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Το έργο 

 Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση Συστημάτων 
Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων - Εφαρμογές 
Smart Cities, με Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο 
Σαρωνικού  

 Το πρώτο έργο Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης στην 
Ελλάδα, με 100% αυτοχρηματοδότηση και ανάληψη του 
ρίσκου από τον ιδιωτικό τομέα. 

 



Στόχοι  

 
• Υλοποίηση προγραμματικών στόχων και δεσμεύσεων της 

Δημοτικής Αρχής για το περιβάλλον και την κλιματική 
αλλαγή. 

 
• Μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης μέσω της 

ενεργειακής απόδοσης - Αύξηση της ενεργειακής 
ασφάλειας 

 
• Συμβολή στη δημιουργία βασικών δομών βελτίωσης της 

ενεργειακής απόδοσης στις υποδομές του Δημοσίου. 
 
• Συμμετοχή στην επίτευξη του στόχου της Ε.Ε. για μείωση 

των εκπομπών CO2 κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030.  
 

 



Περιοχή 
επέμβασης 



Περιγραφή 
έργου 

 Εγκατάσταση 16.147  νέων φωτιστικών σωμάτων σύγχρονης 
τεχνολογίας τύπου led στο σύνολο της γεωγραφικής έκτασης 
του Δήμου Σαρωνικού.  

 
 Κατηγοριοποίηση των οδών και εφαρμογή προτύπων και 

προδιαγραφών για την παροχή φωτισμού, ανάλογα με κάθε 
κατηγορία.  

 
 Εγκατάσταση Συστήματος Τηλεδιαχείρισης – Ελέγχου Ενέργειας 

– Προληπτικής Συντήρησης για το σύνολο της υποδομής. 
 

 Δημιουργία πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης (Smart Cities), όπου 
θα εφαρμοστούν σε πιλοτικό επίπεδο λύσεις έξυπνης πόλης, με 
σκοπό την ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών 
προς τους δημότες.  
 



Χρηματοδότηση 

 Χρηματοδότηση της επένδυσης με μόχλευση πόρων από τον 
Ιδιωτικό Τομέα. 

 Τμηματική αποπληρωμή της επένδυσης, με απόδοση μέρους 
των Ανταποδοτικών Τελών, βάσει του αποτελέσματος 
Εξοικονόμησης Ενέργειας στη διάρκεια της 12ετούς Συμβατικής 
Περιόδου. 

 Συμφέρουσα κατανομή του ρίσκου μεταξύ Δήμου και Ιδιώτη. 

 Εξοικονόμηση ενέργειας = το ποσοστό που προκύπτει από τη 
αντιστοίχιση της υφιστάμενης συμβατικής κατανάλωσης με αυτή 
του νέου συστήματος.  

 Ως έτος βάσης έχει οριστεί το 2016 και η εξοικονόμηση 
προβλέπεται σε βάθος 12 ετών.   

 



Διαδικασία 
επιλογής 
αναδόχου 

 Διεξαγωγή Ανοιχτού, Δημόσιου, Διεθνούς Διαγωνισμού (αρ. 
διακήρυξης 17818/14-11-2017) 

 

 Διαγωνιστική διαδικασία, 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. 

 

 Ανάδοχος η Ένωση Εταιρειών: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ 
ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΕ& ΓΚΛΟΜΠΙΤΕΛ ΕΜΠΟΡΙΑ, ΑΝΑΠΤΥΞΗ 
ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΑΕ (GLOBITEL A.Ε.-OTE A.E.), 
με ποσοστό 50% έκαστος.  

 

 Η σύμβαση μεταξύ του Δήμου Σαρωνικού και του Αναδόχου 
υπεγράφη στις 13 Δεκεμβρίου 2018 και το έργο υλοποιείται, με 
βάση το χρονοδιάγραμμα. 



Οφέλη για το 
Δήμο 
Σαρωνικού 
 
 

• Εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας κατά 75,6% (5.748.319,39 
kWh / Έτος), έναντι του 70,47% που αρχικά είχε εκτιμηθεί από 
τον Δήμο. 

 

• Μείωση ενεργειακού αποτυπώματος κατά 80.286,35 τόνους 
CO2 στη διάρκεια της 12ετίας, με εγγυημένο τρόπο, δηλαδή με 
μετρήσεις πεδίου και άρα αξιοποίηση του για χρηματοδοτήσεις 
έργων απευθείας στην Ε.Ε. 

 

• Συμβολή στην αισθητική αναβάθμιση και στην ενίσχυση του 
αισθήματος ασφάλειας των πολιτών, σε όλες τις περιοχές του 
Δήμου.  

 



Οφέλη για το 
Δήμο 
Σαρωνικού 
 
 

 Οικονομικό όφελος ύψους 2.586.065 ευρώ για το Δήμο Σαρωνικού 
στην 12ετία από την εξοικονόμηση ενέργειας (μέσος όρος: 215.505 
ευρώ/έτος), στον αρχικό προϋπολογισμό των 12.046.480 ευρώ.  

 Μηδενισμός ετήσιων εξόδων συντήρησης, προμήθειας λαμπτήρων 
και φωτιστικών του Δήμου Σαρωνικού. Εξοικονόμηση 2.908.190 
ευρώ για τα επόμενα 12 χρόνια (μέσος όρος: 242.349,16 ευρώ/έτος).  

 Όφελος από Φόρους – Τέλη (εκτός ΦΠΑ) ύψους 562.876 ευρώ στη 
διάρκεια της 12ετίας. 

 Συνολικό οικονομικό όφελος  ύψους 6.057.131 ευρώ για το Δήμο 
Σαρωνικού στη διάρκεια της 12ετίας, ή 504.760,92 ευρώ ανά έτος, 
κατά μέσο όρο.  

 Νέες επενδύσεις και έργα ενεργειακής αναβάθμισης, επιστροφή 
οφέλους στους πολίτες, με τη μορφή της μείωσης τελών.  



Εφαρμογές 
Smart Cities  

 Δημιουργία Πλατφόρμας Έξυπνης Πόλης (Smart Cities)  

 

 Εφαρμογή σε πιλοτικό επίπεδο λύσεων έξυπνης πόλης, για την 
ενίσχυση της επιχειρηματικότητας και των υπηρεσιών προς τους 
δημότες.  

 

 Σύστημα έξυπνης στάθμευσης.  

 Σύστημα διαχείρισης κάδων απορριμμάτων. 

 Σημεία ελεύθερης πρόσβασης Wi-Fi. 

 Σημεία μέτρηση κυκλοφοριακής ροής.  

 

 Δυνατότητα μετεξέλιξης του συνόλου των φωτιστικών σε smart 

 

 Δυναμικό εργαλείο πολιτικής προστασίας στο Δήμο για φαινόμενα 
φυσικών καταστροφών και διαχείρισης υποδομών: Ενέργεια, Υδάτινοι 
Πόροι, Διαχείριση Απορριμμάτων.  

 



Το 
παράδειγμα 
του Δήμου 
Σαρωνικού 

 

• Η Αυτοδιοίκηση πόλος προσέλκυσης σοβαρών 
επενδύσεων, μέσα  από καινοτόμες μεθόδους σύμπραξης 
με τον ιδιωτικό τομέα. 

• Συμμετοχή στην προσπάθεια ανάταξης και ανάκαμψης 
της ελληνικής οικονομίας 

• Αξιοποίηση σύγχρονης τεχνογνωσίας, ανάπτυξη 
σύγχρονων διοικητικών ικανοτήτων 

• Αυστηρές αρχές διαφάνειας 

• Έργα με υψηλή προστιθέμενη αξία: για το περιβάλλον, για 
την εθνική οικονομία, για την καθημερινότητα, για την 
ποιότητα ζωής των πολιτών.  

 


