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Η Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ) αφορά
παροχή Υπηρεσιών Φωτισμού και όχι Προμήθεια
Εξοπλισμού. Ορίζεται στο ν. 4342/2015 Άρθρο 3 /
Ορισμοί (άρθρο της Οδηγίας 2012/27/ΕΕ) και αφορά:
«τη συμβατική συμφωνία μεταξύ του Δικαιούχου και
του Παρόχου μέτρου βελτίωσης της Ενεργειακής
Απόδοσης, η οποία επαληθεύεται και
παρακολουθείται καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης, στο πλαίσιο της οποίας
πραγματοποιούνται πληρωμές για παροχή
ενεργειακών υπηρεσιών για το μέτρο αυτό, οι οποίες
συνδέονται με το συμφωνηθέν επίπεδο βελτίωσης της
ενεργειακής απόδοσης».
Η αναβάθμιση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), συνδυάζεται 
με τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και του
συνολικού κόστους λειτουργίας, σύμφωνα με τα
παρακάτω:
1.             Την εγκατάσταση νέων Φωτιστικών σύγχρονης
τεχνολογίας, στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης
του Φορέα.
2.             Τη λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου –
Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας», είτε επίπεδο
κόμβου (Pillar), είτε επίπεδο φωτιστικού σώματος.
3.             Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής
συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής
βλαβών, ιεράρχηση, προγραμματισμός
αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting,
κλπ).
4.             Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου –
Τηλεχειρισμού και Ελέγχου Ενέργειας, για την
εγκατάσταση απαραίτητων υλικών και λογισμικού με
σκοπό τη λειτουργία εφαρμογών Smart Cities.
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H αγορά για τον τομέα Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων
Χώρων (ζήτηση και προσφορά), έχει ως εξής:
·                 Αριθμός Φωτιστικών Σημείων στην Ελλάδα : O
συνολικός αριθμός των φωτιστικών σημείων στο σύνολο
της γεωγραφικής επικράτειας, ανέρχεται σε 3,5 εκ. τεμάχια
(εκτίμηση από διαθέσιμες καταγραφές υποδομών),
·                 Αριθμός ΟΤΑ : Ο συνολικός αριθμός των Φορέων
Αυτοδιοίκησης ανέρχεται σε 328 μονάδες.
·                 Αριθμός Περιφερειών : Ο συνολικός αριθμός των
Φορέων της Αυτοδιοίκησης ανέρχεται 13, με βάση τα
στοιχεία του Καλλικράτη (μεγαλύτερος ο αριθμός σε
χωρικές ενότητες).
·                 Εκτίμηση του συνολικού οφέλους των φορέων,
χωρίς το πρόσθετο όφελος της έκπτωσης από
διαγωνισμούς : 0,895 δις ευρώ (12 έτη – 0,069 δις ευρώ /
έτος) και αφορούν την μείωση των λειτουργικών εξόδων
για την λειτουργία των υποδομών Οδοφωτισμού.
·                 Εκτίμηση της συνολικής Προμήθειας –
Εγκατάστασης : 1,197 δις ευρώ (περιλαμβανόμενων των
συστημάτων Τηλεδιαχείρισης - Ελέγχου - Smart Cities), σε
όρους τιμών χονδρικής με έρευνα αγοράς των εταιρειών
εμπορίας.
·                 Εκτίμηση Κύκλου Εργασιών (ΚΕ) Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών : 4,813 δις ευρώ (σε χρονικό
διάστημα 12ετίας για την λειτουργία των ΣΕΑ, σύμφωνα
με τις υπάρχουσες διατάξεις για την Ενεργειακή
Απόδοση).
·                 Εκτίμηση Κύκλου Εργασιών (ΚΕ) Συμβάσεων
Παροχής Υπηρεσιών : 0,401 δις ευρώ (Μέσος Όρος
12ετίας).
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Η επιλεγόμενη μεθοδολογία υλοποίησης ενός
έργου ΣΕΑ, σύμφωνα με τις ισχύουσες
διαδικασίες είναι η διεξαγωγή: Ηλεκτρονικού
Ανοιχτού Διεθνή 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. Τα έργα αυτά, έως και σήμερα, δεν έχουν
παρουσιάσει κανένα πρόβλημα στην νομιμότητα
των διαδικασιών και το σύνολο αυτών έχουν την
έγκριση του Ελεγκτικού Συνεδρίου, όπως
προκύπτει από τις αποφάσεις που έχουν εκδοθεί
έως σήμερα για περισσότερα από 15 έργα.
Σημειώνεται ότι:
Η πληρωμή του Αναδόχου στο σύνολο της
12ετούς περιόδου ισχύος της Σύμβασης
εξαρτάται από το μετρήσιμο και μόνο
αποτέλεσμα αυτών που έχει δεσμευτεί στην
προσφορά του αντικαθιστώντας το σύνολο του
εξοπλισμού με δικά του μέσα και έχοντας 12ετή
υποχρέωση να αντικαθιστά κάθε βλάβη για τον
οποιοδήποτε λόγο αυτή προκύπτει.
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·      Τα οφέλη είναι τα εξής: α. Εγγυημένο Όφελος
που θα δοθεί σαν έκπτωση (αφορά τμήμα της
δαπάνης που ήδη έχει ο Φορέας με βάση τις
καταναλώσεις ενέργειας του έτους βάσης)
ανεξάρτητα του αποτελέσματος, β. Μηδενισμός
των λειτουργικών εξόδων συντήρησης της
υποδομής που αφορούν το αντικείμενο του
διαγωνισμού, το οποίο θα δώσει πλεόνασμα στα
ανταποδοτικά τέλη, και γ. Ενεργειακό
Αποτύπωμα, το οποίο θα χρησιμοποιηθεί για
μελλοντικές επενδύσεις και συναφή
προγράμματα. Το Εγγυημένο Όφελος
εξορθολογίζει τα οικονομικά δεδομένα των
ανταποδοτικών τελών και αποδίδει στον δημότη
την υπηρεσία για την οποία πληρώνει και σήμερα
δεν απολαμβάνει όπως απαιτείται (αυτή είναι και
η θεμελιώδης εξίσωση της έννοιας ανταποδοτικά
τέλη) και μπορεί να διαμοιραστεί: σε μείωση
τελών λελογισμένα και σε επενδύσεις ενίσχυσης
των συναφών υποδομών (Πίνακες Διανομής,
λοιπές Υποδομές εκτός Οδοφωτισμού).
Επίσης στα Συμβατικά Τεύχη προβλέπονται τα
εξής:
·           Ο Ανάδοχος προβαίνει σε Κατηγοριοποίηση
των Οδών και εφαρμόζει τα ισχύοντα πρότυπα
και προδιαγραφές (ΕΝ 13201/2015) με την
Μελέτη Εφαρμογής που θα εκπονήσει και θα
εγκρίνει ο Φορέας, για την παροχή υπηρεσιών
φωτισμού, όπως ακριβώς απαιτείται σε κάθε
κατηγορία.
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·      Το φωτιστικό αποτέλεσμα που θα καθοριστεί
στην Μελέτη Εφαρμογής θα ελέγχεται σε τακτά
χρονικά διαστήματα, καλύπτοντας κάθε απόκλιση
από την εφαρμογή του ΕΝ 13201/2015, δηλαδή
θα υπάρχει έλεγχος της κάλυψης της κάθε
απαίτησης της Μελέτης από τον Ανεξάρτητο
Σύμβουλο.
·           Κάθε διετία θα διενεργούνται Μελέτες
Έντασης Φωτισμού & Λαμπρότητας και για το
σύνολο της Κατηγοριοποίησης Οδών και θα
καλύπτεται κάθε ατέλεια που τυχόν θα προκύψει.
Στο τέλος της 12ετίας ο Φορέας θα παραλάβει
Σύστημα πλήρες και λειτουργικό, αφού εφόσον
τηρηθούν τα ανωτέρω, ο εξοπλισμός πρέπει να
είναι καινούργιος ή να εναρμονίζεται πλήρως με
τα προαναφερόμενα.
·           Εγκαθίσταται Σύστημα Τηλεδιαχείρισης -
Έλεγχος Ενέργειας – Προληπτικής Συντήρησης
και εφαρμόζεται στο σύνολο της υποδομής, με
ένα δυναμικό σύστημα που εγκαθίσταται στον
Φορέα και του ανήκει χωρίς κόστος, ενώ θα έχει
και τον διαρκή και πλήρη τηλεματικό έλεγχο των
Υποδομών. Το σύστημα αυτό σε συνδυασμό με το
GIS του Φορέα θα μετεξελιχτεί σε ένα
ολοκληρωμένο Σύστημα Πολιτικής Προστασίας
(σύντομα θα ενταχθούν σε αυτό και οι υποδομές
διαχείρισης υδατικών πόρων και τα κτίρια).
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·           Δημιουργείται Πλατφόρμα Έξυπνης Πόλης
(Smart Cities) και εφαρμόζονται λύσεις έξυπνης
πόλης, σε σκοπό την ενίσχυση της
επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών προς
τους πολίτες. Το σύνολο των φωτιστικών έχει την
υποδομή να μετεξελιχτεί σε smart και θα δώσει
ένα δυναμικό εργαλείο πολιτικής προστασίας στο
Φορέα για φαινόμενα φυσικών καταστροφών και
διαχείρισης υποδομών: Ενέργεια, Υδατικοί Πόροι,
Διαχείριση Απορριμμάτων, αλλά και να γίνει ένα
χρήσιμο μέσο επικοινωνίας και προβολής των
επιχειρήσεων του Φορέα. Πόσο χρήσιμος μπορεί
να αποδειχθεί ένας αισθητήρας ανίχνευσης σε
περιπτώσεις πυρκαγιάς ή πλημμυρών (το σύνολο
του εγκατεστημένου εξοπλισμού, εκτός του
πιλοτικού, έχει την δυνατότητα και την υποδομή
άμεσης ενεργοποίησης).
·           Ο Ανάδοχος θα έχει υποχρεωτικά
εγκατεστημένο συνεργείο με καλαθοφόρα και
προσωπικό κάλυψης σε βάρδιες σε όλη τη
διάρκεια της ΣΕΑ και προσωπικό για την 24ωρη
παρακολούθηση της Τηλεδιαχείρισης, δεχόμενος
αιτήματα πολιτών ή το οτιδήποτε μπορεί να
αφορά τις αναφερόμενες υποδομές και την καλή
τους λειτουργία. Θα αντιμετωπίζει σε
πραγματικές συνθήκες τις όποιες αστοχίες και
προβλήματα που θα προκύπτουν στην 12ετή
εγγυητική του ευθύνη.


