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ΙΣΤΟΡΙΚΟ 
Ο Ίκαρος αγόρασε το έτος 1990 έκταση 1018 στρεμμάτων στην περιοχή 

Αετού Καρυστίας στη νότια Εύβοια. Την έκταση αυτή πολεοδόμησε με την 

δημιουργία 850 οικοπέδων εμβαδού 500 τ.μ. το καθένα και με το Π.Δ. από 

18.2.1997 (ΦΕΚ 180Δ/11.3.1997) εγκρίθηκε η πολεοδομική μελέτη και το 

ρυμοτομικό σχέδιο του οικισμού. Mετά ανέθεσε στην ΕΛΤΕΚ ΑΕ την 

κατασκευή των έργων υποδομής του οικισμού, που ολοκληρώθηκαν το έτος 

2005. Στα έργα υποδομής περιελαμβάνετο μόνο η υδροδότηση του οικισμού, 

δηλαδή οι γεωτρήσεις και οι εγκαταστάσεις άντλησης και αποθήκευσης 

ύδατος. 

Επειδή στη συνέχεια η ηλεκτροδότηση του οικισμού από την ΔΕΗ είχε 

πολύ μεγάλο κόστος αποφασίσθηκε αρχικά η χρηματοδότηση περιορισμένου 

δικτύου για την ηλεκτροδότηση των 4 γεωτρήσεων, το  οποία στην ουσία  

αποτελεί και την μοναδική υποδομή του οικισμού. Η ολοκλήρωση του δικτύου 

ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμού  αποφασίσθηκε να γίνεται σταδιακά 

με την πρόοδο ανοικοδόμησης της περιοχής, χωρίς όμως να έχει προβλεφθεί 

συγκεκριμένο κονδύλιο. Μέχρι σήμερα πέραν της κεντρικής αρτηρίας μέσης 

τάσης που διαπερνά τον συνεταιρισμό, έχουν γίνει δύο επεκτάσεις για 

ηλεκτροδότηση κατοικιών, στις περιοχές Δ3 και Δ4, όπου ο ΙΚΑΡΟΣ συμμετείχε 

στην επέκταση με το αναλογούν ποσό της επέκτασης και οι ιδιοκτήτες των 

κατοικιών με το δικό τους μερίδιο. Στο υφιστάμενο δίκτυο μέσης τάσης δεν 

είχε προβλεφθεί φωτισμός οδών και δεν είναι δυνατή η τοποθέτηση 

φωτιστικών σωμάτων, παρά μόνο στους πυλώνες χαμηλής που συνδέονται με 

τις κατοικίες και τις γεωτρήσεις. Έτσι ο οικισμός την τρέχουσα περίοδο έχει 

συνολικά τρεις ολοκληρωμένες συνδέσεις (παροχές χαμηλής τάσης με 

μετρητή κατανάλωσης δημοτικού φωτισμού), με περιορισμένο αριθμό 

φωτιστικών σωμάτων εγκαταστημένων   από την ΔΕΗ σε ορισμένες κολώνες 
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των οποίων την κατανάλωση καλύπτει ο Δήμος Καρύστου. Δυστυχώς από τα 

υπάρχοντα φωτιστικά σώματα, σήμερα λειτουργεί μόνο ένα και αυτό 

περιστασιακά διότι πολύ συχνά καίγεται ο λαμπτήρας του. 

Προκειμένου να βελτιωθεί η κατάσταση, τον Μάρτιο Ο ΙΚΑΡΟΣ ζήτησε 

με σχετική επιστολή, (Παράρτημα Ι), από τον Δήμο Καρύστου την έγκριση για 

τοποθέτηση με δικά του έξοδα 40 αξιόπιστων φωτιστικών σωμάτων στο 

κεντρικό δρόμο του οικισμού, σαν επέκταση του υφιστάμενου δικτύου, και το 

αίτημα έγινε δεκτό ομοφώνως από το ΔΣ σύμφωνα με την απόφαση που 

επισυνάπτεται στο Παράρτημα ΙΙ του παρόντος.  

 

Πίνακας 1.    Υφιστάμενο δίκτυο Ηλεκτροδότησης – Φωτισμού Οικισμού 
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1. ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Η έλλειψη υποδομής οδικού φωτισμού σήμερα στον οικισμό λόγω μη 

διάθεσης των απαιτούμενων κονδυλίων και η πολύ περιορισμένη και σε 

τοπικό επίπεδο ημιτελής εγκατάσταση από πλευράς ΔΕΗ οδικού φωτισμού, 

καθιστούν αδύνατη την νυκτερινή κίνηση έστω και σημειακά.  

Η επικρατούσα πλήρης συσκότιση, σε συνδυασμό με την αργή και 

αραιή ανάπτυξη του οικισμού, αλλά και την πολύ κακή ποιότητα της 

υφιστάμενης υποδομής της ΔΕΗ, συντελούν όχι μόνο στην υποβάθμιση της 

περιουσίας των μελών, αλλά και την αύξηση των διαφόρων κινδύνων που 

αφορούν στην ασφάλεια των εγκαταστάσεων, των κατοικιών και της οδικής 

κυκλοφορίας την νύκτα.  

Το τελευταίο σε συνδυασμό με την έλλειψη σήμανσης και 

διαγράμμισης στους δρόμους επιφυλάσσει κινδύνους και ενδεχόμενες 

ευθύνες στον ΙΚΑΡΟ σε περίπτωση οδικού ατυχήματος.  

Η σημερινή προσπάθεια του ΙΚΑΡΟΥ για προώθηση με κάθε τρόπο της 

ανάπτυξης και της οικοδόμησης νέων κατοικιών υπαγορεύει την  αναβάθμιση 

του χώρου με ποικίλους τρόπους, μεταξύ των οποίων και ο φωτισμός του 

οποίου όμως το κόστος εγκατάστασης αλλά και υποστήριξης είναι μεγάλο.  

Για το λόγο αυτό συντάχθηκε η παρούσα μελέτη με σκοπό την ανάλυση της 

κατάστασης, την αποτύπωση των αναγκών και την μεθόδευση σταδιακής 

υλοποίησης του οδικού φωτισμού με κάθε τρόπο, έστω και με ίδια συμμετοχή 

εφόσον το Δημόσιο αδυνατεί. 
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2. ΜΟΝΤΕΛΟ ΜΕΛΕΤΗΣ 
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ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΔΗΜΟ 
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3. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

 Το πρόγραμμα υποδομών του οικισμού της Καρύστου δεν περιέχει 

συγκεκριμένο κεφάλαιο για ηλεκτροδότηση και οδικό φωτισμό.  Η απόρριψη 

της προσφοράς της ΔΕΗ κατά το παρελθόν λόγω του μεγάλου κόστους δεν 

απαλλάσσει τόσο τον συνεταιρισμό όσο και το Δήμο από την υποχρέωση 

κάλυψης της συγκεκριμένης παροχής προς τους κατοίκους του οικισμού, με 

ότι αυτό συνεπάγεται. 

 Επισημαίνεται ότι  η δρομολογηθείσα από τον συνεταιρισμό απόφαση 

ολοκλήρωσης των διαδικασιών υπαγωγής του οικισμού στο Δήμο Καρύστου 

στο τέλος του 2018 προϋποθέτει την κάλυψη, έστω και υποτυπωδώς, όλων 

των απαιτούμενων υποδομών, μεταξύ των οποίων και του οδικού φωτισμού. 

Σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία ο φωτισμός των οδών οφείλει να 

υπακούει σε συγκεκριμένες προδιαγραφές. Βάσει αυτών έχουν εκδοθεί και οι 

αντίστοιχες τεχνικές οδηγίες και τα ανάλογα ΦΕΚ όπου προσδιορίζουν και το 

ύψος του κόστους των εργασιών σε ότι αφορά την ανάληψη δημοσίων έργων 

οδοποιίας και οδικού φωτισμού. 

 Την τρέχουσα περίοδο υπάρχει οδηγία της ΕΕ για εξοικονόμηση ενεργείας 

από τον δημοτικό φωτισμό και πολλοί Δήμοι εφαρμόζουν προγράμματα 

αντικατάστασης των κοινών φωτιστικών σωμάτων με αντίστοιχα νέας 

τεχνολογίας - χαμηλής κατανάλωσης και λαμβάνουν χαμηλότοκα δάνεια από 

το ταμείο παρακαταθηκών και δανείων για το σκοπό αυτό.  Παράλληλα είναι 

σε εξέλιξη το πρόγραμμα της ΕΕ (www.transparence.eu) Νο 

ΙΕΕ/12/678/Σ12.644737, created 17/07/2013 χρηματοδότησης 

αντικατάστασης οδικού φωτισμού μέσω τρίτων. Παραδείγματα περιέχονται 

στο Παράρτημα ΙΙΙ /Α.  Ο Δήμος Καρύστου την περίοδο αυτή επεξεργάζεται τα 

ανωτέρω προκειμένου συμμετάσχει σε αυτή την δραστηριότητα. Με αφορμή 

τα ανωτέρω εξετάζεται η πιλοτική εγκατάσταση σύγχρονων φωτιστικών σε 

μέρος του οικισμού, ώστε στη συνέχεια ευκολότερα να εντάξει ο Δήμος και το 

υπόλοιπο τμήμα του στα υπό επέκταση – αντικατάσταση χρηματοδοτούμενα 

έργα οδικού φωτισμού της Δημαρχίας εφόσον υφίσταται κοστολογημένη 

σχετική μελέτη της περιοχής. 

 Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης και συγκεκριμένα για την 

κοστολόγηση των απαιτουμένων έργων επέκτασης οδικού φωτισμού στον 

οικισμό Καρύστου, ελήφθησαν υπόψη τα παρακάτω σχετικά έγγραφα τα 

οποία περιέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ/Β της παρούσης μελέτης. 

http://www.transparense.eu/
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      α. ΦΕΚ 2828/21-10-2014 / Υποδομή Οδοφωτισμού  

      β. Εγκύκλιος   22/24-10-2014 /ΔΙΠΑΔ/οικ.658 Υπουργείο Υποδομών 

Μεταφορών & Δικτύων /ΓΓ Δημοσίων Έργων.  

      γ. ΦΕΚ 3347/12-12-2014 / Τιμολόγια Η/Μ εργασιών – Εγκαταστάσεις 

Φωτισμού οδών. 

     δ. Περιγραφικό τιμολόγιο ηλεκτρομηχανολογικών εργασιών (2015) 

Περιφέρειας Ανατ. Αττικής, Γενική Δνση Αναπτυξιακού Προγ/σμου & 

Υποδομών 

    Από τα ανωτέρω προκύπτει ότι για την κατασκευή εξ αρχής ενός δικτύου 

οδοφωτισμού μήκους 1 km, (ήτοι 40 φωτιστικά σώματα συμβατικής 

τεχνολογίας επί μεταλλικού ιστού) απαιτείται το ποσό των 110.000€ συν ΦΠΑ, 

σύμφωνα με το ενδεικτικό τιμολόγιο του ανωτέρω (δ) σχετικού.  Επειδή το εν 

λόγω κόστος είναι απαγορευτικό από κάθε άποψη για τον συνεταιρισμό που 

επιθυμεί να φωτίσει ολόκληρο τον οικισμό,  προτίθεται να εγκαταστήσει 

αρχικά πιλοτικό δίκτυο φωτισμού, με δικά του έξοδα εντός του ποσού των 

100.000€, σύμφωνα με τον ετήσιο προϋπολογισμό του. Η προσέγγιση αυτή 

κάλυψης της απαίτησης απαιτεί: 

a. Aκριβή προσδιορισμό των τρεχουσών και μελλοντικών αναγκών και 

ιεράρχηση αυτών 

b. Eκτέλεση του έργου κατά φάσεις με απόλυτη οικονομία και συνεργασία 

με το Δήμο, (κάλυψη των εξόδων κατανάλωσης και συντήρησης – 

επέκταση του δικτύου) σύμφωνα με Παράρτημα ΙΙΙΒ5.   

 Τέλος θα πρέπει να προϋπολογισθεί σε συνεργασία με την ΔΕΗ το συνολικό 

κόστος επέκτασης του ηλεκτρικού δικτύου στον οικισμό και η εξεύρεση των 

ανάλογων κονδυλίων σε συνεργασία με τους οικοπεδούχους και τον Δήμο 

Καρύστου. 

 Για το σκοπό αυτό πρέπει να ακολουθήσει και αντίστοιχη αναλογιστική 

μελέτη, ώστε να γνωρίζει ο κάθε οικοπεδούχος το κόστος ηλεκτροδότησης του 

οικοπέδου του, δηλαδή το ποσό που θα καταβάλει ο ίδιος στη ΔΕΗ και το ποσό 

που θα συνεισφέρει ο συνεταιρισμός ή ο Δήμος. 

 Πέραν των ανωτέρω οι επικρατούσες σήμερα νέες τεχνολογίες που 

επικρατούν στον χώρο του οδοφωτισμού στοχεύουν στην μείωση του κόστους 

την μείωση της καταναλώμενης ενέργειας και φυσικά στην προστασία του 

περιβάλλοντος. 
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3.1 Τεχνικο-οικονομική Προσέγγιση μείωσης Δαπανών Φωτισμού 

Σήμερα οι υπάρχουσες  προηγμένες σύγχρονες τεχνολογίες  οδοφωτισμού 

επιτρέπουν  την μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού, την μείωση της 

αταναλισκόμενης ηλεκτρικής  ενέργειας  και συνεπακόλουθα  την μείωση των 

εκπεμπόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων, την αύξησης της διάρκειας ζωής των 

λαμπτήρων, την μείωση του κόστους συντήρησης κ.λπ. 

                  

Οι τεχνολογίες αυτές διαθέτουν η κάθε μια ιδιαίτερα  χαρακτηριστικά και η 

εφαρμογή μίας εξ αυτών εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, ώστε να 

επιλεγεί η βέλτιστη λύση που θα συνεκτιμά : 

1) Τον τόπο εγκατάστασης, την κατηγοριοποίηση του χώρου, οδός, 

αθλητικός χώρος, πλατεία, κλπ, τους περιορισμούς στην απόσταση και στο 

ύψος των ιστών, τον περιβάλλοντα φωτισμό από  άλλες φωτεινές πηγές ώστε 

να  

επιτυγχάνεται ομοιομορφία, τις  κλιματολογικές – περιβαλλοντικές συνθήκες  

που συνήθως επικρατούν (ελάχιστες – μέγιστες  θερμοκρασίες, ομίχλη  κλπ.) 

και την γειτνίαση με την θάλασσα.  

2) Τα οικονομικά κριτήρια, το κόστος κτήσης και εγκατάστασης, 

λειτουργίας, συντήρησης, τον χρόνο απόσβεσης της δαπάνης και την διάρκεια 

ζωής’  

3) Τα τεχνικά - Ποιοτικά κριτήρια (κυρίως, την πραγματικά 

καταναλισκόμενη ισχύ (W), την  ενεργειακή απόδοση (lumens/W ), τον 

συντελεστή ισχύος, τα όρια της θερμοκρασίας λειτουργίας, τα υλικά 

κατασκευής, τον βαθμό στεγανότητας,  την αντοχή σε διακυμάνσεις της τάσης 

τροφοδοσίας. την δυνατότητα αυτοδιαχείρισης    κ.α. 

 Είναι σαφές ότι τα φωτιστικά σώματα οδοφωτισμού πρέπει να 

εξειδικεύονται ανά οδό συνεκτιμώντας τους αντίστοιχους κυκλοφοριακούς 

φόρτους. Η επιλογή ενός τύπου φωτιστικού σώματος για οδοφωτισμό  πρέπει 

να είναι αποτέλεσμα σχετικής  τεχνικοοικονομικής  μελέτης που θα συνεκτιμά 

όλα τα ανωτέρω κριτήρια. 
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Επιλογές που γίνονται αβασάνιστα δεν οδηγούν στο βέλτιστο αποτέλεσμα και 

πολλές φορές σε αστοχία και υπέρμετρη οικονομική επιβάρυνση. Παρακάτω 

παρουσιάζεται η σύγκριση των φωτιστικών σωμάτων τύπου  LED  και 

Μαγνητικής Επαγωγής 

1. Χρόνος ζωής 
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2. Ενεργειακή Απόδοση 

Απόδοση σε πραγματικές συνθήκες: 

LED:17-95 lm/W,  Μαγνητικής Επαγωγής:  75-90 lm/W 

3. Δείκτης αναλογίας της σκοτοπικής/φωτοπικής ακτινοβολίας  «S/P»  

Και στις δυο τεχνολογίες κυμαίνεται από 1,7  έως και  2.25 (ανάλογα με την 

θερμοκρασία χρώματος) 

4. Συντελεστής ισχύος 

LED:96 %  έως και  97 %    Μαγνητικής Επαγωγής:   96 %  έως και  98 % 

5.Περιβαλλοντικές επιπτώσεις 
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6.  Αντοχή σε ακραίες θερμοκρασίες 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ 7:Σχέση θερμοκρασίας με την φωτεινή ροή & τον χρόνο ζωής των LED 

7.Θερμοκρασίες  λειτουργίας 

LED: 50 οC  έως   40 οC     Μαγνητικής Επαγωγής:    - 40 οC   έως   65 οC 

8. Κόστος φωτισμού 

Εξοικονόμηση ενέργειας: Γενικά και  για τις δυο τεχνολογίες κυμαίνεται από  

55%  έως και  75%  σε σχέση με  τα  φωτιστικά με λάμπες Υ/Π Νατρίου μη 

περιλαμβανομένης της δαπάνης συντήρησης. Σήμερα στην Ελλάδα  

καταναλώνονται 900 εκατομμύρια  kWh σύμφωνα με στοιχεία από την μελέτη 

που αφορά την Περιφέρεια Αττικής (ΕΜΠ). Με τα υπάρχοντα σήμερα 

φωτιστικά η καταναλισκόμενη ισχύς είναι 1.062 kW. 

Με τα νέα φωτιστικά η καταναλισκόμενη  ισχύς θα είναι 426,5 Kw, δηλαδή 

εξοικονόμησης ενέργειας κατά  635,5 kW   ή   60 % και μείωση των έμμεσων 

εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα κατά 270 Kg /h λειτουργίας. Επίσης θα 

επιτευχθεί μείωση της καταπόνησης των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων 

τροφοδότησης των φωτιστικών σωμάτων (ηλεκτρικοί πίνακες, καλώδια κ.λπ.) 

και των απωλειών. 

9. Κόστος συντήρησης  

    Γενικά και για τις δυο τεχνολογίες  μέχρι σήμερα η εμπειρία έχει δείξει ότι 

μετά τα 5 πρώτα έτη και ανά πενταετία θα πρέπει να υπάρχει συντήρηση που 

θα αφορά τον καθαρισμό του φωτιστικού και πιθανώς αλλαγή των ελαστικών 

παρεμβυσμάτων στεγανότητας. Το κόστος κτήσης και εγκατάστασης 
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αναμένεται να αποσβεστεί από την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας  και την 

εξοικονόμηση της δαπάνης αλλαγής λαμπτήρων . 

10.Εκτίμηση του χρόνου απόσβεσης  

     Και για τις δυο τεχνολογίες  εξαρτάται κυρίως από την τιμή κτήσης . Για 

κόστος κτήσης και εγκατάστασης  ίσο προς  500 € / τεμάχιο ο εκτιμώμενος 

χρόνος απόσβεσης είναι περίπου 3έτη και 4 μήνες (για εξοικονόμηση 

ενέργειας 60%). Για κόστος κτήσης και εγκατάστασης μεγαλύτερο του 

ανωτέρω, ο χρόνος απόσβεσης  αυξάνεται περίπου αναλογικά. 

 Προφανώς  χρόνος  απόσβεσης μεγαλύτερος της διάρκειας  ζωής του 

φωτιστικού δεν μπορεί να είναι αποδεκτός. Ο χρόνος εγγύησης θα πρέπει να 

ισούται με τον χρόνο απόσβεσης. 

11. Κίνδυνοι αστοχίας των φωτιστικών σωμάτων. 

      Ο κυριότερος κίνδυνος είναι οι υπερτάσεις που εμφανίζονται στο δίκτυο. 

Και οι δυο τεχνολογίες  φωτιστικών έχουν τροφοδοτικά με ηλεκτρονικά 

κυκλώματα και ως εκ τούτου είναι ευάλωτες. Τα φωτιστικά πρέπει να 

διαθέτουν διατάξεις προστασίας από υπερτάσεις της τάξης των 2kV. 

    

Συνοψίζοντας και μετά από έρευνα της αγοράς διαπιστώνεται ότι το κόστος 

κτήσης και εγκατάστασης των νέων φωτιστικών μπορεί να μειωθεί στα 500 € 

ανά τεμάχιο. Το κόστος αυτό από την μέχρι σήμερα εμπειρία μπορεί να 

παρεκκλίνει κατά ± 5%. Αυτός είναι ο κυριότερος λόγος που υπεισέρχεται μια 
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μικρή σχετικά αβεβαιότητα ως προς την εκτίμηση του χρόνου απόσβεσης. Από 

σχετική μελέτη του κ. Κ. Καραγιαννόπουλου, καθηγητή Εργαστηρίου Υψηλών 

Τάσεων & Ηλεκτρικών Μετρήσεων ΕΜΠ  λαμβάνονται ενδεικτικά ορισμένα 

χρήσιμα τεχνικο-οικονομικά στοιχεία.  

 Ειδικότερα στη μελέτη αναφέρεται ότι το συνολικό κόστος για 2654 

φωτιστικά σώματα, δηλαδή για φωτισμό δρόμου περίπου 6,7 km, (όση και η 

απόσταση μεταξύ των δύο εισόδων του οικισμού επί του κεντρικού δικτύου), 

αναμένεται να ανέλθει στα 1.327.000 €. Το ανωτέρω κόστος κτήσης 

αναμένεται να αποσβεστεί από τα ακόλουθα ποσά. 

 α) Από την ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας που υπολογίστηκε και είναι 

2.783 MWh. Το κόστος αυτής της ενέργειας προσεγγίζει τα 265.000 € ετησίως 

 β) Από την ετήσια εξοικονόμηση της δαπάνης λόγω της μη αλλαγής 

λαμπτήρων υψηλής πιέσεως Νατρίου. Το ποσό αυτό για τα εν λόγω 2654 

φωτιστικά σώματα που λειτουργούν εκτιμάται στο ποσό των 129.300 € 

ετησίως που αναλύεται ως ακολούθως: 

• Δαπάνη αγοράς λαμπτήρων 39.800  € ετησίως. 

• Δαπάνη αντικατάστασης συστήματος έναυσης (ανά 20.000 ώρες), 

23.200 € ετησίως.  

• Δαπάνη εργασίας και γερανοφόρου για την αντικατάσταση 

/συντήρηση 66.300 € ετησίως.  

Συνεπώς το συνολικό ποσό που αναμένεται να εξοικονομείται ετησίως μετά 

την τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων μαγνητικής επαγωγής ανέρχεται στα 

394.300 €. Επομένως ο εκτιμώμενος χρόνος απόσβεσης είναι περίπου 3 έτη 

και 4 μήνες. 

 Με τα ανωτέρω στοιχεία ως δεδομένα είναι δυνατή η μελλοντική συζήτηση 

υλοποίησης του προγράμματος σε μεγάλη έκταση σε συνεργασία με τον Δήμο 

για πιθανή χρηματοδότηση από επενδυτές. 

 

5. ΤΕΧΝΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ 

     Για το σκοπό της μελέτης, δηλαδή για την υλοποίηση αρχικά του πιλοτικού 

προγράμματος αρχικά και την εκτίμηση στη συνέχεια του συνολικού κόστους  

απαιτούνται:  

• Πρώτον η λεπτομερής καταγραφή της υπάρχουσας κατάστασης,  
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• Δεύτερο των προβλεπόμενων προδιαγραφών σε περίπτωση 

ολοκλήρωσης του έργου από το Δήμο Καρύστου και  

• Τρίτο των ειδικών χαρακτηριστικών και τεχνικών προδιαγραφών που 

οφείλει να ακολουθήσει η πιλοτική εφαρμογή αυτοχρηματοδότησης 

της εγκριθείσας ήδη από το Δήμο επέκτασης του υφιστάμενου δικτύου 

οδοφωτισμού κατά 40 φωτιστικά σώματα.  

 

5.1 Παρούσα Κατάσταση 

 Σήμερα στον  οικισμό υπάρχει το δίκτυο διανομής μέσης τάσης που 

φαίνεται στον Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2: Δίκτυο Διανομής Ηλεκτρικής Ισχύος Μέσης Τάσης 

 

Στον Πίνακα 2 φαίνονται οι διακλαδώσεις της μέσης τάσης που καταλήγουν 

στους μετασχηματιστές χαμηλής τάσης Μ1,Μ2,Μ3,Μ8,Μ10 και Μ11 (ο 

οποίος έχει κλαπεί και καταστραφεί το φωτιστικό σώμα του μετασχηματιστή 

και ακόμα δεν έχει αποκατασταθεί από την ΔΕΗ) και τα αντλιοστάσια – 

δεξαμενές 1 έως 6 με τους αντίστοιχους μετασχηματιστές Μ4, Μ5,Μ6,Μ8 και 

Μ9. 
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                         Υψηλή Τάση           Αντλιοστάσιο Νο7   Δεξαμενή Νο 5 

Φωτο 1: Ξύλινοι πυλώνες διανομής ηλ. Ισχύος μέσης τάσης στην στις περιοχές Δ2 και Δ1 

 

Φωτο 2: Ξύλινοι πυλώνες διανομής ηλ. Ισχύος Χαμηλής & Μέσης τάσης στην στη περιοχή Δ3 

 

 

Φωτο 3: Ξύλινος πυλώνας διανομής ηλ. Ισχύος Χαμηλής  τάσης στην στη περιοχή Δ3 με φωτιστικό 

σώμα 

 

Στον Πίνακα 3 φαίνονται οι υφιστάμενες επεκτάσεις χαμηλής τάσεις (μπλε 

γραμμή),  από όπου είναι δυνατή η ηλεκτροδότηση κατοικιών και η 

τοποθέτηση φωτιστικών σωμάτων. 
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Πίνακας 3: Υπάρχον Δίκτυο Χαμηλής τάσης (μπλε γραμμή) 

Στο Πίνακα 4 φαίνονται με κόκκινο τα σημεία στα οποία υπάρχουν μετρητές 

κατανάλωσης και με κίτρινο τα τοποθετημένα φωτιστικά σώματα (άσχετα αν 

δεν λειτουργούν, πλην ενός στην περιοχή Δ3 και αυτός περιστασιακά διότι 

συνεχώς καίγεται ο λαμπτήρας). 

 

Πίνακας 4: Υπάρχοντα Φωτιστικά σώματα και Μονοφασικοί Μετρητές 
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5.2 Μελλοντικές επεκτάσεις δικτύου  

 Με την σημερινή οικονομική άσχημη συγκυρία, δεν είναι δυνατή η 

πρόβλεψη των περιοχών και των συγκεκριμένων Ο.Τ. ανοικοδόμησης του 

οικισμού. Κατά συνέπεια, η εκτίμηση του βαθμού σταδιακής – υποχρεωτικής- 

επέκτασης του δικτύου με συνεισφορά του ιδιοκτήτη και του συνεταιρισμού 

σε τμήματα του οικισμού που πιθανόν θα σημειωθεί οικοδομική 

δραστηριότητα και δεν υφίσταται σήμερα δίκτυο ηλεκτρισμού δεν είναι 

εφικτή επί του παρόντος. 

 Επομένως υπάρχουν δύο λύσεις. Η πρώτη είναι να σχεδιασθούν 

περιορισμένης έκτασης επεκτάσεις στις περιοχές που δεν υφίσταται σήμερα 

δίκτυο, να κοστολογηθούν μετά από σχετική υποβολή αιτήματος στη ΔΕΗ και 

ανάλογα να αποφασισθεί η μαζική ή μεμονωμένη υλοποίησή τους στο εγγύς 

μέλλον μετά από σύμφωνη γνώμη των μελών του οικισμού. Οι επεκτάσεις 

αυτές παρουσιάζονται στον παρακάτω Πίνακα 5.  

 

Πίνακας 5: Προτεινόμενες Προεκτάσεις Δικτύου Ηλεκτροδότησης 

 Αναλυτικότερα προτείνονται τρεις προεκτάσεις στην περιοχή Δ1, 

(Δ1α,β,γ), Μία στην περιοχή Δ2 (Δ2α), Μία στην περιοχή Δ3 (Δ3α) και τρεις 

στην περιοχή Δ4 (Δ4α,β,γ). 

Υφιστάμενο Δίκτυο 

ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ – ΚΟΡΜΟΥ 
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Δ4β 

Δ4γ 
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Δ2α 
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Δ1γ

α 
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 Η δεύτερη λύση είναι να προεκτείνεται το δίκτυο ανάλογα με τις οικιστικές 

ανάγκες και το εκάστοτε κόστος να καταμερίζεται στον ενδιαφερόμενο και τα 

μέλη του οικισμού.  

    Η δεύτερη λύση δεν έχει προσδιορισμένο κόστος, ενώ η πρώτη εφόσον 

δώσει η ΔΕΗ σχετική προσφορά θα μπορέσει ο συνεταιρισμός να προβεί σε  

ισοκατανομή του επί πλέον αρχικού κόστους επέκτασης. Στη συνέχεια όλες οι 

απαιτούμενες προεκτάσεις – συνδέσεις θα έχουν και μικρότερο κόστος και 

περίπου ιδίου ύψους.  

5.3 Οδικός φωτισμός 

 Όπως έχει προαναφερθεί ο οδικός φωτισμός κρίνεται απαραίτητος για 

πολλούς λόγους. Η δυνατότητα πλήρους φωτισμού προϋποθέτει αφενός την 

ολοκλήρωση του δικτύου ηλεκτροδότησης και αφετέρου την εφαρμογή και 

επί πλέον προγράμματος φωτισμού των δρόμων του οικισμού με ότι αυτό 

συνεπάγεται σε υποδομές και κόστος.  

 Την τρέχουσα περίοδο υπάρχουν οι παρακάτω επιλογές – δυνατότητες 

φωτισμού των δρόμων και των κοινόχρηστων χώρων του οικισμού:  

 α. Κατασκευή με μέριμνα του ΔΗΜΟΥ από την ΔΕΗ πλήρους δικτύου 

ηλεκτροδότησης & φωτισμού των οδών. Αυτό προϋποθέτει αφενός την 

χρηματοδότηση ολοκλήρωσης του δικτύου ηλεκτροδότησης και επιπλέον του 

προβλεπόμενου φωτισμού σε δρόμους και κοινόχρηστους χώρους. 

 β. Κατασκευή σε συνεργασία συνεταιρισμού με ΔΗΜΟ και ΔΕΗ μέρους 

δικτύου ηλεκτροδότησης και φωτισμού επιλεκτικά σε κεντρικό οδικό δίκτυο 

και κοινόχρηστους χώρους του οικισμού. 

 γ. Κατασκευή δικτύου οδικού φωτισμού σε επιλεγμένα σημεία, δρόμους 

και κοινόχρηστους χώρους με έργο μικρότερης κλίμακας σε συνεργασία του 

συνεταιρισμού με ΔΗΜΟ και ΔΕΗ. 

 δ. Επέκταση του υφιστάμενου δικτύου με χρηματοδότηση του έργου από 

τον συνεταιρισμό και κάλυψη των εξόδων κατανάλωσης και συντήρησης από 

τον Δήμο. 

 Από τις τέσσερεις ανωτέρω επιλογές η τελευταία σαφώς είναι η πιο 

συμφέρουσα για το Δήμο επειδή το κόστος της επέκτασης καλύπτεται πλήρως 

από τον ΊΚΑΡΟ , αλλά είναι η πλέον σύντομη και ενδείκνυται ως πιλοτικό έργο 

για μελλοντικές επεκτατικές εφαρμογές.  
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Για την επιλογή της κάλλιστης οικονομικά λύσης θα πρέπει να προηγηθεί 

λήψη προσφορών τόσο από την ΔΕΗ όσο και από ιδιωτικούς φορείς. 

 Η έγκριση του πρόσφατου αιτήματος του συνεταιρισμού για επέκταση του 

υφιστάμενου δικτύου φωτισμού κατά 40 φωτιστικά σώματα, δίδει την 

ευκαιρία αρχικής ικανοποίησης της ανάγκης σε δύο φάσεις.  

 Στον Πίνακα 6 παρατίθενται οι δυνατές επιλογές για την υλοποίηση της 

εγκριθείσας αυτής πρότασης με σκοπό την επιλογή της βέλτιστης ποιοτικά και 

οικονομικά.  

ΦΑΣΕΙΣ Α’ ΦΑΣΗ Β’ ΦΑΣΗ Γ’ ΦΑΣΗ Δ’ ΦΑΣΗ 

 
ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ  

ΕΡΓΟΥ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
Φ. ΣΩΜΑΤΩΝ 

Με αξιόπιστους 
οικονομικούς 
νέας τεχνολ. 

ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ 
ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ 

ΥΠΟΔΟΜΩΝ 
ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 5 

ΜΕΤΡΗΤΩΝ 

ΕΠΕΚΤΑΣΗ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ  ΣΕ 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥΣ 
ΣΤΗΛΟΥΣ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΕ 

ΚΟΙΝΟΧΡΗΣΤΟΥΣ 
ΧΩΡΟΥΣ & 
ΔΡΟΜΟΥΣ 

ΠΟΣΟΤΗΤΑ 9 14 40 40 

ΚΟΣΤΟΣ 
ΑΦΑΙΡΕΣΗΣ  
ΥΦΙΣΤ. Φ.Σ. 

 
180,00€ 

 
280 

 
----- 

ΚΟΣΤΟΣ* 40 
ΣΤΥΛΩΝ 6m 
40.000,00€ 

ΝΕΟΣ 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ 

ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΛΑΜΠΤΗΡΩΝ  
ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ & ΒΡΑΧΙΟΝΑ 

ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ 
Φ.Σ. & ΒΡΑΧ. 

ΠΛΗΡΗΣ* 
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

ΚΟΣΤΟΣ* ΣΥΜΒ. 
ΚΟΣΤΟΣ LED 
KOΣΤΟΣ Μ.Ε. 

3.600,00€ 
8.028,00€ 
6.003,00€ 

5.600,00€ 
12.488,00€ 
9.338,00€ 

12.000,00€ 
35.680,00€ 
26.680,00€ 

12.000,00€ 
35.680,00€ 
26.680,00€ 

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
ΝΕΟΥ ΕΞΟΠΛΙ. 

3 ΠΙΛΛΑΡ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

5 ΠΙΛΛΑΡ 
ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ 

Καλωδίωση 1km 
ΜΕ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΑ ΠΙΛΛΑΡ 

ΚΟΣΤΟΣ 
 

7.500,00€ 12.500,00€ ΚΑΛΩΔΙΑ 
17.500 

 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗ 
ΥΠΟΔΟΜΗ 

ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 
ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ 

 ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ 

ΕΝΑΕΡΙΑ 
 

 ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ 

ΥΠΟΓΕΙΑ 
 

  όχι ΝΑΙ 

 
ΕΚΤΙΜΟΜΕΝΟ 
ΣΥΝ. ΚΟΣΤΟΣ * 

7.680,00€ +Φ.Σ. 
11.280,00€ 
15.708,00€ 
13.683,00€ 

12.780,00 + Φ.Σ 
18.380,00€ 
25.268,00€ 
22.118,00€ 

17.500€+Φ.Σ. 
29.500,00€ 
53.180,00€ 
44.180,00€ 

 
52.000,00€ 
75.680,00€ 
66.680,00€ 

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΕΓΚΡΙΘΕΙΣΑΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ  

*Στο ανωτέρω κόστος δεν έχει υπολογιστεί σύμφωνα με το περιγραφικό τιμολόγιο ΗΜ εργασιών του 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΙΙΙ/Β το προσαυξημένο κατά 28% ποσοστό ΓΕ & ΟΕ. 

*ΦΕΚ 3347/12-12-2014, ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ/Β/γ 

*φρεάτιο, καλώδια, σωλήνες, μικρό-υλικά, εκσκαφή, στερέωση ιστού, ηλεκτρολογικά 
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5.3.1 Προτεινόμενες Φάσεις Εκτέλεσης Έργου 

Oι φάσεις εκτέλεσης και οι ενέργειες κατά φάση σύμφωνα με τον Πίνακα 6 

είναι οι ακόλουθες:  

 

 

 

 

ΦΑΣΗ IΙ : Αντικατάσταση 14 
φωτιστικών Σωμάτων. 
Τοποθέτηση 5 ΠΙΛΛΑΡ 

& 5 Μετρητών 

Δ3 8 

Δ4 1 

ΦΑΣΗ Ι : Αντικατάσταση 9 

φωτιστικών Σωμάτων. 

Τοποθέτηση 3 ΠΙΛΛΑΡ 

Δ1 - 5 
Δ2 - 3 
Δ3 - 3 
Δ4 - 3 
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Σημ. Η τοποθέτηση των επτά φωτιστικών σωμάτων θα γίνει σε στύλους που 

μεταφέρουν χαμηλή τάση με παρέμβαση από ΔΕΗ, (ένωση). Αυτό απαιτεί 

σχετικό αίτημα (μαζί με αυτά της Φάσης ΙΙ.)   

 

 

 

ΦΑΣΗ ΙIΙ/Α : Τοποθέτηση 7 
φωτιστικών Σωμάτων.  

Με υφιστάμενη εναέρια 
καλωδίωση  

 
Δ3 - 2 
Δ4 - 5 

ΦΑΣΗ ΙIΙ/Β : Τοποθέτηση 33 
φωτιστικών Σωμάτων.  

Με Τοποθέτηση εναέριας 
καλωδίωσης Χ.Τ.  

Δ1 - 7 
Δ2 - 6 

Δ3 - 17 
Δ4 - 3 
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5.4 Τεχνικά Χαρακτηριστικά Οδικού Φωτισμού 

Τα ελάχιστα βασικά 

τεχνικά χαρακτηριστικά 

του οδικού φωτισμού είναι 

αυτά του ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ που η 

ΔΕΗ έχει εφαρμόσει 

σήμερα στον οικισμό.  

 

 

Δυστυχώς η ποιότητα των λαμπτήρων συνδυαζόμενη με την παρατηρούμενη 

αστάθεια τάσεως έχουν σαν αποτέλεσμα την πολύ κακή απόδοση της 

σημερινής εγκατάστασης.  

 Η κατάσταση δύναται να βελτιωθεί με την εφαρμογή των κατωτέρω: 

a. Αντικατάσταση λαμπτήρων με οικονομικότερους νέας τεχνολογίας για 

μεγαλύτερη διάρκεια ζωής, αντοχή σε ακραίες συνθήκες 

θερμοκρασίας, καλύτερο φωτισμό, οικονομία κατανάλωσης και αντοχή 

στις αυξομειώσεις τάσεως. 

 

ΦΑΣΗ ΙV: Τοποθέτηση 40 
φωτιστικών Σωμάτων.  

Με τοποθέτηση υπόγειας 
καλωδίωσης Χ.Τ.  

Δ1 - 14 
Δ2 - 7 
Δ3 - 9 

Δ4 - 10 
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b. Τοποθέτηση μεταλλικών ερμαρίων ελέγχου (ΠΙΛΛΑΡ) με 

αυτοματισμούς ελέγχου απόδοσης, αυξομείωσης ισχύος. 

c. Προσπάθεια τοποθέτησης των φωτιστικών σωμάτων σε τακτές 

αποστάσεις και σε σταθερό ύψος με συγκεκριμένη γωνία πρόσπτωσης 

της φωτεινής δέσμης για καλύτερη διασπορά. 

d. Τοποθέτηση προστατευτικών διατάξεων (αλεξικεραύνων) και 

γειώσεων για προστασία του δικτύου, των εγκαταστάσεων και των 

κατοικιών, σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο Παράρτημα ΙV του 

παρόντος.  

5.4.1 Αντικεραυνική Προστασία 

Για σκοπούς πρόληψης και προστασίας του οικισμού γενικότερα, 
κρίνεται σκόπιμο μέσα από αυτή τη μελέτη, να εξετασθεί η συμπεριφορά των 
δικτύων μεταφοράς, διανομής και οδοφωτισμού, (υψηλής, μέσης & χαμηλής), 
όταν αυτά πλήττονται άμεσα η έμμεσα από κεραυνούς επειδή είναι ευάλωτα 
σε αυτά τα φαινόμενα. Ενδεικτικά αναφέρονται οι  δασικές πυρκαγιές στις 
9/8/2016 στην Κύμη Ευβοίας που προκλήθηκαν από κεραυνούς 
(https://www.youtube.com/watch?v=1LyLEH85dGU)  

Η μέχρι σήμερα εμπειρία έχει αποδείξει ότι η περιοχή πλήττεται συχνά, 
όχι μόνο το χειμώνα αλλά και το καλοκαίρι, με αποτέλεσμα την συχνή βλάβη 
στο ηλεκτρικό δίκτυο, στον οδοφωτισμό και στις εγκαταστάσεις των 
κατοικιών. Αυτό παρατηρείται επειδή όταν ο κεραυνός πλήξει άμεσα μία 
γραμμή δικτύου ή το γειτονικό της έδαφος, (που ειδικά στον οικισμό 

ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟ ΔΙΚΤΥΟ Χ.Τ. 

ΦΩΤΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΜΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ 

ΠΡΟΣ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 
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παρουσιάζει λόγω του πετρώδους μεγάλη αγωγιμότητα), τότε εμφανίζονται 
σφάλματα στο δίκτυο με την μορφή επικίνδυνων υπερτάσεων.  

Στο Παράρτημα ΙV, περιέχoνται 
σχετικές πληροφορίες & έκθεση 
αντικεραυνικής προστασίας του 
οικισμού, καθώς και οδηγίες για την 
συμπεριφορά των εναερίων γραμμών 
διανομής ηλ. Ενέργειας έναντι 
κεραυνών. Σκοπός είναι η παρουσίαση 
εναλλακτικών λύσεων για τη μείωση 
των βραχυκυκλωμάτων και τις 
επαγόμενης τάσης που προκαλούνται 
από κεραυνό στις εναέριες γραμμές και 
τα Φ.Σ. Η προστασία των φωτιστικών 
σωμάτων με προστατευτικό αγωγό και 
του δικτύου διανομής με αλεξικέραυνα 
είναι αναγκαστική. 

Για τους σκοπούς της μελέτης η υιοθέτηση και των δύο λύσεων, δηλαδή 
τόσο του προστατευτικού αγωγού στον οδοφωτισμό όσο και των 
αλεξικεραύνων στο δίκτυο διανομής κρίνεται αναγκαία. Αναλυτικότερα θα 
πρέπει οι κατοικίες να διαθέτουν αντιυπερτασικές προστασίες για να 
μπορέσουν να αντέξουν φορτία κιλοβόλτ (kV) σε περίπτωση εκκένωσης 
κρουστικών τάσεων, (προστασία   από τις υπερτάσεις φορτίων για όλα τα 
ασθενή ρεύματα) και φυσικά να προστατεύονται ενεργά από αλεξικέραυνα 
ως αναφέρεται στο Παράρτημα ΙV του παρόντος. Επίσης για την προστασία 
του οδοφωτισμού θα πρέπει τα ΠΙΛΛΑΡ (FOB) που συνδέονται με τα 
φωτιστικά σώματα των οδών να έχουν ενσωματωμένο αντιυπερτασικό 
εξοπλισμό και πιστοποιημένη γείωση, πέραν της συνδέσεώς των με 
προστατευτικό αγωγό, (απαραίτητο για τους μεταλλικούς στύλους των 
κοινόχρηστων χώρων). 

6.Επιλογή Φωτιστικού σώματος 

 Καθίσταται προφανές από όλα τα παραπάνω ότι η αξιολόγηση και επιλογή 
ενός συστήματος φωτισμού είναι συνάρτηση ποικίλων παραγόντων. Ta 
στοιχεία που προέκυψαν από τη μελέτη των χαρακτηριστικών των 
χρησιμοποιουμένων σήμερα τεχνολογιών φωτισμού επικεντρώνονται σε 
τρεις βασικές κατηγορίες τεχνολογίες. 
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 α. Η χρησιμοποιούμενη σήμερα συμβατική μέθοδος φωτισμού με 
διάφορους λαμπτήρες Νατρίου χαμηλής ή υψηλής πίεσης, φθορισμού ή 
μεταλλικών αλογονιδίων τείνει να καταργηθεί για λόγους κυρίως 
εξοικονόμησης ενεργείας και προστασίας του περιβάλλοντος, όπως ήδη 
αναλύθηκε. 

 β. Οι νέες  σύγχρονες τεχνολογίες  οδοφωτισμού επιτρέπουν : 

• την μείωση του κόστους ηλεκτροφωτισμού, 

•  την μείωση της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής  ενέργειας   

•  την μείωση των εκπεμπόμενων ατμοσφαιρικών ρύπων,  

• την αύξησης της διάρκειας ζωής των λαμπτήρων, 

• την μείωση του κόστους συντήρησης κ.λπ. 

Αυτές  οι τεχνολογίες είναι κυρίως όπως προαναφέρθηκε τα  LED και η 
Μαγνητική Επαγωγή οι οποίες περιλαμβάνονται στις Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (ΕΤΕΠ). 

 Αμφότερες οι τεχνολογίες εξελίσσονται διαρκώς και οι τιμές και οι 
αποδόσεις τους είναι τομείς διαρκούς βελτίωσης. Εν τούτοις, παρόλο που οι 
διαφορές τους υπόκεινται συνεχείς μεταβολές, με αποτέλεσμα να μειώνονται 
αισθητά, οι λαμπτήρες μαγνητικής επαγωγής εξακολουθούν να εμφανίζουν 
συγκριτικά αποτελέσματα. Ενισχυτικό αυτού είναι και τα αποτελέσματα των 
ελέγχων του λαμπτήρα αυτής της τεχνολογίας του Παραρτήματος V (test 
reports) του ΕΜΠ. 

 Ειδικότερα τα συστήματα επαγωγής, υπερτερούν λόγω της μεγάλης 
διάρκειας ζωής τους, της καλής ποιότητας φωτισμού τον οποίο προσφέρουν 
και γίνεται αντιληπτός από τον ανθρώπινο οφθαλμό, της χαμηλής 
ενεργειακής κατανάλωσης, η οποία προκύπτει από την απόδοσή τους, του 
συντελεστή ισχύος και της ολικής αρμονικής παραμόρφωσης που 
παρουσιάζουν και κατά συνέπεια του χαμηλότερου κόστους φωτισμού που 
προσφέρουν. Επιπλέον, θεωρούνται φιλικότεροι προς το περιβάλλον με 
σχεδόν όλα τα υλικά τους να είναι ανακυκλώσιμα, αν και στο εσωτερικό τους 
περιέχουν υδράργυρο, ο οποίος ωστόσο είναι σε στερεά μορφή και μαζεύεται 
εύκολα σε περίπτωση θραύσης.  

 Τα συστήματα φωτισμού LED αν και ανταγωνίζονται τα συστήματα 

επαγωγής με τρομερά βελτιωμένες αποδόσεις, σε περιπτώσεις χαμηλών 

θερμοκρασιών με την παρουσία πάγου, αποκτούν συγκριτικό μειονέκτημα. 

τους. Σε κανονικές και μεγάλες θερμοκρασίες, και η απόδοση και ο χρόνος 
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ζωής των LED μειώνονται αισθητά και ως εκ τούτου ανεβαίνει το κόστος 

συντήρησής τους.  

 Επομένως με δεδομένα τα οικονομικά και τα τεχνικά στοιχεία των νέων 

τεχνολογιών αναμφισβήτητα η επιλογή λαμπτήρα με τον φιλικότερο στον 

άνθρωπο φωτισμό, την μέγιστη οικονομία στην ενέργεια και την αντοχή όχι 

μόνο στις υψηλές και τις χαμηλές θερμοκρασίες, αλλά στην ανθεκτικότητα 

στις υπερτάσεις και την μέγιστη διάρκεια ζωής, (όπερ σημαίνει χαμηλή κόστος 

συντήρησης), οδηγεί στην τεχνολογία Μαγνητικής επαγωγής εφόσον το 

κόστος (total life cost) σε σχέση με τον ανταγωνιστή της, δηλαδή τα led, το 

επιτρέπει. 

 Στο Παράρτημα VΙ περιέχεται αναλυτικός πίνακας σύγκρισης των δύο 

τεχνολογιών και στο Παράρτημα VII τα τεχνικά χαρακτηριστικά τις 

προτεινόμενης λυχνίας μαγνητικής επαγωγής ισχύος 120w.  

 Επίσης στο Παράρτημα VIII περιέχονται και εκθέσεις και αναφορές από 

περιοχές και Δήμους όπου έχουν εγκατασταθεί τέτοιου είδους φωτιστικά 

σώματα. 
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7. Συμπεράσματα - Εισήγηση 

Μετά την έρευνα και την ανάλυση όλων των παραγόντων που επηρεάζουν 

άμεσα ή έμμεσα την ηλεκτροδότηση και τον οδικό φωτισμό του οικισμού του 

Ικάρου στον Αετό Καρύστου διαπιστώνονται τα παρακάτω: 

• To μεγάλο κόστος ολοκλήρωσης του δικτύου διανομής ηλεκτρικής 

ενέργειας σε όλα τα οικόπεδα και ο φωτισμός όλων των οδών και των 

κοινόχρηστων χώρων οδηγεί αναγκαστικά στην σταδιακή ολοκλήρωση 

του έργου σύμφωνα με προηγούμενη απόφαση ΔΣ. 

• Η κοστολόγηση ολοκλήρωσης του έργου κατά φάσεις θεωρείται 

απαραίτητη πριν από κάθε ενέργεια, με δεδομένη την έλλειψη  

συγκεκριμένου συνολικού εγκεκριμένου κονδυλίου για το σκοπό αυτό. 

• Η υλοποίηση σταδιακών επεκτάσεων του δικτύου ηλεκτροδότησης σε 

συνάρτηση με την πρόοδο ανοικοδόμησης με παράλληλη επέκταση του 

δικτύου φωτισμού οδών και κοινόχρηστων χώρων είναι μονόδρομος 

στην παρούσα οικονομική συγκυρία. 

• Η συνεργασία του συνεταιρισμού με τον ΔΗΜΟ και την ΔΕΗ σε όλες τις 

σχεδιαζόμενες επεκτάσεις μέχρι αποδόσεως του οικισμού στον Δήμο 

είναι επίσης μονόδρομος, παράλληλα με την πιστή τήρηση των 

τεχνικών προδιαγραφών που συνδέονται με την σύγχρονη τεχνολογία 

με ότι αυτό συνεπάγεται για την οικονομία και το περιβάλλον. 

• Απαιτείται η άμεση ενημέρωση της ΔΕΗ για την ανάγκη αποκατάστασης 

των δολιοφθορών στην περιοχή Δ1 (Μ11) όπου πέραν του κλαπέντος 

μετασχηματιστού (που ακόμα δεν απεκατεστάθη), υπάρχουν και 

καλώδια χαμηλής τάσης έρποντα. 

• Η αντικατάσταση των υφιστάμενων 9 φωτιστιστικών σωμάτων με νέας 

τεχνολογίας και η τοποθέτηση 3 FOB στο χώρο των μετρητών θα 

αποτελέσει μία αρχική μικρής έκτασης πιλοτική διαδικασία ελέγχου 

αποτελεσματικότητας του προτεινόμενου σταδιακού εκσυγχρονισμού 

του δικτύου φωτισμού. 

• Απαιτείται μετά την ολοκλήρωση του αρχικού πιλοτικού μικρού έργου 

ενεργοποίησης του υφιστάμενου δικτύου φωτισμού η τοποθέτηση από 

την ΔΕΗ μετρητών στις περιοχές που υφίστανται υποδομές φωτισμού. 

• Απαιτείται για σκοπούς προϋπολογισμού και προγραμματισμού η 

αίτηση έκδοσης προσφοράς από την ΔΕΗ για όλες τις προβλεπόμενες 

από την παρούσα μελέτη φάσεις επέκτασης (δικτύου ηλεκτροδότησης 

και οδοφωτιμού και φωτισμού κοινόχρηστων χώρων)  
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ΕΙΣΗΓΗΣΗ: 

1. Άμεση υλοποίηση της πρώτης φάσης και αντικατάσταση των 

υφιστάμενων Φ.Σ. με νέα μαγνητικής επαγωγής και τοποθέτηση ενός 

FOB σε κάθε μετρητή με τις προβλεπόμενες προστασίες και 

αυτοματισμούς σε κάθε μετρητή. 

2. Αξιολόγηση της λειτουργίας του πιλοτικού έργου και μετά από 

ικανοποίηση των αναγκαίων έργων από την ΔΕΗ ολοκλήρωση των 

επόμενων φάσεων ΙΙ και ΙΙΙ. 

3. Πρίν από την υλοποίηση της Φάσης Β θα πρέπει υποχρεωτικά να έχει 

εγκατασταθεί στην περιοχή αντικατάστασης των ΦΣ αντικεραυνική 

προστασία με τοποθέτηση αλεξικεραύνου σε θέση που να προστατεύει 

τα ψηλότερα σημεία του δικτύου. 

4. Ολοκλήρωση της φάσης Γ μετά από συνεννόηση με την ΔΕΗ για 

τοποθέτηση ΦΣ στις προβλεπόμενες θέσεις. 

5. Υλοποίηση της Δ φάσης εφόσον έχουν ολοκληρωθεί, πιστοποιηθεί και 

λειτουργούν σύμφωνα με τα προβλεπόμενα από τις προδιαγραφές 

δίκτυα φωτισμού της Β και Γ φάσης και έχει εγκατασταθεί τουλάχιστον 

ένα ακόμα αλεξικέραυνο σε προβλεπόμενο σημείο. 

6. Τοποθέτηση προβολέων ιδίας τεχνολογίας σε σημεία που θα επιλεγούν 

για κάλυψη περιοχών όπου τεχνικά και οικονομικά δεν είναι εφικτή η 

επέκταση του δικτύου οδικού φωτισμού. Σύνδεση αυτών με το δίκτυο 

φωτισμού και χρονοδιακόπτες. 

7. Τοποθέτηση σε FOB που προορίζονται για φωτισμό κοινοχρήστων 

χώρων σύγχρονων διακοπτών τηλεχειρισμού φωτισμού με 

δυνατότητες αυξομείωσης ισχύος για σκοπούς οικονομίας και ελέγχου.  

8. Για κάθε έργο επέκτασης των δικτύων ηλεκτροδότησης και 

οδοφωτισμού θα πρέπει να ακολουθούνται ρητά οι προβλεπόμενες 

οδηγίες ορθής εκτέλεσης και διασφάλισης ποιότητας σύμφωνα με τα 

υφιστάμενα πρότυπα του ΕΛΟΤ και την ισχύουσα νομοθεσία. 
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