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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ:   
ΑΤΤΙΚΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 
ΔΗΜΟΣ: ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ  
ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 
Διεύθυνση:  Βρυούλων  125 & Φιλαδελφείας 
ΤΚ 16121 ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ 
Πληροφορίες: Βασίλης Γουναρόπουλος  
                       Ευαγγέλου Γρηγόρης  
Τηλ:  213.20.10.725 , 2132010729 
Fax:  213.20.10.788 
Email: programmata@kessariani.gr 
(URL):  https://kaisariani.gr/ 
NUTS:GR30 / LAU2 GR30002001 

 

 

 

 

 

 

Αντικείμενο: ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ 

 

Προϋπολογισμός : 18.600 € με Φ.Π.Α 24% 

ΚΑ: 20.7413.0004   από  ΕΣΟΔΑ ΔΗΜΟΥ 

CPV : 71314100-3    Ηλεκτρολογικές υπηρεσίες 

 
ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ 

 

ΑΡΘΡΟ 1: Αντικείμενο της Σύμβασης. 
 
Η παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων  αφορά τον καθορισμό των όρων 
και των υποχρεώσεων των συμβαλλόμενων μερών για την εκπόνηση των 
επικαιροποιημένης ηλεκτρολογικής  μελέτης ως προς τις παρεμβάσεις  που απαιτούνται με 
σκοπό την υλοποίηση της Πράξης «ΑΝΑΘΕΣΗ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ». Η εν 
λόγω Πράξη είναι ενταγμένη σε χρηματοδότηση από  έσοδα Δήμου συνολικού 
προϋπολογισμού 18.600,00 € (με Φ.Π.Α.) και φέρει κωδικό ΚΑ: 20.7413.0004. 
. 
Η άσκηση εποπτείας και ελέγχου της ανατεθείσας Μελέτης θα γίνεται από την Τεχνική 
Υπηρεσία του Δήμου Καισαριανής που είναι και η Διευθύνουσα Υπηρεσία. Αυτή στα 
πλαίσια των αρμοδιοτήτων της με τον Επιβλέποντα Μηχανικό που θα ορίσει, θα 
παρακολουθεί συστηματικά και θα ελέγχει την εφαρμογή της Σύμβασης και των 
Συμβατικών Υποχρεώσεων του Αναδόχου. 

 
ΑΡΘΡΟ 2:  Αντικείμενο και στοιχεία της Μελέτης. 
 

Ειδικότερα απαιτείται να γίνει συγγραφή  Ηλεκτρολογικής μελέτης ως ακριβώς 
περιγράφεται στην Τεχνική Έκθεση της Μελέτης.  
 
Θα εκπονηθούν:  
 
1.   Έκθεση με τα αποτελέσματα  της «Υφιστάμενης κατάστασης Οδοφωτισμού»  
2.   Τεχνική Έκθεση «Δυσλειτουργιών Οδοφωτισμού»  
3. Τεχνική Έκθεση «Ανάλυση των προκαταρτικών σεναρίων αναβάθμισης Δημοτικού 
Οδοφωτισμού »  
4.Οικονομοτεχνική  Έκθεση για « Αρχείο της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου 
Καισαριανής» : 
5.  Τεχνική  Έκθεση για « Αρχείο της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου Καισαριανής»  
6. Οικονομοτεχνικής Έκθεση  που αφορά  το Ταμείο Παρακαταθηκών και ΚΑΠΕ   
 

 

 

mailto:programmata@kessariani.gr
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ΑΡΘΡΟ 3:  Ισχύουσες Διατάξεις. 

 

Για την εκτέλεση των όρων της Σύμβασης και την Σύνταξη της Μελέτης ισχύουν οι 

κάτωθι διατάξεις:  

1. Ο Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις Έργων, Προμηθειών και Υπηρεσιών» 

2. Ο Ν.3463/2006 (Φ.Ε.Κ. Α’114), «Κύρωση του Κώδικα Δήμων και Κοινοτήτων»  

και ειδικότερα το άρθρο 209, όπως αναδιατυπώθηκε με το άρθρο 22 παρ.3 

του Ν.3536/07 (Φ.Ε.Κ. Α’42/07). 

3. Το άρθρο 72, παρ. δ του Ν.3852/2010 (Φ.Ε.Κ. Α’87) «Νέα Αρχιτεκτονική της 

Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης − Πρόγραμμα 

Καλλικράτης». 

4. Ο N.3316/2005 (Φ.Ε.Κ. Α’42/05), «Ανάθεση και εκτέλεση δημοσίων 

συμβάσεων εκπόνησης μελετών και παροχής συναφών υπηρεσιών και άλλες 

διατάξεις» όπως τροποποιήθηκε με τον Ν.4412/2016. 

5. Το Π.Δ. 138/2009 (Φ.Ε.Κ. Α’185') «Μητρώα Μελετητών και Εταιρειών 

Μελετών». 

6. Το άρθρο 59 του Ν. 4278/2014 (ΦΕΚ Α’157) 

7. Την εγκύκλιο 5 της 15-2-2016 με Αρ.Πρωτ. ΔΝΣα/οικ 10757/ΦΝ 439.6 για την 

αναπροσαρμογή τιμής συντελεστή (τκ) του Κανονισμού Προεκτιμούμενων  

Αμοιβών  Μελετών  και Υπηρεσιών για  το  έτος  2016. 

8. Η τεχνική έκθεση. 

 

και οι σε εκτέλεση των ανωτέρω διατάξεων εκδοθείσες αποφάσεις, καθώς και λοιπές 

διατάξεις που αναφέρονται ρητά ή απορρέουν από τα οριζόμενα στα συμβατικά τεύχη 

της παρούσας υπηρεσίας και γενικότερα κάθε διάταξη (Νόμος, Διάταγμα, Απόφαση, 

κ.λπ.) που διέπει την εκτέλεση της παρούσας, έστω και αν δεν αναφέρονται ρητά 

παραπάνω.  
 
ΑΡΘΡΟ 4:  Αμοιβή της Μελέτης-Τρόπος πληρωμής. 
 

Κατά συνέπεια η αμοιβή της σύνταξης μελέτης, καθορίζεται στο συνολικό ποσό των 15.000 
€  χωρίς την αναλογούσα δαπάνη ΦΠΑ 24% που αντιστοιχεί σε ποσό 3.600 € και βαρύνει 
τον Εργοδότη. Για την υλοποίηση των πιο πάνω μελετών μέσω συνοπτικού διαγωνισμού 
εκπόνησής τους σε στάδιο μελέτης εφαρμογής σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία περί 
μελετών και δημοσίων συμβάσεων, δηλαδή: 
 
Ηλεκτρολογική  Μελέτη  Κατηγορία  9  
 
 Προϋπολογισμού 14.436  € για μελέτη κατηγορίας  9  , Μελέτες Ηλεκτρολογικές Πτυχίου 
Α’ Τάξης  και 564 € για απρόβλεπτες δαπάνες. Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι 
κάτοχος πτυχίου Α’ τάξης. 
Στην ανωτέρω αμοιβή περιλαμβάνεται η αποζημίωση του Μελετητή για την εν λόγω 
Μελέτη, οι κάθε είδους δαπάνες για την πλήρη εκπόνησή της, για γενικά έξοδα, οι φόροι 
που αναλογούν και κάθε νόμιμη εισφορά που αναλογεί και ισχύει την ημέρα υπογραφής 
της Σύμβασης. Η αμοιβή θα καταβληθεί με την παραλαβή και έγκριση της Μελέτης, από το 
αρμόδιο όργανο. 
Ο Μελετητής υποχρεούται να εκπονήσει την Μελέτη σύμφωνα με τις Ισχύουσες Διατάξεις, 
Τεχνικές Προδιαγραφές και τις υποδείξεις της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου 
και τη σύμβαση. 
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ΑΡΘΡΟ 5: Διαδικασία υποβολής προσφορών-ανάθεσης.  
 
Η κάθε οικονομική προσφορά θα υποβάλλεται ενιαία από μελετητές των αντιστοίχων 
κατηγοριών μελετών και θα αφορά το προσφερόμενο ποσοστό έκπτωσης επί του 
συνολικού ποσού των αμοιβών της μελέτης. Η οικονομική προσφορά και τα λοιπά στοιχεία 
των υποψήφιων μελετητών (άρθρο 8 της Γενικής και Ειδικής Συγγραφής Υποχρεώσεων) 
θα περιέχονται σε κλειστό σφραγισμένο φάκελο ο οποίος θα υποβληθεί στο Πρωτόκολλο 
του Δήμου Καισαριανής, Βρυούλων 125 & Κλαζομενών, Καισαριανή ΤΚ 16121, μέχρι την 
καταληκτική ημερομηνία. 
 
Η ανάθεση για την εκπόνηση της μελέτης θα γίνει στην πλέον οικονομικότερη (κριτήριο 
ανάθεση η χαμηλότερη τιμή) προσφορά που θα κατατεθεί εντός της παραπάνω ορισμένης 
προθεσμίας στο σφραγισμένο έντυπο που θα χορηγηθεί από την Τεχνική Υπηρεσία (επί 
ποινή αποκλεισμού).  Προσφορές που θα κατατεθούν πέραν της ημέρας και ώρας του 
συνοπτικού διαγωνισμού θεωρούνται άκυρες και δεν λαμβάνονται υπόψη. 
 
Η ανάθεση της μελέτης θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 86 παρ. 6 του 
Ν.4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147Α), «ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΕΡΓΩΝ, ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ & 
ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ»  
 
ΑΡΘΡΟ 6: Υποχρεώσεις - ευθύνες Αναδόχου προς την αναθέτουσα Αρχή. 
 
Μεθοδολογία: 
Το αντικείμενο της Σύμβασης θα διατηρηθεί αναλλοίωτο κατά την εκτέλεσή της. 
Χρόνος Ισχύος Σύμβασης. 
Η σύμβαση μεταξύ των συμβαλλόμενων έχει έναρξη ισχύος από την ημερομηνία 
υπογραφής της σύμβασης και λήξη με την οριστική έγκριση των μελετών από την ΤΥ του 
Δήμου. 
 
Παραδοτέα. 
Παράδοση του «Φακέλου μελέτης» με όλα τα σχετικά σχέδια και έγγραφα που συνοδεύουν 
τη μελέτη, θα πραγματοποιηθεί σε χρονικό διάστημα 3 μηνών ή 12 ημερολογιακών 
εβδομάδων  από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. Η μελέτη θεωρείται ότι 
περαιώθηκε όταν τα παραδοτέα που περιέχονται σε αυτή λάβουν όλες τις απαραίτητες 
εγκρίσεις και αδειοδοτήσεις εκτός περιπτώσεων που δεν υπόκεινται σε υπαιτιότητά του 
μελετητή. Οι όποιες αδειοδοτήσεις θα διεκπεραιωθούν εν συνεχεία των 12 εβδομάδων με 
ευθύνη του Μελετητή, κατόπιν παροχής των απαιτούμενων στοιχείων από την Αναθέτουσα 
Αρχή.  
Τα παραδοτέα των μελετών που θα εκπονηθούν στο στάδιο της μελέτης εφαρμογής θα 
είναι κατ’ ελάχιστο: 
 
1.  Παραδοτέο Π1: Έκθεση με τα αποτελέσματα  της «Υφιστάμενης κατάστασης» : 
Μήνας Παράδοσης: Μ2  
2. Παραδοτέο Π2: Τεχνική Έκθεση «Δυσλειτουργιών Οδοφωτισμού» : Μήνας 
Παράδοσης: Μ2 
3.      Παραδοτέο Π3: Τεχνική Έκθεση «Ανάλυση των προκαταρτικών σεναρίων 
αναβάθμισης Μ2  Δημοτικού Οδοφωτισμού » : Μήνας Παράδοσης: Μ2 ½. 
4. Παραδοτέο Π4: Οικονομοτεχνική  Έκθεση για « Αρχείο της  Τεχνικής  Υπηρεσίας 
του Δήμου Καισαριανής» : Μήνας Παράδοσης: Μ2 4/5 
5. Παραδοτέο Π5: Τεχνική Έκθεση για « Αρχείο της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου 
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Καισαριανής» : Μήνας Παράδοσης: Μ2 4/5 
6. Οικονομοτεχνικής Μελέτη  που αφορά  το Ταμείο Παρακαταθηκών και ΚΑΠΕ  σε 
δύο αντίγραφα . : Μήνας Παράδοσης: Μ3 που πρέπει να περιλαμβάνει: 
-Παράδοση  πλήρες τεκμηριωμένων φακέλων  σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή  προς  
κατάθεση στο  Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 
-Παράδοση  πλήρες τεκμηριωμένων φακέλων  σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή  προς 
προσυμβατικό  έλεγχο από το  ΚΑΠΕ.  
-Παράδοση   εκθέσεων, φωτομετρικών μελετών , σχεδίων  και  γραφημάτων που αφορούν 
το αρχείο της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου Καισαριανής σε ηλεκτρονική μορφή.   
 
Ο καθαρός χρόνος ολοκλήρωσης του μελετητικού αντικειμένου ορίζεται σε τρεις (3) μήνες. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του 
συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης. 
Η αναθέτουσα αρχή διατηρεί το δικαίωμα να ορίσει, κατά την υπογραφή του  
συμφωνητικού, μεταγενέστερο χρόνο έναρξης των προθεσμιών της σύμβασης 
 
Παραδοτέα Τεύχη  
Κατά τη διάρκεια της εκπόνησης της Ηλεκτρολογικής  Μελέτης ο Ανάδοχος Μελετητής έχει 
την ευθύνη των επαφών με την Υπηρεσία. Σε αυτό το στάδιο μελέτης θα συνταχθούν και 
παραδοθούν τα ακόλουθα Τεχνικά Τεύχη:  
 

Ι ) Έκθεση με τα αποτελέσματα  της «Υφιστάμενης κατάστασης» 
Δεδομένα ιστών οδοφωτισμού και φωτιστικών σωμάτων 
 
α) Γεωδαιτικές συντεταγμένες x,y,z κατά ΕΓΣΑ 87  ,  ιστού – φωτιστικού/ων ή μόνο 
φωτιστικού σώματος (π.χ. σε περίπτωση που δεν τοποθετείται επί ιστού) σε τέτοια μορφή 
ώστε να είναι εφικτή η απεικόνιση σε ψηφιακούς χάρτες  
 
β) Δημοτική Ενότητα χωροθέτησης του ιστού. 
 
γ) Ονομασία οδού – πεζόδρομου – πλατείας - πάρκου – γηπέδου –κοινόχρηστου 
χώρου όπου τοποθετείται ο ιστός και το φωτιστικό σώμα που τροφοδοτείται από Δημοτικό 
Οδοφωτισμό. 
 
δ)       Κατηγοριοποίηση δρόμων σύμφωνα με πρότυπο ΕΛΟΤ ΕΝ13201-2 ή νεώτερο. 
Η καταγραφή των οδών πρέπει να περιέχει τα παρακάτω: 

1. Τύπος οδού  
2. Κατηγορία οδού 
3. Συνολικό Πλάτος οδού 
4. Πλάτος ανά κατεύθυνση 
5. Τύπος οδοστρώματος 
6. Πλάτος νησίδας 
7. Πλάτος Πεζοδρομίου 
8. Τύπος εγκατάστασης φωτισμού  
9. Προεξοχή φωτιστικού 
10. Απόσταση μεταξύ Ιστών 
11. Λαμπρότητα Περιβάλλοντος 
12. Κλάση φωτισμού     
13. Κυκλοφοριακός Φόρτος 
14. Παρκαρισμένα Οχήματα   
15. Συντελεστής Συντήρησης 
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ε)       Στοιχεία ιστού:  
    1. Τύπος ιστού (υλικό κατασκευής, μήκος).  
    2. Κυριότητα ιστού.  
    3. Αριθμός φωτιστικών σωμάτων ανά ιστό, απόστασης φωτιστικών από ιστό ,γωνία  

κλήσης φωτιστικών σωμάτων, Κάθετο ύψος φωτιστικών από οδόστρωμα. 
   4. Κάθετο ύψος ιστού από οδόστρωμα 
   5. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ΙD) ιστού οδοφωτισμού φωτιστικού/ων και 

φωτιστικού σημείου στο αξονικό φωτισμό καθώς και ταυτοποίηση με το pillar η 
επιστήλιου μετρητή τροφοδοσίας στις τρεις προαναφερόμενες μορφές αρχείων 
(*.ecxel ,*.shp *.klm *,dwg) 

   6.   Εάν ο ιστός βρίσκεται κοντά σε διάβαση, στάση λεωφορείου ή άλλο σημείο με 
αυξημένη  επικινδυνότητα ή 200μ από μετασχηματιστή ΔΕΗ. 

   7     Γραμμική απεικόνιση γραμμής τροφοδοσίας ιστού όπως  προκύπτει από οπτική 
παρατήρηση ή άλλα στοιχεία όλα στις προαναφερόμενες μορφές αρχείων (*.shp 
*.klm *,dwg). 

 
ζ)   Στοιχεία φωτιστικού σώματος και λαμπτήρα 

1. Τεχνολογία λαμπτήρα.  
2. Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα (W). 
3. Συνολική ισχύς φωτιστικού σώματος (W). 
4. Τύπος φωτιστικού σώματος.  
5. Κατάσταση λειτουργίας του φωτιστικού σώματος.  
6. Κάθετο ύψος του φωτιστικού σώματος από το οδόστρωμα.  
7. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ID) φωτιστικού σώματος 

                                     
η)     Ο  Δεδομένα πινάκων διανομής (pillars) – εναέριων μετρητών 
    1. Μοναδικός κωδικός ταυτοποίησης (ID) του πίνακα διανομής (pillar). 
    2. Γεωδαιτικές  συντεταγμένες x,y,z κατά ΕΓΣΑ 87 του πίνακα σε τέτοια μορφή ώστε  

να είναι εφικτή η απεικόνιση σε ψηφιακό χάρτη. (*.shp *.klm *,dwg) καθώς και 
αρχείο τύπου *.excel. 

   3. Δημοτική Ενότητα χωροθέτηση  του πίνακα διανομής. 
   4. Ονομασία οδού – πεζόδρομου – πλατείας - πάρκου όπου τοποθετείται ο πίνακας 

και δρόμους τετραγώνου που το περιέχουν 
   5. Κωδικοί ταυτοποίησης ιστών που τροφοδοτούνται από τον πίνακα και ταυτοποίηση 

τους με pillar ή επιστήλιο μετρητή με δέκτη ενεργοποίησης οδοφωτισμού.  
   6. Κωδικοί ταυτοποίησης φωτιστικών σωμάτων που δεν τοποθετούνται σε ιστό (π.χ. 

εναέριο, επίτοιχο) και ταύτιση τους με επιστήλιο μετρητή/δέκτη ενεργοποίησης 
οδοφωτισμού ή pillar. 

  7. Αριθμός παροχής του παρόχου ηλεκτρικής ενέργειας του συγκεκριμένου πίνακα 
καθώς και των επιστηλίων μετρητών οδοφωτισμού/δέκτη. 

  8. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και ηλεκτρικών χαρακτηριστικών τροφοδοσίας ( 
Kwh/Day (έργο ημέρας) , S φαινομένη VA  ,P ισχύς, W ισχύς , Q άεργος ισχύς Var, 
3ph V τάση δικτύου , 3ph I123 εντάσεις γραμμών τροφοδοσίας , συντελεστής ισχύος 
Cosφ  ,%THD επι % ολική αρμονική παραμόρφωση ). Η μέτρηση πρέπει να είναι 24 
ωρών για την  δυνατότητα καταγραφής των μεταβολών και εντοπισμό τροφοδοσιών 
εκτός οδοφωτισμού συνολικό ρεύμα εκκίνησης  φωτιστικών LED προτεινόμενες 
ασφάλειες γραμμής. Στην καταγραφή των επιστήλιων μετρητών φωτισμού δεν 
απαιτείται η χρονική διάρκεια παρά μόνο τα παρακάτω  ηλεκτρικά χαρακτηριστικά  , 
(S φαινομένη ισχύςVA, P ισχύς W, Q άεργος ισχύς Var, V τάση δικτύου , I ένταση 
γραμμής τροφοδοσίας , συντελεστής ισχύος Cosφ  ,%THD ολική αρμονική 
παραμόρφωση, συνολικό ρεύμα εκκίνησης  φωτιστικών LED προτεινόμενες 
ασφάλειες γραμμής. 
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   9. Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (kWh) για το πιο πρόσφατα διαθέσιμο πλήρες 
έτος λειτουργίας, όπως αυτό προκύπτει από τους λογαριασμούς ηλεκτρικής 
ενέργειας του παρόχου ενέργειας. 

 10. Ποιοι ιστοί βρίσκονται σε κοντινές αποστάσεις από Μ/Τ του  παρόχου και 
τροφοδοτούνται από αυτόν μέσα στα επόμενα 200 μέτρα. 

 
ΙΙ).  Τεχνική Έκθεση «Δυσλειτουργιών Οδοφωτισμού»  
                    Κύριος σκοπός του Δήμου Καισαριανής είναι η πραγματική αποτύπωση της 
υφιστάμενης κατάστασης στον οδοφωτισμό  και μέσα από αυτή την εικόνα να γίνει 
τεκμηριωμένη επιλογή ποια φωτιστικά σώματα θα αντικατασταθούν και σε ποια φωτιστικά 
σώματα  απαιτούνται επισκευαστικές εργασίες στις γραμμές τροφοδοσίας τους. Η 
παρουσίαση των βλαβών  πρέπει να είναι τεκμηριωμένη έγκυρη και με τα αναγκαία 
δικαιολογητικά ώστε να μπορεί γίνει αποδεκτή η εξαίρεση των τμημάτων αυτών από το 
Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων  και από το ΚΑΠΕ. 
 
ΙΙΙ).      Τεχνική Έκθεση «Ανάλυση των προκαταρτικών σεναρίων αναβάθμισης  
Δημοτικού Οδοφωτισμού »  
                Θα πρέπει να περιγραφούν οι προτεινόμενες επεμβάσεις βελτίωσης της 
ενεργειακής απόδοσης (με την σχετική τεκμηρίωση) και να παρουσιάζονται σε μορφή 
τυποποιημένων πινάκων *ecxel  και σε αρχεία τύπου ( *.shp, *.kml ,*.dwg.). Η περιγραφή 
θα περιλαμβάνει τα κάτωθι στοιχεία για τον κάθε τύπο φωτιστικού σώματος που πρόκειται 
να αντικατασταθεί, καθώς και για το νέο, σύγχρονης τεχνολογίας φωτιστικό σώμα που θα 
το αντικαταστήσει καθώς και διαγράμματα ενίσχυσης στήριξης για αξονικό φωτισμό : 
• Αριθμός φωτιστικών σωμάτων. 
• Τεχνολογία λαμπτήρα (π.χ. Led, Νατρίου υψηλής πίεσης (NaΗP), κλπ). 
• Ονομαστική ισχύς λαμπτήρα (W). Υποδεικνύει την ισχύ του λαμπτήρα που 
χρησιμοποιείται στο φωτιστικό, για φωτιστικά χωρίς "λαμπτήρα", όπως LED, 
• η ισχύς του λαμπτήρα θα είναι ίση με την ισχύ του συστήματος. 
• Τύπος φωτιστικού σώματος (π.χ. Full–cutoff, Semi-cutoff). 
• Συνολική ισχύς φωτιστικού σώματος (W). Υποδεικνύει την ισχύ του λαμπτήρα και 
του εγκατεστημένου συστήματος τροφοδοσίας του συγκεκριμένου φωτιστικού. 
• Δυνατότητα Dimming (ναι ή όχι). 
• Κατάσταση λειτουργίας  . Όπου υπάρχει στο εγκατεστημένο φωτιστικό σώμα 
λειτουργικό ή μη λειτουργικό στην περίπτωση που το φωτιστικό σώμα λειτουργεί κανονικά 
συμπεριλαμβανομένης και της περίπτωσης προσωρινά εκτός λειτουργίας λαμπτήρα.). 
 
IV). Οικονομοτεχνική  Έκθεση για « Αρχείο της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου 
Καισαριανής»  
             Παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά οικονομικά και τεχνικά αποτελέσματα της 
εκτίμησης της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νέων φωτιστικών σωμάτων και 
παλιών φωτιστικών . θα περιέχει ,αναλυτικά σε μορφή τύπου *.excel  όλα τα 
προαναφερόμενα στοιχεία της μελέτης που τον αφορούν για το αρχείο του Δήμου 
Καισαριανής και θα συνοδεύεται από τα σχετικές απεικονίσεις. 
 
V).   Τεχνική Έκθεση για « Αρχείο της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου 
Καισαριανής» Παρουσιάζονται τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα της εκτίμησης της 
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας των νέων φωτιστικών σωμάτων και παλιών 
φωτιστικών . θα περιέχει ,αναλυτικά σε μορφή τύπου *.excel  όλα τα προαναφερόμενα 
στοιχεία της μελέτης που τον αφορούν για το αρχείο του Δήμου Καισαριανής και θα 
συνοδεύεται από τα σχετικές απεικονίσεις.. Παράδοση   εκθέσεων, φωτομετρικών μελετών 
, σχεδίων  και  γραφημάτων που αφορούν το αρχείο της  Τεχνικής  Υπηρεσίας του Δήμου 
Καισαριανής σε ηλεκτρονική μορφή. 
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VI). Οικονομοτεχνικής Μελέτη  που αφορά  το Ταμείο Παρακαταθηκών και ΚΑΠΕ  
σε δύο αντίγραφα. 
-Παράδοση  πλήρες τεκμηριωμένων φακέλων  σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή  προς  
κατάθεση στο  Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων. 
-Παράδοση  πλήρες τεκμηριωμένων φακέλων  σε έγγραφη και ηλεκτρονική μορφή  προς 
προσυμβατικό  έλεγχο από το  ΚΑΠΕ.  
 
Η εκπόνηση των Μελετών και των Τευχών Δημοπράτησης θα γίνει κατά τρόπο οικονομικά 
άρτιο σύμφωνα με τους κανόνες της Επιστήμης, τις ισχύουσες διατάξεις, την Τεχνική 
περιγραφή, την παρούσα Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων και τις κατευθύνσεις 
των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου που θα δίνονται κατά τη διάρκεια εκπόνησής της 
μελέτης.  
Τα ως άνω παραδοτέα θα πρέπει να βρίσκονται σε συμφωνία με τις υποχρεώσεις του 
αναδόχου όπως περιγράφονται στα τεύχη της παρούσας μελέτης  
 

 Τρόπος πληρωμής – κρατήσεις -εγγυήσεις. 
Η παρούσα εκπόνηση ηλεκτρολογικής  μελέτης θα βαρύνει τις πιστώσεις του 
προϋπολογισμού του Δήμου Καισαριανής με τίτλο «ΜΕΛΕΤΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ  ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ  ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗΣ»  ΚΑ: 
20.7413.0004    
Η πληρωμή του Αναδόχου θα πραγματοποιηθεί με βάση τα οριζόμενα στο άρθρο 187 
Ν4412/16. 
 
Ο αναλογών στην αμοιβή του ανάδοχου Φ.Π.Α. βαρύνει το Δήμο Καισαριανής. 
 
Ο ανάδοχος υποχρεούται να εκδίδει τα αντίστοιχα παραστατικά (τιμολόγια παροχής 
υπηρεσιών), τα οποία θα φέρουν το αριθμό φορολογικού μητρώου.  
 
Η πληρωμή θα γίνει σε ευρώ με την προσκόμιση των απαραίτητων σύμφωνα με τις 
αναφερόμενες διατάξεις.  
 
Επί της συνολικής αμοιβής του λογαριασμού του αναδόχου επιβάλλονται η από τους 
νόμους προβλεπόμενες κρατήσεις. 
 

  Ευθύνες αναδόχου.  

Ο ανάδοχος ευθύνεται αυτός και μόνον, αποκλειόμενης ρητώς και απολύτως κάθε 

ευθύνης του Δήμου Καισαριανής, για τα κατά τη διάρκεια εκτέλεσης της σύμβασης 

αυτής τυχόν ατυχήματα ή βλάβες που μπορεί να συμβούν στο πάσης φύσεως 

προσωπικό του ή τρίτους, από οποιοδήποτε λόγο ή αιτία που σχετίζεται με την 

εκτέλεση της και υποχρεούται να καταβάλλει κάθε θετική ή αποθετική ζημία που τυχόν 

ήθελε προκύψει κατά την εκτέλεση της εργασίας, εφόσον αυτή οφείλεται σε δικές του 

ενέργειες ή παραλήψεις. 

 

 Ποινικές Ρήτρες 

Καθορίζονται με βάση το άρθρο 185 του Ν.4412/16. 

 

 Γενικές διατάξεις. 

Για ότι δεν προβλέφθηκε ισχύουν οι σχετικές διατάξεις του Ν.4412/16, με ανάλογη 

εφαρμογή τους. 
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 Στην παρούσα σύμβαση προσαρτώνται και αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της 

κατά σειρά ισχύος:  

 

1. Απόφαση ανάθεσης. 

2. Η Τεχνική & Οικονομική προσφορά. 

3. Το Τιμολόγιο Μελέτης.  

4. Η Γενική και Ειδική Συγγραφή Υποχρεώσεων.  

5. Ο Προϋπολογισμός Μελέτης. 

6. Τα λοιπά τεύχη της μελέτης.  

 

Η υπηρεσία υποχρεούται στον ορισμό επιβλέποντα για την καλή εκτέλεση της 

σύμβασης. Κατά τα λοιπά, ισχύουν όλοι οι σχετικοί νόμοι, διατάγματα κ.α. συναφείς με 

το αντικείμενο της παρούσης συμβάσεως. 

 

 
ΑΡΘΡΟ 7: Παραλαβή-Έγκριση Μελέτης. 

 

Η τελική έγκριση της μελέτης θα γίνει από το αρμόδιο όργανο του Δήμου Καισαριανής 

με βάση το άρθρο 189 της ισχύουσας νομοθεσίας Ν4412/2016. 

 
ΑΡΘΡΟ 8: Στοιχεία αναδόχου 

Για την Ηλεκτρολογική μελέτη κατηγορίας (9), προεκτιμούμενης αμοιβής 18.600,00€  

συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%  ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να είναι κάτοχος 

πτυχίου Α’ τάξης  

 
ΑΡΘΡΟ 9: Παραδοτέα στοιχεία. 

 

Ο Μελετητής υποχρεούται να παραδώσει την μελέτη σε δύο(2) αντίτυπα καθώς και όλο 

το αρχείο της Μελέτης σε ηλεκτρονική μορφή. 

 
 

ΑΡΘΡΟ 10: Λοιπές διατάξεις. 
 

Η ανακοίνωση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους μελετητές θα αναρτηθεί στην 

δικτυακή πύλη του Δήμου Καισαριανής. Ισχύουν τα οριζόμενα στο Ν4412/16 άρθρα 

183-199. 

 

 
 

  ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ          /6 /2017                                                                ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ          /6 /2017 

                                                                                                                              ΕΛΕΓΘΗΚΕ 

                                                                   

         Ο    ΣΥΝΤΑΞΑΣ              Ο ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  

                                                                                                                         ΕΡΓΩΝ & ΜΕΛΕΤΩΝ 

 

   ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ  ΓΡΗΓΟΡΗΣ                             ΓΟΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ ΒΑΣΙΛΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ           ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΜΗΧΑΝΙΚΟΣ ΤΕ 
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