάδων
εννιακοςίων ενενιντα οκτϊ ευρϊ και εξιντα λεπτϊν (978.998,60 €).
2. Η παροχι υπθρεςιϊν για τθν αναβάκμιςθ του υπάρχοντοσ ςυςτιματοσ φωτιςμοφ του δθμοςίου χϊρου του
Διμου Βζλου – Βόχασ , όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτθν ςτθ ςχετικι μελζτθ τθσ υπθρεςίασ και ςτθν
προςφορά του αναδόχου, ςυνολικισ ςυμβατικισ αξίασ ποςοφ τετρακοςίων τριάντα επτά χιλιάδων τριακοςίων
ογδόντα πζντε ευρϊ (437.385,00 €), πλζον Φ.Π.Α. (24%) ποςοφ εκατό τεςςάρων χιλιάδων εννιακοςίων
εβδομιντα δφο ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν (104.972,40 €), ιτοι ςυνολικισ δαπάνθσ ποςοφ Πεντακοςίων
ςαράντα δφο χιλιάδων τριακοςίων πενιντα επτά ευρϊ και ςαράντα λεπτϊν (542.357,40 €).
υνεπϊσ το οικονομικό αντικείμενο με βάςθ τθν προςφορά του αναδόχου ζχει ωσ εξισ:

ΕΙΔΟΣ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ
(€)

ΤΝΟΛΟ (€)

Α1. Υπηρεςίεσ Αναβάθμιςησ α) Εργαςίεσ
ςχεδιαςμοφ και προδιαγραφϊν νζου ςυςτιματοσ
οδοφωτιςμοφ βαςιςμζνου ςε λαμπτιρεσ υψθλισ
ενεργειακισ απόδοςθσ.

β) Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία
ςυςτιματοσ προλθπτικισ
ςυντιρθςθσ
(Hardware, Software).
Σεμάχια
Φωτιςτικϊν

1

γ) Εγκατάςταςθ, παραμετροποίθςθ και λειτουργία
ςυςτιματοσ
ελζγχου
του
ςυςτιματοσ
οδοφωτιςμοφ( Hardware, Software).

δ) Ποιοτικόσ ζλεγχοσ και εκτζλεςθ κατάλλθλων δοκιμϊν
(testing) των φωτιςτικϊν υψθλισ ενεργειακισ
απόδοςθσ και των άλλων υλικϊν που κα
εγκαταςτακοφν.

5.605

7,00

39.235,00
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ε) Δοκιμαςτικι λειτουργία του ςυςτιματοσ για τθν
αριςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ του

ςτ) Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μελζτθσ και ςυμβοφλου
αξιοποίθςθσ των δθμιουργοφμενων υποδομϊν.

η) Υπθρεςίεσ κατάρτιςθσ μελζτθσ και ςυμβοφλου
περαιτζρω εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.

ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ

2

3

1.

ΑΑ

39.235,00

Α2. Υπηρεςίεσ λειτουργίασ και ςυντήρηςησ
1) Λειτουργία και ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ.

Α3. Υπηρεςίεσ Διοίκηςησ
Διοίκθςθσ ζργου.

Ζτθ

10

20.000,00

200.000,00

1

30.000,00

30.000,00

1)
Κατ’ αποκοπι

ΤΝΟΛΟ ΤΠΗΡΕΙΩΝ

ΕΙΔΟ

269.235,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΣΙΜΗ
ΠΟΟΣΗΣΑ ΜΟΝΑΔΑ
(€)

ΤΝΟΛΟ (€)

Προμήθεια φωτιςτικών και λαμπτήρων
α) Φωτιςτικά και λαμπτιρεσ υψθλισ ενεργειακισ
απόδοςθσ που αντικακιςτοφν :

Τψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 250W Hg/Na

Σεμάχιο

Τψθλόσ φωτιςμόσ με προβολζα 150W

Σεμάχιο

Τψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 125W Hg/Na

Σεμάχιο

120

295,00

35.400,00

1.403

240,00

336.720,00

1
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Τψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W CFL
(Αντικατάςταςθ με φωτιςτικό ςϊμα)

Σεμάχιο

1.593

145,00

230.985,00

Τψθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W CFL
(Αντικατάςταςθ με λαμπτιρα)

Σεμάχιο

1.500

15,00

22.500,00

Χαμθλόσ φωτιςμόσ με λαμπτιρα 23W CFL

Σεμάχιο

989

15,00

14.835,00

ΤΝΟΛΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΛΑΜΠΣΗΡΩΝ

Σεμάχια

5.605

640.440,00

ΕΙΔΟ

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ (€)

ΤΝΟΛΟ (€)

Προμικεια υςτιματοσ ελζγχου και ςυςτιματοσ
προλθπτικισ ςυντιρθςθσ
Α) Τλικά υςτιματοσ Ελζγχου

Σεμάχια
Φωτιςτικϊν

5.605

15,00

84.075,00

Β) Hardware και Software ςυςτιματοσ ςυντιρθςθσ

Κατ’ αποκοπι

1

65.000,00

65.000,00

Α/Α

2

2

Γενικό φνολο Τλικών

789.515,00

ΜΟΝΑΔΑ
ΜΕΣΡΗΗ

ΠΟΟΣΗΣΑ

ΣΙΜΗ
ΜΟΝΑΔΑ (€)

ΤΝΟΛΟ (€)

Τπθρεςίεσ Εγκατάςταςθσ
1) Εγκατάςταςθ Φωτιςτικϊν

Σεμάχια
Φωτιςτικϊν

5.605

20,00

112.100,00

2) Εγκατάςταςθ Τλικϊν του υςτιματοσ Ελζγχου

Σεμάχια
Φωτιςτικϊν

5.605

10,00

56.050,00

Α/Α

ΕΙΔΟ

1

3

φνολο 1+2+3
Δικαίωμα Προαίρεςθσ (25%)
φνολο

φνολο Εγκατάςταςθσ

168.150,00

Γενικό φνολο 1+2+3

1.226.900,00

1.226.900,00
306.725,00
1.533.625,00
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ΦΠΑ (24%)
υνολικό Κόςτοσ

368.070,00
1.901.695,00

ΔΙΚΑΙΩΜΑΣΑ ΠΡΟΑΙΡΕΗ:
Επιπλζον προβλζπεται δικαίωμα προαίρεςθσ, το οποίο αποτελεί μονομερζσ δικαίωμα τθσ ανακζτουςασ αρχισ και
αςκείται με μονομερι διλωςι τθσ και ςυγκεκριμζνα με απόφαςθ του αρμοδίου αποφαςίηοντάσ οργάνου μετά
από γνωμοδότθςθ του αρμοδίου οργάνου, ενϊ δεν αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευςθσ με τον ανάδοχο τθσ
αρχικισ ςφμβαςθσ. Η απόφαςθ ζγκριςθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ για επί πλζον προμικειεσ
(αγορζσ) μπορεί να λθφκεί ςε οποιαδιποτε χρονικι ςτιγμι μετά το πζρασ 6 μθνϊν από τθν υπογραφι τθσ
φμβαςθσ.
Η απόφαςθ ζγκριςθσ άςκθςθσ του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ όςον αφορά ςτο δικαίωμα τθσ παράταςθσ για τθν
παροχι υπθρεςιϊν κα πρζπει να λθφκεί τουλάχιςτον 12 μινεσ πριν τθν ολοκλιρωςθ τθσ 10ετοφσ φμβαςθσ.
τθ ςυνζχεια μετά τθν ζκδοςθ των απαιτοφμενων διοικθτικϊν και δθμοςιονομικϊν πράξεων (Α.Α.Τ.) κατά τα
οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία (Ν. 4270/2014, Π.Δ. 80/2016, Ν. 4412/2016), ο ανάδοχοσ κα κλθκεί για τθν
υπογραφι ςχετικοφ ςυμπλθρωματικοφ ςυμφωνθτικοφ.

ΠΟΡΕΙΑ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΕΡΓΟΤ
3) που διζπει τθν εν λόγω δθμόςια
ςφμβαςθ, ο ανάδοχοσ προζβθ ςτθν καταγραφι και αποτφπωςθ των υπαρχόντων ιςτϊν του δικτφου τθσ Δ.Ε.Η. επί
των οποίων είναι αναρτθμζνα τα φωτιςτικά ςϊματα που φωτίηουν τισ οδοφσ και τα πεηοδρόμια του Διμου.
Παράλλθλα ζγινε θ καταγραφι του είδουσ και τθσ κατάςταςθσ των ιςτϊν, των φωτιςτικϊν ςωμάτων και των
εγκατεςτθμζνων λαμπτιρων. Η τοπογραφικι αυτι αποτφπωςθ τθσ ακριβοφσ κζςθσ των ιςτϊν και των φωτιςτικϊν
ςωμάτων ζγινε με τισ πλζον ςφγχρονεσ μεκόδουσ και με εφαρμογι ψθφιακϊν βάςεων δεδομζνων. χεδιάςκθκε
θ τελικι μορφι των δεδομζνων τθσ βάςθσ πλθροφοριϊν του δικτφου, ςε μορφι γεωγραφικοφ ςυςτιματοσ
πλθροφοριϊν G.I.S.).
Σο αυτό ζγινε με το εκτεταμζνο δίκτυο επιςτυλίων φωτιςτικϊν ςωμάτων τόςο ςε κεντρικζσ οδοφσ του Διμου, όςο
και ςτισ πλατείεσ, και ςτα μικρά πάρκα.
Σζλοσ για τα επιςτφλιά φωτιςτικά ςϊματα ςε κοινωφελείσ χϊρουσ του Διμου.
Ζτςι όλα τα φωτιςτικά ςώματα που είναι εγκατεςτθμζνα ςτον δθμόςιο χώρο του Διμου είναι πλζον αναλυτικά
καταγεγραμμζνα και γεωαναφερόμενα, με κωδικοποιθμζνθ ονοματοκεςία.
Ακολουκεί θ παράκεςθ των ςτοιχείων του δθμόςιου φωτιςμοφ του Διμου Βζλου Βόχασ, ςτθν οποία προζβθ ο
ανάδοχοσ κατ’ επιταγι τθσ ςφμβαςθσ.

ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΤΠΑΡΧΟΝΣΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ

υνολικόσ Αρικμόσ Φωτιςτικών ωμάτων και Λαμπτιρων Βάςθ Νεότερθσ Καταμζτρθςθσ
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Συνολικόσ Αρικμόσ Φωτιςτικϊν Σωμάτων και Λαμπτιρων: 6.741 Τεμάχια

Διαφορά Φωτιςτικών ωμάτων και Λαμπτιρων Βάςθ φμβαςθσ και Νεότερθσ Καταμζτρθςθσ

Συνολικι Διαφορά Φωτιςτικϊν Σωμάτων και Λαμπτιρων: 1.136 Τεμάχια
Όπωσ παρατθροφμε και ςτον παραπάνω Πίνακα υπάρχει διαφορά τόςο ςτο μείγμα των φωτιςτικϊν ςωμάτων όςο και ςτθν τελικι
ποςότθτα, πράγμα το οποίο επθρεάηει τθν αρχικι και τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ και κατά ςυνζπεια τόςο τθν επιτυγχανόμενθ
εξοικονόμθςθ ενζργειασ όςο και τα Οικονομικά Μεγζκθ.

ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΑΡΧΟΝΣΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ – ΒΟΧΑ
(Σφμφωνα με την 2511/21.3.2019 διακήρυξη του διαγωνιςμοφ)

ΑΔΑ: Ψ11ΘΩ9Π-1Ξ7

Πίνακασ παλαιότερθσ αποτφπωςθ υπαρχόντων φωτιςτικϊν ςωμάτων (4616 τεμ.) και λαμπτιρων (989 τεμ.) ςτον
δθμόςιο χϊρο του Διμου Βζλου Βόχασ (ςφμφωνα με τθν 2511/21.3.2019 διακιρυξθ του Διαγωνιςμοφ του Διμου Βζλου
Βόχασ). Παρουςιάηονται οι αντίςτοιχεσ καταναλϊςεισ, ςε παράκεςθ με τα αντίςτοιχα ςτοιχεία των προτεινόμενων
φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων, ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά του αναδόχου

Σφμφωνα και με τθν 2511/21.3.2019 Διακιρυξθ του Διμου Βζλου Βόχασ, θ εκτιμϊμενθ ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ ανζρχεται ςε 1.366.449.040 KWh.

Με τθν εγκατάςταςθ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων LED, ςφμφωνα με τθν τεχνικι προςφορά του
αναδόχου, θ εκτιμϊμενθ ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ κα ανζρχεται ςε 267.864.740 KWh.
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Με τθν εγκατάςταςθ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων LED, θ εκτιμϊμενθ ετιςια εξοικονόμθςθ
θλεκτρικισ ενζργειασ κα ανζρχεται ςε 80,40 % (και είναι ςφμφωνθ με τθν εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ
που εγγυάται ο ανάδοχοσ).

Με τθν εγκατάςταςθ των νζων φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων LED, θ εκτιμϊμενθ ετιςια μείωςθ του κόςτουσ
λειτουργίασ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ του δθμόςιου χϊρου εκτιμάται ςτο ποςόν των 257.315,00 €.

ΑΠΟΣΤΠΩΗ ΤΠΑΡΧΟΝΣΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ-ΒΟΧΑ
( Βάςη Νεότερησ Καταμζτρηςησ που πραγματοποίηςε ο Ανάδοχοσ )

φνολο

6.741

Διαφορά Φωτιςτικών ωμάτων και Λαμπτιρων Βάςθ φμβαςθσ και Νεότερθσ Καταμζτρθςθσ

Συνολικι Διαφορά Φωτιςτικϊν Σωμάτων και Λαμπτιρων: 1.136 Τεμάχια
Όπωσ παρατθροφμε και ςτον παραπάνω Πίνακα υπάρχει διαφορά τόςο ςτο μείγμα των φωτιςτικϊν ςωμάτων όςο και ςτθν τελικι
ποςότθτα, πράγμα το οποίο επθρεάηει τθν αρχικι και τελικι κατανάλωςθ ενζργειασ και κατά ςυνζπεια τόςο τθν επιτυγχανόμενθ
εξοικονόμθςθ ενζργειασ όςο και τα Οικονομικά Μεγζκθ.
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Με τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποτφπωςθσ που πραγματοποίθςε ο Ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τθν ςυναφκείςα ςφμβαςθ,
διαπιςτϊκθκε ότι υπιρχαν αλλαγζσ ςτον αρικμό των φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων που καταγράφθκαν, ςε ςφγκριςθ
με τθν αποτφπωςθ όπωσ όριηε θ 2511/21.3.2019 διακιρυξθ.
Διαπιςτώκθκε ότι το ςφνολο των εγκατεςτθμζνων φωτιςτικών ςωμάτων επί ιςτών του δικτφου τθσ ΔΕΗ και αναρτθμζνων
κεντρικά ( δίκτυο Διμου) ανζρχεται ςε 5.913 τεμάχια αντί του αρχικοφ (2511/21.3.2 019 διακιρυξθ) αρικμοφ των 4.616
τεμαχίων.
Επίςθσ αντί του αρικμοφ των 989

τεμαχίων λαμπτιρων ςε φωτιςτικά ςώματα επιςτφλιά (ςε οδοφσ και ςε κοινωφελείσ

χώρουσ - πλατείεσ, πάρκα, άλςθ, προαφλια κοινωφελών εγκαταςτάςεων) καταγράφθκαν 828 τεμάχια.

ΔΙΑΜΟΡΦΩΗ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΩΝ
ΜΕΛΕΣΩΝ
ΚΑΣΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΗ ΣΩΝ ΟΔΩΝ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΑΕΙ ΣΟΤ ΠΡΟΣΤΠΟΤ ΕΝ 13201-1/2015
Μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αποτφπωςθσ των φωτιςτικϊν ςωμάτων και λαμπτιρων που είναι εγκαταςτθμζνοι ςτον
δθμόςιο χϊρο του Διμου Βζλου Βόχασ και τθν δθμιουργία τθσ βάςθσ των δεδομζνων του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ
του δθμόςιου χϊρου του Διμου, ο ανάδοχοσ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 3, παράγρ. 3 του
ςυμφωνθτικοφ που διζπει τθν εν λόγω δθμόςια ςφμβαςθ, προζβθ ςτον ζλεγχο του υφιςτάμενου επιπζδου
φωτιςμοφ και ςτθν εκπόνθςθ μελζτθσ κατθγοριοποίθςθσ ςε αντιπροςωπευτικό δείγμα δρόμων τθσ πόλθσ,
ςφμφωνα με το ιςχφον πρότυπο EN 13201-1/2015. Δθλαδι ζγινε κατάταξθ των οδϊν με βάςθ τα γεωμετρικά
τουσ χαρακτθριςτικά (πλάτοσ οδοφ, μικοσ οδοφ), τα κυκλοφοριακά τουσ χαρακτθριςτικά (πυκνότθτα
διαςταυρϊςεων, κυκλοφοριακά χαρακτθριςτικά οδοφ, κατάςταςθ πεηοδρομίων κ.λ.π.).
Ο ανάδοχοσ, κατ’ αρχάσ προζβθ ςτθν ςχολαςτικι ςυλλογι ςτοιχείων (εργαςίεσ ςτο πεδίο) με ςτόχο τθν
αξιολόγθςθ τθσ υπάρχουςασ κατάςταςθσ, τα μειονεκτιματα του φωτιςμοφ του οδικοφ δικτφου του Διμου και τθν
εφρεςθ τθσ βζλτιςτθσ πρόταςθσ.
υγκεκριμζνα πραγματοποιικθκαν οι εξισ εργαςίεσ:
1.

Κατθγοριοποίθςθ δρόμων βάςει του Προτφπου EN 13201-1/2015

2.

Επιλογι Κλάςεων Φωτιςμοφ βάςει του Προτφπου EN 13201-1/2015

3.

Καταγραφι Γεωμετρικϊν θμείων του δρόμου

ΕΚΠΟΝΗΗ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ
τθν ςυνζχεια ο Ανάδοχοσ προζβθ, ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του άρκρου 3, παράγρ. 3 του ςυμφωνθτικοφ που
διζπει τθν εν λόγω δθμόςια ςφμβαςθ, προζβθ ςτον ζλεγχο του υφιςτάμενου επιπζδου φωτιςμοφ και ςτθν
ςφνταξθ των προβλεπόμενων από τθν ςφμβαςθ φωτοτεχνικϊν μελετϊν με βάςθ τα νζασ τεχνολογίασ φωτιςτικά
LED
Επί του ςυνόλου ο Ανάδοχοσ πραγματοποίθςε περί τισ 50 φωτοτεχνικζσ μελζτεσ, για αντιπροςωπευτικό δείγμα
δρόμων του οδικοφ δικτφου του Διμου.
Σα αποτελζςματα ζδειξαν πωσ ςε ποςοςτό μεγαλφτερο από 60% ο δθμοτικόσ φωτιςμόσ δεν καλφπτει τισ
απαιτιςεισ του Ευρωπαϊκοφ Προτφπου και δεν παρζχει αςφαλι και ομοιόμορφο φωτιςμό.
το ςθμείο αυτό κα πρζπει να αναφζρουμε πωσ ςε μεγάλο μζροσ του οδικοφ του δικτφου ο Διμοσ χρθςιμοποιεί
(για τον υψθλό φωτιςμό) λαμπτιρα LED 15W ςε φωτιςτικό Σφπου «Καπελάκι». Βάςθ των κατάλλθλων
φωτοτεχνικϊν μελετϊν οι οποίεσ υλοποιικθκαν απζδειξαν πωσ ο ςυγκεκριμζνοσ λαμπτιρασ είναι ακατάλλθλοσ για
τον φωτιςμό δρόμων κακϊσ πζραν τθσ επαρκοφσ φωτεινότθτασ τθν οποία δεν παρζχει, δεν διακζτει το κατάλλθλο
πολικό διάγραμμα προκειμζνου να καλφψει τισ απαιτιςεισ του Προτφπου.
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Χαρακτθριςτικό παράδειγμα είναι πωσ ςε οποιοδιποτε δρόμο (ανεξαρτιτωσ κατθγορίασ) είναι εγκατεςτθμζνοσ ο
ςυγκεκριμζνοσ λαμπτιρασ δεν καλφπτει τισ απαιτιςεισ του προτφπου.
Η πρόταςι του Αναδόχου περιλαμβάνει φωτιςτικά μεγάλθσ απόδοςθσ τεχνολογίασ LED ώςτε να διορκώνεται θ
παροφςα αςτοχία του Διμου και να επιτυγχάνονται τα πρότυπα και όχι με τουσ ακατάλλθλουσ και
προκαλοφντεσ υπο-φωτιςμό λαμπτιρεσ LED.

Παρόμοια κατάςταςθ επικρατεί και ςτο φωτιςμό πάρκων και πλατειϊν, κακϊσ οι λαμπτιρεσ χαμθλισ
αποδοτικότθτασ που χρθςιμοποιοφνται ςε ςυνδυαςμό με τα φκαρμζνα φωτιςτικά ςϊματα επθρεάηουν αρνθτικά
το φωτεινό αποτζλεςμα.
Για κάκε μία οδό τθσ πόλθσ πραγματοποιικθκε εκτίμθςθ τθσ κατάςταςθσ αυτισ από απόψεωσ φωτιςμοφ
(υπερφωτιςμόσ ι υποφωτιςμόσ), κακϊσ και οι λόγοι που οδθγοφν ςτθν κατάςταςθ αυτι (πχ. ζλλειψθ ικανοφ
αρικμοφ ιςτϊν). Επίςθσ πραγματοποιικθκε μελζτθ προςδιοριςμοφ του κόςτουσ ι του κζρδουσ προςαρμογισ, με
ςτόχο να δοκεί θ δυνατότθτα ςτον Διμο να λάβει τισ κατάλλθλεσ αποφάςεισ για το αν κα υπάρξει προςαρμογι
ςτα πρότυπα ι κα διατθρθκεί το υπάρχον επίπεδο φωτιςμοφ.
Σζλοσ, ο ανάδοχοσ προζβθ ςτθν εκπόνθςθ των φωτοτεχνικϊν, με βάςθ τα φωτιςτικά και τουσ λαμπτιρεσ τθσ
προςφοράσ του, με προαπαιτοφμενο τθν ικανοποίθςθ του επιπζδου φωτιςμοφ όλων των οδϊν ςφμφωνα με το
ιςχφον πρότυπο ΕΝ 13201-1/2015.

ΠΡΟΣΑΗ ΒΕΛΣΙΩΗ ΣΟΤ ΤΣΗΜΑΣΟ ΕΛΕΓΧΟΤ ΚΑΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΗ ΦΩΣΙΜΟΤ

αναδόχου και με ιςχφσ όπωσ προκφπτουν από τισ φωτοτεχνικζσ μελζτεσ και ςυγκεντρωτικά παρουςιάηονται ςτον
κατωτζρω πίνακα.

Με βάςθ τα ανωτζρω και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα από το άρκρο 3, παράγρ. 3 του ςυμφωνθτικοφ, ο
Διμοσ κα πρζπει να επιλζξει το επικυμθτό επίπεδο φωτιςμοφ ϊςτε να οριςτικοποιθκεί ο αρικμόσ και τφποσ των
φωτιςτικϊν LED, δθλαδι ο Διμοσ κα πρζπει να επιλζξει εάν κα διατθριςει το υπάρχον επίπεδο φωτιςμοφ, κάτι
που είναι θ βάςθ υποβολισ τθσ προςφοράσ του Αναδόχου, ι κα αυξομειϊςει το υπάρχον επίπεδο ςτα πλαίςια
των απαιτιςεων των προτφπων. τθν περίπτωςθ αυτι κα υπάρξει θ αντίςτοιχθ αυξομείωςθ τθσ αξίασ τθσ
ςφμβαςθσ, αναλογικά με τον τελικό εξοπλιςμό που κα επιλεγεί, ςφμφωνα με το τιμολόγιο τθσ 2511/21.3.2019
διακιρυξθσ του Διμου.

ΤΝΟΛΙΚΑ ΣΟΙΧΕΙΑ ΤΠΑΡΧΟΝΣΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ
ΔΗΜΟΙΟΤ ΧΩΡΟΤ ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ - ΒΟΧΑ
ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ
ΦΩΣΙΣΙΚΩΝ ΣΗ ΠΟΛΗ
Προτεινόμενα Φωτιςτικά LED Οδικοφ Δικτφου Βάςθ Φωτοτεχνικών Μελετών
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ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΠΑΡΧΟΝΣΟ ΤΣΗΜΑΣΟ ΦΩΣΙΜΟΤ ΔΗΜΟΙΟΤ ΧΩΡΟΤ
ΔΗΜΟΤ ΒΕΛΟΤ – ΒΟΧΑ
ΒΑΕΙ ΣΩΝ ΦΩΣΟΣΕΧΝΙΚΩΝ ΜΕΛΕΣΩΝ ΣΟΤ ΑΝΑΔΟΧΟΤ
ΚΑΙ ΣΗ ΠΡΟΣΑΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΗ ΣΟΤ ΤΝΟΛΟΤ ΣΩΝ ΦΩΣΙΙΣΚΩΝ ΣΗ ΠΟΛΗ

ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ο κυριότεροσ ςτόχοσ τθσ πρόταςθσ του Αναδόχου είναι θ βελτίωςθ τθσ οδικισ αςφάλειασ κατά τθ διάρκεια τθσ
νφχτασ, προςδίδοντασ ςυνκικεσ καλισ ορατότθτασ για τουσ χριςτεσ του οδικοφ δικτφου.
Πιο ςυγκεκριμζνα, ο ςωςτόσ οδικόσ φωτιςμόσ μπορεί να δθμιουργιςει ζνα περιβάλλον κατά τθ διάρκεια τθσ
νφχτασ όπου οι οδθγοί κα είναι ςε κζςθ να εντοπίηουν ζγκαιρα και με ακρίβεια τα όρια του δρόμου, κακϊσ και τα
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τυχόν εμπόδια και αντικείμενα που κα βρεκοφν μπροςτά τουσ ςτο οδόςτρωμα, ϊςτε να ζχουν τθ δυνατότθτα να
αντιδροφν με αςφάλεια.
Επιπλζον, θ εγκατάςταςθ οδικοφ φωτιςμοφ ςτοχεφει ςτθν επίτευξθ μιασ ομαλισ κυκλοφοριακισ ροισ,
παρζχοντασ βελτιωμζνθ απεικόνιςθ των γεωμετρικϊν και κυκλοφοριακϊν χαρακτθριςτικϊν τθσ οδοφ. Με αυτόν
τον τρόπο επιτυγχάνεται θ βζλτιςτθ χριςθ των υποδομϊν κατά τθ διάρκεια τθσ νφχτασ. Η αποτελεςματικότθτά
του ζγκειται ςτο να πλθροί τα χαρακτθριςτικά των εκνικϊν και διεκνϊν προδιαγραφϊν, εξαςφαλίηοντασ με αυτό
τον τρόπο, τθν ποιότθτα του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ.
Με γνϊμονα τθν ουςιαςτικι αναβάκμιςθ του φωτιςμοφ του δθμόςιου χϊρου του Διμου Βζλου-Βόχασ, με τθν
ικανοποίθςθ των απαιτιςεων του προτφπου φωτιςμοφ ΕΝ 13201-01/2015, προτείνεται από τον Ανάδοχο και
υιοκετείται από τθν Επιτροπι Παρακολοφκθςθσ και Παραλαβισ τθσ εν λόγω δθμόςιασ ςφμβαςθσ θ
αντικατάςταςθ του ςυνόλου των φωτιςτικών ςωμάτων επί των ιςτών του δικτφου τθσ Δ.Ε.Η., αλλά και των
ανθρτθμζνων ςτον άξονα κεντρικών οδών του Διμου (δθμοτικό δίκτυο) εντόσ των διοικθτικών ορίων του
Διμου Βζλου-Βόχασ, με νζα φωτιςτικά ςώματα τεχνολογίασ LED, ςφμφωνα με τισ φωτοτεχνικζσ και τον Πίνακα
προτεινόμενων αντικαταςτάςεων του Ανάδοχοσ.
Γιά τθν υλοποίθςθ αυτισ τθσ πρόταςθσ είναι αναγκαία θ ζγκριςθ τθσ τροποποίθςθσ του φυςικοφ αντικειμζνου
τθσ ςφμβαςθσ, κακ’ όςον αφορά ςτθν αλλαγι του “μίγματοσ” των ποςοτιτων των φωτιςτικών ςωμάτων που
πρζπει να εγκαταςτακοφν ςτουσ ιςτοφσ του δικτφου τθσ Δ.Ε.Η. ωσ ακολοφκωσ:

ΑΔΑ: Ψ11ΘΩ9Π-1Ξ7

Ζτςι θ ςυμβατικι δαπάνθ υλοποίθςθσ τθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ μεταβάλλεται από 957.665,00 € ςε
1.303.372,00 € (μθ ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ αναλογοφςασ δαπάνθσ Φ.Π.Α., του κόςτουσ Τπθρεςίασ
λειτουργίασ και ςυντιρθςθσ και του κόςτουσ Διοίκθςθσ).
Ο Διμοσ βάςθ του άρκρου 8 παράγραφοσ ΙΙΙ κάνοντασ χριςει του δικαιϊματοσ προαίρεςθσ πρόκειται να
χρθςιμοποιιςει από τα 306.725,00 ευρϊ του πόςου τθσ προαίρεςθσ το ποςό των 306.442,00 ευρϊ μθ
ςυμπεριλαμβανομζνου ΦΠΑ 24%
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ ν Πξόεδξνο θαιεί ηα κέιε ηεο Οηθνλνκηθήο Δπηηξνπήο, όπσο
απνθαζίζνπλ ζρεηηθά θαη κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε,
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ

ΟΚΟΦΩΛΑ

1.- Δγκπίνει ηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νδώλ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, ζηα πιαίζηα ηνπ πξνηύπνπ
ΔΝ 13201/2015.
2.- Δγκπίνει ηηο θσηνηερληθέο κειέηεο ησλ νδώλ ηνπ Γήκνπ – Βέινπ Βόραο, όπσο αλαιπηηθά
αλαθέξεηαη αλσηέξσ.
3.- Δγκπίνει ηελ ηξνπνπνίεζε ηνπ θπζηθνύ αληηθεηκέλνπ ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο «Αλαβάζκηζε ηνπ
Σπζηήκαηνο Οδνθσηηζκνύ ηνπ Γήκνπ Βέινπ- Βόραο, κε ζθνπό ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο θαη ηε
κείσζε ηνπ θόζηνπο ιεηηνπξγίαο», ζύκθσλα κε ην αλσηέξσ εηζεγεηηθό. Έηζη ε ζπκβαηηθή δαπάλε
πινπνίεζεο ηεο δεκόζηαο ζύκβαζεο κεηαβάιιεηαη από 957.665,00 € ζε 1.303.372,00 € (κε
ζπκπεξηιακβαλνκέλεο ηεο αλαινγνύζαο δαπάλεο Φ.Π.Α., ηνπ θόζηνπο Υπεξεζίαο ιεηηνπξγίαο θαη
ζπληήξεζεο θαη ηνπ θόζηνπο Γηνίθεζεο).
Ο Γήκνο βάζε ηνπ άξζξνπ 8 παξάγξαθνο ΙΙΙ θάλνληαο ρξήζεη ηνπ δηθαηώκαηνο πξναίξεζεο πξόθεηηαη
λα ρξεζηκνπνηήζεη από ηα 306.725,00 επξώ ηνπ πόζνπ ηεο πξναίξεζεο ην πνζό ησλ 306.442,00 επξώ
κε ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ΦΠΑ 24%

ΑΔΑ: Ψ11ΘΩ9Π-1Ξ7
Η απόθαζε απηή έιαβε α/α : 244/2021
Αθνύ ζπληάρζεθε ε παξνύζα, ππνγξάθεηαη όπσο αθνινπζεί:
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.

ΣΑ ΚΔΙΖ ΣΖ ΟΗΘ. Δ.
1.- δπάληρ Κισαήλ
2.- ιάσορ Ανδπέαρ
3.- Θαλλίπη Καπία (αναπλ.)

ΑΛΛΗΒΑ ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ

4.- Γαληβίγκαρ Γεώπγιορ

Ακπιβέρ απόζπαζμα
Εεςγολαηιό.O ΠΡΟΔΓΡΟ ΣΖ ΟΗΘ.Δ

ΠΑΠΑΘΤΡΗΑΘΟ ΑΛΛΗΒΑ

