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2. ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
 
 
 

 
 
 

Υπηρεσίες συμβούλου για την υλοποίηση 
του παραδοτέου Π2.1 του εγκεκριμένου από 

την ΕΥΔΕ / ΕΤΑΚ έργου ΣΕΛΑΣ (Τ1ΕΔΚ-
03547), με τίτλο «Τεχνο-οικονομική Μελέτη 
Σκοπιμότητας του έργου ΣΕΛΑΣ»– Κωδικός 

αναφοράς 5887 
 

15.000 ευρώ 
 
 

Δεκέμβριος   2020 
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ΤΕΧΝΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 

για την υλοποίηση του παραδοτέου Π2.1 του εγκεκριμένου από την  ΕΥΔΕ / 
ΕΤΑΚ έργου ΣΕΛΑΣ (Τ1ΕΔΚ-03547),  

με τίτλο «Τεχνο-οικονομική Μελέτη Σκοπιμότητας του έργου ΣΕΛΑΣ»,  
 
 
 

1. Γενικά 
 
Η πρόταση με ακρωνύμιο «ΣΕΛΑΣ» κατατέθηκε στις 15.06.2017 στον Τομέα 7-ΕΝΕ: 
ΕΝΕΡΓΕΙΑ. Περιοχές 7.1 Ενεργειακή αποδοτικότητα - 7.2 Παραγωγή Ενέργειας από 
ΑΠΕ - 7.4 Αποθήκευση Ενέργειας  
Τίτλος Πρότασης: «Αυτόνομο Σύστημα Αδιάλειπτης Παραγωγής και Αποθήκευσης 
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση φωτοβολταϊκών σε υποδομές αυτοκινητοδρόμων» - 
Ακρωνύμιο: «ΣΕΛΑΣ», με συμμετέχοντες τους ακόλουθους εταίρους: 
 
Ι. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ /Ινστιτούτο 
Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΚΕΤΑ/ΙΠΤΗΛ)  
ΙΙ. ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ (ΕΟΑΕ) 
ΙΙΙ. ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΦΥΣΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ ΔΗΜΟΚΡΙΤΟΣ 
IV. ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ SUNLIGHT ΑΒΕΕ       
 
Το αντικείμενο της πρότασης είναι η υλοποίηση καινοτόμων φωτοβολταικών 
διατάξεων, οι οποίες θα εγκατασταθούν στις υφιστάμενες υποδομές του 
αυτοκινητοδρόμου, χωρίς να επιβαρύνουν την αρχιτεκτονική αλλά και τον 
περιβάλλοντα χώρο αυτών και σε θέση κατάλληλη ώστε να επιτυγχάνεται η βέλτιστη 
λειτουργία τους (παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας) επί 24ωρου βάσης ακόμα και σε 
συνθήκες τεχνητού φωτισμού. Οι διατάξεις αυτές, λόγω της ιδιαίτερης σύνθεσης των 
υλικών από τα οποία θα αποτελούνται οι συλλέκτες, θα έχουν την ικανότητα να 
παράγουν ηλεκτρικό ρεύμα και κατά τη διάρκεια της νύχτας μέσα από την διάχυτη 
ακτινοβολία που παράγεται από τα φώτα των διερχόμενων οχημάτων, καθώς και 
από τις εγκαταστάσεις ηλεκτροφωτισμού.  
 
Ο συνολικός εγκεκριμένος προϋπολογισμός της πρότασης είναι 731.252,20 € και ο 
εγκεκριμένος προϋπολογισμός που αντιστοιχεί στην ΕΓΝΑΤΙΑ ΟΔΟΣ ΑΕ 183.500,00 
€ χωρίς ΦΠΑ 24%. Η διάρκεια υλοποίησης της πρότασης είναι 36 μήνες.  
 
Το έργο ΣΕΛΑΣ εγκρίθηκε επίσημα στις 17.10.2018 με την υπ’ αριθμ. πρωτ. ΕΥΔΕ-
ΕΤΑΚ  3452/17.10.2018 Απόφαση της Γενικής Γραμματέως Έρευνας & Τεχνολογίας, 
με  θέμα: Δέκατη (10η) Τροποποίηση της Απόφασης Ένταξης Πράξεων Κρατικών  
Ενισχύσεων στο πλαίσιο της πρόσκλησης «ΕΡΕΥΝΩ – ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ – 
ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ»  με Κωδικό ΟΠΣ 2076 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 
«Ανταγωνιστικότητα  Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία» (ΑΔΑ: 7Σ7Η4653ΠΣ – 843) 
 
Επίσης, με την υπ΄αριθμ 958/33/11.12.2018 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου 
της Εγνατία Οδός Α.Ε. εγκρίθηκε η κάλυψη της ίδιας συμμετοχής της Εγνατία Οδός 
Α.Ε. για το εγκεκριμένο από την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ έργο ΣΕΛΑΣ, στο πλαίσιο της Ενιαίας 
Δράσης Κρατικών Ενισχύσεων «ΕΡΕΥΝΩ - ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ - ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ». 
 
Η αναλυτική περιγραφή του έργου βρίσκεται στο Παράρτημα του παρόντος 
Αντικειμένου Εργασιών και αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του. 
 
 
2. Αντικείμενο Παροχής Υπηρεσιών 
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Στο πλαίσιο του εγκεκριμένου έργου ΣΕΛΑΣ  θα υλοποιηθεί ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, 
εκμετάλλευση και ενσωμάτωση νέας τεχνολογίας Φ/Β συστημάτων σε υφιστάμενες 
υποδομές αυτοκινητοδρόμων για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών τους. 
Για πρώτη φορά παγκοσμίως, θα εξετασθεί η εφαρμογή και αποδοτική λειτουργία 
των νέων αυτών Φ/Β συστημάτων κατά τη διάρκεια της νύχτας  αξιοποιώντας το 
διάχυτο φως διαφόρων φωτεινών πηγών (πχ φώτα αυτοκινήτων, φωτισμός 
υποδομών αυτοκινητοδρόμου). Η παραγόμενη ενέργεια κατά τη διάρκεια του 
24ώρου θα διοχετεύεται μέσω κατάλληλου συστήματος συσσωρευτών με τρόπο 
ευφυή, έτσι ώστε να καλύπτονται με βέλτιστο τρόπο οι ανάγκες των φορτίων και 
ταυτόχρονα να ικανοποιούνται εξ’ ολοκλήρου οι απορρέοντες τεχνικοί περιορισμοί. 
 
Για την υλοποίηση των προαναφερόμενων θα απαιτηθεί μεταξύ άλλων η υλοποίηση 
τεχνο-οικονομικής μελέτης βιωσιμότητας του συστήματος «ΣΕΛΑΣ» σε υφιστάμενες 
υποδομές της Εγνατίας οδού. 
 
Αντικείμενο συνεπώς της συγκεκριμένης παροχής υπηρεσιών στο πλαίσιο του έργου 
ΣΕΛΑΣ είναι η σύνταξη της τεχνο-οικονομικής μελέτης βιωσιμότητας του 
συστήματος «ΣΕΛΑΣ» η οποία θα περιλαμβάνει και καταγραφή και ανάπτυξη 
πιλοτικών σεναρίων χρήσης. Στο πλαίσιο της μελέτης βιωσιμότητας θα υλοποιηθεί 
ανάλυση SWOT, θα εκτιμηθούν οι ενδεχόμενοι κίνδυνοι και οι απαιτούμενοι πόροι, 
καθώς και θα σταθμιστούν τα μειονεκτήματα και πλεονεκτήματα των διαφόρων 
εναλλακτικών για την επέκταση του επιχειρηματικού πλάνου της λύσης. 
 
Η Μελέτη Σκοπιμότητας θα πρέπει κατ’ ελάχιστο να περιλαμβάνει τα ακόλουθα: 
 

Ενδεικτικός πίνακας περιεχομένων ‘Μελέτης Σκοπιμότητας’ 
 

Ενότητα 

1. Επιτελική σύνοψη (executive summary)  
 
2. Αντικείμενο και στόχοι μελέτης σκοπιμότητας – Περιγραφή προκλήσεων και 

ευκαιριών (Αντικείμενο: Εγκατάσταση νέων τεχνολογιών Φ/Β σε υφιστάμενες 
εγκαταστάσεις και υποδομές αυτοκινητοδρόμων (π.χ. μπάρες 
ασφαλείας/στηθαία, στοιχεία χοανών διοδίων, χώροι στάθμευσης 
αυτοκινητιστών (ΧΣΑ), κλπ.), για την κάλυψη μέρους των ενεργειακών αναγκών 
αυτών. Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας ολόκληρο το 24ωρο)   

 
3. Μεθοδολογία μελέτης σκοπιμότητας (συμπεριλαμβανομένων των κριτηρίων και 

μεθόδου κατάταξης εναλλακτικών λύσεων)   
4. Αποτύπωση και ανάλυση απαιτήσεων χρηστών (κίνητρα και επιχειρησιακές 

απαιτήσεις ΕΓΝΑΤΙΑΣ ΟΔΟΥ) 
5. Σχετικές νομοθετικές και άλλες απαιτήσεις του ρυθμιστικού/ κανονιστικού 

πλαισίου 
6. Κριτήρια και επιλογή τοποθεσίας πιλοτικής εφαρμογής 
 
7. Ανάλυση ενεργειακών αναγκών περιοχής πιλοτικής εφαρμογής (ανάλυση 

υφιστάμενων δεδομένων) και σύνοψη δυναμικού (ηλιακού και δυναμικού από 
άλλες πηγές φωτισμού) 

 
8. Δυναμικό ανάπτυξης Φ/Β συστημάτων σε σταθμούς διοδίων (σε ποιες 

επιφάνειες, υπό ποιες συνθήκες, για ποιο σκοπό (κάλυψη αναγκών),  
 
9. Διαθέσιμες τεχνολογίες Φ/Β για περιοχές πιλοτικής εφαρμογής (σύνοψη 



 

K:\Promithies\2020_SXT_5887_ΣΕΛΑΣ\Tefhi\02_SoW _ΣΕΛΑΣ.docx            0000/5887/Β01 
4 

 

τεχνικών και οικονομικών χαρακτηριστικών – η ανάλυση θα γίνει στο Π3.1) 
 
10. Ανάλυση SWOT (για χρήση Φ/Β για παραγωγή ενέργειας καθ’όλο το 24ωρο) 
 
11. Απαιτούμενοι πόροι 
 
12. Ανάλυση κινδύνων 
 
13. Τεχνο-οικονομική ανάλυση εναλλακτικών λύσεων (cost benefit/ cost 

effectivenes 
 
14. Σύνοψη αποτελεσμάτων μελέτης σκοπιμότητας (κατάταξη εναλλακτικών ως 

προς την σκοπιμότητα 
 
15. Συμπεράσματα και κατευθύνσεις για τη δυνατότητα τεχνολογική ανάπτυξης και 

υλοποίησης της λύσης ΣΕΛΑΣ 
 
Προκειμένου να υλοποιηθούν τα όσα περιγράφονται στο παρόν Αντικείμενο 
Εργασιών και στην συνημμένη αναλυτική περιγραφή του έργου ΣΕΛΑΣ που αφορούν 
στο παραδοτέο Π2.1 της δεύτερης Ενότητας Εργασίας του έργου, ο Ανάδοχος θα 
πρέπει να συνεργάζεται όποτε του ζητηθεί με το σύνολο των εταίρων του έργου και 
να συμμετέχει σε συναντήσεις εργασίας. 
 
 
3. Προϋπολογισμός - Χρονική Διάρκεια - Παραδοτέα  
 
3.1 Προϋπολογισμός 
Η προεκτίμηση αμοιβής για την παροχή υπηρεσιών προσδιορίστηκε κατά τη σύνταξη 
της πρότασης του έργου «ΣΕΛΑΣ»  με βάση τα ποσοτικά στοιχεία της προς ανάθεση 
υπηρεσίας και συγκριτικά στοιχεία από αμοιβές συναφών υπηρεσιών, 
χρησιμοποιώντας αναλογικά και τα προβλεπόμενα στις παραγράφους 2 και 7 του 
άρθρου 4 του Ν. 3316/05, έτσι όπως εξακολουθούν να ισχύουν βάσει του Ν. 
4412/2016. 
 
Το προϋπολογισθέν ποσό των 15.000,00 € (πλέον Φ.Π.Α) έχει ενταχθεί στον 
εγκεκριμένο προϋπολογισμό της Εγνατία Οδός Α.Ε. Το 50% πλέον Φ.Π.Α της 
δαπάνης θα καλυφθεί από δημόσια δαπάνη και συγκεκριμένα από το πρόγραμμα 
δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) με κωδικό πράξης ΣΑ (ΚΩΔ. Εναρίθμου) 
2018ΣΕ14510001 και το 50% πλέον ΦΠΑ, από ιδίους πόρους της Ε.Ο.Α.Ε. βάση της 
υπ΄αριθμ 958/33/11.12.2018 εγκριτικής απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου αυτής. 
 
3.2 Χρονική Διάρκεια 
 
Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται στους 5 μήνες από την υπογραφή της. 
 
3.3. Παραδοτέα 

 
 Έκθεση Εκτίμησης Έργου στην οποία θα περιγραφεί συνοπτικά το σύνολο 

των δράσεων που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της σύμβασης  
 Παραδοτέο Π2.1 της δεύτερης Ενότητας Εργασίας του έργου ΣΕΛΑΣ. 
 
Το format των Παραδοτέων θα είναι αυτό που απαιτείται από την ΕΥΔΕ/ΕΤΑΚ και θα 
παραδοθεί στον Ανάδοχο με την υπογραφή της Σύμβασης. 
 
3.3.1 Τμηματικές Παραδόσεις & Πληρωμές 
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Η πληρωμή του Αναδόχου θα γίνεται τμηματικά και με βάση τον ακόλουθο πίνακα: 
 
 ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΜΗΜΑΤΙΚΗ 

ΑΜΟΙΒΗ 
1. Έκθεση Εκτίμησης 

Έργου 
15 ημέρες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

20% με την έγκρισή 
του παραδοτέου 

2. Παραδοτέο Π2.1 της 
δεύτερης ενότητας 
εργασίας του έργου 
ΣΕΛΑΣ 

3 μήνες από την 
υπογραφή της σύμβασης 

80% με την έγκρισή 
του παραδοτέου 

 
 
4. Επικοινωνία 
 
Ο Ανάδοχος θα είναι σε επικοινωνία με το σύνολο των εταίρων που εμπλέκονται στο 
έργο ΣΕΛΑΣ για την άρτια υλοποίηση του αντικειμένου της υπηρεσίας. 
 
 
5. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ - Αναλυτική Περιγραφή του έργου ΣΕΛΑΣ 
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Θεσσαλονίκη, Δεκέμβριος 2020 
 
 

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ  
 
 
 
 
 

Ευθαλία Βαλκούμα 

Υποδιευθύντρια Υποστήριξης Στρατηγικού 
Σχεδιασμού 

 

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ 
 
 
 
 
 

Ουρανία Κουρουμλή – Arend 
Διευθύντρια Μελετών 

 
 
 
 
 
 
 
 

ΕΓΚΡΙΝΕΤΑΙ 
με την υπ’ αριθμ. 5269/08.08.19 

απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής 
της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» & την 

1009/13/19-11-2020 απόφαση Δ.Σ της 
«Εγνατία Οδός Α.Ε.» 

 
 
 
 

Κωνσταντίνος Κουτσούκος  
Διευθύνων Σύμβουλος  

της «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 

 
 
 
 
 
 

Για τον «Ανάδοχο» 
 
 
 
 
 
 

_____________________ 
 

Για την «Εγνατία Οδός Α.Ε.» 
 
 
 
 
 

 
_____________________ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 
























