
 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ             Αγ. Στέφανος,  11 /12/2014 
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 
ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ, ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ,  
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 

 

‘’ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΤΑΓΡΑΦΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ∆ΙΚΤΥΟΥ Ο∆ΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΓΙΑ 
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΜΕ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΚΑ 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ LED’’  

 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ 

 
Η περιγραφόµενη εργασία αφορά στην εξεύρεση λύσης µε την οποία θα επιτυγχάνεται 
εξοικονόµηση ενέργειας µε την αντικατάσταση των συµβατικών φωτιστικών σωµάτων µε 
φωτιστικά σώµατα πράσινης τεχνολογίας, για την εξυπηρέτηση των αναγκών της εύρυθµης 
λειτουργίας φωτισµού στο ∆ήµο ∆ιονύσου. 
Ο δηµοτικός φωτισµός, σύµφωνα και µε το εγκεκριµένο Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο 
Ενέργεια (Σ∆ΑΕ), που εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Συµφώνου του ∆ηµάρχου, αποτελεί έναν 
τοµέα όπου µπορεί να επιτευχθεί εκτός από την εξοικονόµηση ενέργειας µε την αντικατάσταση 
των υφιστάµενων λαµπτήρων µε νέους εξοικονόµησης ενέργειας και η διασφάλιση των 
συνθηκών ασφαλείας  και οπτικής άνεσης στους δρόµους και τις  πλατείες του ∆ήµου µας, που 
επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισµοί.   
Ο ανάδοχος θα αναλάβει την υποχρέωση να παρέχει υπηρεσίες για την:  
-  λεπτοµερή καταγραφή του υφιστάµενου δικτύου δηµοτικού οδοφωτισµού (τύπους 

φωτιστικών σωµάτων και στύλων εγκατάστασης αυτών, θέση και διάταξη αυτών επί των 
οδικών αξόνων του δήµου, αντιστοίχηση µε το πλάτος των οδών). 

- λεπτοµερή καταγραφή των υφιστάµενων τεχνολογικών κατηγοριών LED και ανάδειξη των 
συγκριτικών πλεονεκτηµάτων/ µειονεκτηµάτων αυτών µε έµφαση στην αξιοπιστία, την 
ενεργειακή αποδοτικότητα/ εξοικονόµηση ενέργειας, τη διάρκεια ζωής και το κόστος κύκλου 
ζωής (LIFE CYCLE COST). 

-  λεπτοµερή καταγραφή του υφιστάµενου διαθέσιµου λογισµικού για τη διαχείριση του δικτύου 
φωτιστικών σωµάτων κατηγορίας LED µε σκοπό την ασφαλέστερη αποδοτικότερη αξιοποίηση 
αυτών και την µείωση του κόστους κύκλου ζωής (LIFE CYCLE COST).  

Η εν λόγω παροχή Υπηρεσιών Συµβούλου θα πραγµατοποιηθεί σύµφωνα µε τις διατάξεις του 
Π.∆. 28/80 και το Ν. 3463/2006 ‘’ Κώδικας ∆ήµων και Κοινοτήτων’’. 

 
ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
Ως χρόνος έναρξης της υπηρεσίας ορίζεται η ηµεροµηνία από την υπογραφή της  σύµβασης µε 
τον ανάδοχο, µε συνολικό χρόνο ισχύος δύο (2) µηνών. 
 
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ  
 
Η αµοιβή του αναδόχου για την ολοκλήρωση της ανωτέρω υπηρεσίας υπολογίζεται να ανέλθει 
µέχρι το ποσό των 20.000,00 € συµπεριλαµβανοµένου Φ.Π.Α. Η αναφερόµενη αµοιβή 
διαµορφώθηκε µετά από έρευνα που έκανε ο ∆ήµος στις διαθέσιµες τιµές της αγοράς. 
Το ποσό αυτό θα καταβληθεί εφάπαξ µε την περάτωση του έργου και µετά από την έκδοση από 
τον ανάδοχο του σχετικού τιµολογίου παροχής υηρεσιών.    
        
       ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ – ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ 
     Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΥ 
        ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ∆ΙΑΦΑΝΕΙΑΣ 
 
 
                 ΣΑΜΑΡΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 
           ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ 

 


