
OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΕΞΥΠΝΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED
ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ



Presentation Agenda 

✓ Παρουσίαση της GlobiLED- «Λίγα λόγια για εμάς»

✓ Η υφιστάμενη κατάσταση οδοφωτισμού των ΟΤΑ σήμερα

✓ Παρουσίαση ολοκληρωμένης λύσης τηλεδιαχείρισης οδικού φωτισμού

με έξυπνα φωτιστικά τεχνολογίας LED (πρώτη πύλη των SMART CITIES)

✓ Παρουσίαση Case Study:  Οδοφωτισμός GlobiLED στον Δήμο Αμαρουσίου

✓ Παρουσίαση του Προγράμματος «PAY AS YOU SAVE» με 100% Ιδιωτική 
Χρηματοδότηση της GlobiLED (N.3855)

✓ Διαδικασία Ωρίμανσης  Έργων Οδοφωτισμού με τη διαδικασία  της 
ιδιωτικής επένδυσης βάση συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης



ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ GlobiLED



H GlobiLED

✓ H GlobiLED είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LED που ειδικεύεται στον 
σχεδιασμό, 

την κατασκευή και τη διανομή σωμάτων LED υψηλής τεχνολογίας, με εμπορική 
δραστηριότητα σε πάνω από 13 χώρες.

✓ Έχει υλοποιήσει πάνω από 1.700 έργα LED στους μεγαλύτερους επιχειρηματικούς 
ομίλους της Χώρας:
Τράπεζες, Λιανεμπόριο, Supermarkets, Eργοστάσια, Εμπορικά Κέντρα,
Ξενοδοχεία,  Δήμους, κλπ.

✓ Έτσι, η GlobiLED διαθέτει τεράστια εμπειρία και τεχνογνωσία στον σχεδιασμό, 
την εκτέλεση και την αποπεράτωση έργων LED μεγάλης κλίμακας.



Project Gallery



ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΑΠΟ 1.700 ΥΛΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΕΡΓΑ























Το μυστικό της επιτυχίας μας

H, σε βάθος, γνώση του φωτισμού LED και η δυνατότητα να μπορούμε να επιτύχουμε το 
σωστό φωτιστικό αποτέλεσμα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της εκάστοτε επιχείρησης.

Η GlobiLED εγγυάται ότι μετά την αντικατάσταση των συμβατικών λαμπτήρων με LED μπορεί να 
επιτύχει:
1. Ίδιο χρωματισμό (ίδια Kelvin)
2. Ίδιο επίπεδο φωτεινότητας (ίδια Lux)
3. Ίδια φωτομετρία και φωτοδιάχυση (χωρίς σκιάσεις)
4. Ίδιο βαθμό χρωματικής απόδοσης (ίδιο CRI)



H GlobiLED διεθνώς



H διεθνής δραστηριότητα

Η GlobiLED δραστηριοποιείται με μεγάλη επιτυχία και εκτός συνόρων.  

Η τεράστια ποικιλία των φωτιστικών που παράγουμε καθώς και η άριστη ποιότητα 
των προϊόντων γενικότερα, μας καθιστούν εξαιρετικά ανταγωνιστικούς και σε αγορές άλλων χωρών. 

Κάποιες από τις χώρες που δραστηριοποιούμεθα είναι:
 Γερμανία
 Κύπρος
 Αγγλία
 Ουκρανία
 Τσεχία
 Βαλκάνια
 Μέση Ανατολή
Επίσης, η εταιρεία συμμετέχει σε πολλά προγράμματα CORDIS, όπως τα:  
HORIZON, EDISSON και GREEN ELEC.



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων 
μεγάλης κλίμακας

Α. Υποδομές και Τεχνική Κατάρτιση

Για την επιτυχή υλοποίηση των έργων μεγάλης κλίμακας, η GlobiLED διαθέτει ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό 
από 187 άτομα. 

Αναλυτικότερα, το προσωπικό αποτελείται από:

-Αρχιτέκτονες μηχανικούς με αξιόλογη εμπειρία στον εσωτερικό και  εξωτερικό φωτισμό, 

στη χρήση  προγραμμάτων εξομοίωσης επιπέδων φωτισμού και με γνώση των προτύπων 

οδοφωτισμού.

- Ηλεκτρολόγους-μηχανικούς, κάποιοι εκ των  οποίων είναι κάτοχοι Διδακτορικού διπλώματος   

σε  δίκτυα τηλεπικοινωνίας.

- Τεχνικούς, με εκπαίδευση και εμπειρία στην εφαρμογή εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού LED.



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων 
μεγάλης κλίμακας

Α. Υποδομές και Τεχνική Κατάρτιση

• Η εταιρεία GlobiLED είναι αυτάρκης σε τεχνικό εξοπλισμό και διαθέτει 
δικά της ανυψωτικά μηχανήματα και καλαθοφόρους.  

• Η GlobiLED πληροί τα Ευρωπαϊκά Πρότυπα που αφορούν εφαρμογές 
εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού.

• Στεγάζεται σε ένα υπερσύγχρονο κτίριο 2.500τ.μ επί της  Λεωφόρου 
Βουλιαγμένης 287 και διαθέτει υποκατάστημα στη Θεσσαλονίκη.



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων 

μεγάλης κλίμακας



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων 

μεγάλης κλίμακας

Β.  Γραμμή Παραγωγής
Η GlobiLED διαθέτει γραμμή παραγωγής στην οποία κατασκευάζει τα φωτιστικά LED με τις υψηλότερες 
προδιαγραφές παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου.  Το εργοστάσιο βρίσκεται στη διεύθυνση «B & D Βuilding, 
Pengzhou Industrial District, Fuyong Street Baoan district, Shenzhen, Guangdong, China.



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων μεγάλης 
κλίμακας



Πιστοποιήσεις



Πιστοποιήσεις



OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΕΞΥΠΝΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED
ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ



ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΣ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΤΟΥΣ ΕΞΥΠΝΟΥΣ ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ LED

➢Το 40% της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας μιας πόλης οφείλεται στο φωτισμό του οδικού 
δικτύου της, ενώ ταυτόχρονα δαπανώνται υπέρογκα ποσά ετησίως για τη συντήρησή του.

❖Οι Δήμοι και οι Περιφέρειες είναι υπεύθυνοι για τη λειτουργία και διαχείριση του 
δικτύου οδικού φωτισμού το οποίο απαρτίζεται από σώματα παλαιάς τεχνολογίας 
(πυράκτωσης, αλογόνου, Νατρίου, κλπ).

❖Οι Δήμοι επιβαρύνονται με τα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης του φωτισμού, 
τα οποία πλέον είναι υπέρογκα.



Η KATAΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

❖Οι λαμπτήρες τύπου πυρακτώσεως, νατρίου και αλογόνου, που είναι εγκατεστημένοι σήμερα, 
παρουσιάζουν αρκετά ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, όπως:

• Μικρή διάρκεια ζωής (μέγιστη 5.000 ώρες)

• Ραγδαία μείωση της φωτεινότητάς τους με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 60% στις 3.000 
ώρες)

• Μη ορθολογική λειτουργία του δικτύου. Η έναρξη και η λήξη λειτουργίας των λαμπτήρων δεν 
βασίζεται στην πραγματική ώρα Ανατολής-Δύσης αλλά σε μία προσεγγιστική παραδοχή. Επίσης, 
δεν υπάρχει η δυνατότητα θέσπισης επιπέδων φωτεινότητητας βάση κίνησης οχημάτων,  όπως σε 
περιαστικές περιοχές ή έκτακτων γεγονότων.

• Έλλειψη επαρκούς φωτισμού λόγω μη ανιχνεύσιμων βλαβών(Downtime).  Όταν ένα φωτιστικό 
σώμα τεθεί εκτός  λειτουργίας, η βλάβη είτε δηλώνεται από τους κατοίκους ή ανακαλύπτεται κατά 
τη διάρκεια περιοδικών ελέγχων από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου. Το αποτέλεσμα είναι 
υψηλό Downtime και ιδιαίτερα αυξημένα έξοδα αποκατάστασης βλαβών.

• Κακή ποιότητα φωτισμού οδικού δικτύου ακόμα κι όταν το σύνολο του δικτύου βρίσκεται σε 
λειτουργία διότι δεν μπορούν να καθοριστούν στάθμες φωτεινότητας βάση ύψους φωτιστικού 
συστήματος, πυκνότητας δικτύου, απαιτήσεων σημείου, κλπ. Επιπλέον το φως διαχέεται προς όλες 
τις κατευθύνσεις με αποτέλεσμα μόνο το 50% του παραγόμενου φωτός να αξιοποιείται 
πραγματικά.



Η KATAΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΣΗΜΕΡΑ

❖Οι λαμπτήρες τύπου πυρακτώσεως, νατρίου και αλογόνου, που είναι εγκατεστημένοι 
σήμερα, παρουσιάζουν αρκετά ΜΕΙΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ, όπως:

• Οδικά ατυχήματα που οφείλονται σε έλλειψη φωτισμού

• Μειωμένη αίσθηση ασφάλειας, αύξηση της παραβατικής συμπεριφοράς αλλά και των 
εγκληματικών ενεργειώνων χαμηλού επιπέδου στις περιοχές όπου το δίκτυο φωτισμού δεν 
λειτουργεί.

• Περιβαλλοντικές επιπτώσεις.  Αυξημένη κατανάλωση, μεγάλες ποσότητες διοξειδίου του 
άνθρακα, άσκοπη διάχυση φωτός με αποτέλεσμα αυξημένα επίπεδα φωτομόλυνσης.



H Καινοτομία της GlobiLED:  
TO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ

Η GlobiLED έχει αναπτύξει και προσφέρει μία καινοτόμο και ολοκληρωμένη λύση που αποτελείται 
από:

1. Τα  έξυπνα φωτιστικά GlobiLED με ενσωματωμένο ασύρματο ελεγκτή λαμπτήρα

2. Πλατφόρμα τηλεδιαχείρισης οδικού φωτισμού

3.      10ετή συντήρηση του οδικού δικτύου με το πρόγραμμα PAY AS YOU SAVE.



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ  GlobiLED

ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ



TA EΞΥΠΝΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ GlobiLED –
TEXNIKA XAΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

• Mεγάλη διάρκεια ζωής (μέγιστη 100.000 ώρες)

• Σχετικκά μικρή μείωση της φωτεινότητάς τους με την πάροδο του χρόνου (μείωση κατά 30% 
στις 50.000 ώρες)

• Το φως που εκπέμπουν δεν διαχέεται  και η ποιότητα του είναι πολύ καλύτερη, με δείκτη 
φωτεινότητας CRI>70, σε σχέση με τις απλές που έχουν 20…!

• Είναι πολύ οικονομικοί. Ξοδεύουν 80% λιγότερη ενέργεια σε σχέση με τους λαμπτήρες 
πυρακτώσεως για να αποδώσουν την ίδια φωτεινότητα.

• Παράγουν πού λιγη θερμότητα

• Η φωτεινότητά τους ρυθμιζεται με ροοστάτη (Dimming control)

• Διαχειρίζονται από ένα κεντρικό σύστημα Η/Υ

• Δεν αντικαθιστώνται κάθε 4000-5000 ώρες αλλά κάθε 100.000+

• Δεν δαπανώνται ποσά για περιττές ανθροποώρες εργσίας, όσον αφορά την αλλαγή τους, 
αλλά και τη συντήρησή τους, όπως σε αντίθετη περίτπωση θα κάναμε με τις πυρακτώσεως.



ΕΞΥΠΝΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ GlobiLED



ΕΥΡΩΠΑΙΚΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ(DIRECTIVES) ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ



Ο ΚΟΜΒΟΣ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ «GlobiNODE»

• Aποτελεί πύλη μεταφοράς δεδομένων (gateway) μεταξύ του Λογισμικού 
Τηλεδιαχείρισης (LMS) και των «έξυπνων» Φωτιστικών Σωμάτων LED. 

• Ο Κόμβος Τηλεδιαχείρισης δύναται να επικοινωνεί με το Λογισμικό Τηλεδιαχείρισης
με έναν από τους πιο κάτω τρόπους: 

- Δίκτυο κινητής τηλεφωνίας 4G/3G

- WiFi (802.11a/b/g)

- 802.16 Pre-WiMAX (5.4GHz) 

- Ενσύρματα (Ethernet). 

- Συνδυασμοί των εν λόγω ζεύξεων



GlobiLED LIGHT MANAGEMENT SYSTEM –
ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

• Μέσω της Τηλε-διαχείρησης των φωτιστικών 
επιτυγχάνεται επιπλέον 20-25% 
εξοικονόμηση ενέργειας από ένα απλό 
φωτιστικό LED.

• Πλήρης έλεγχος ολοκλήρου του δικτύου 
οδικού φωτισμού 

• Συγκέντρωση και προβολή στοιχείων 
κατανάλωσης εκπομπής CO2 σε πραγματικό 
χρόνο

• Μείωση εξόδων συντήρησης



TO ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΦΩΤΙΣΜΟΥ (video)



ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ “PAY AS YOU SAVE” ME 
100% ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ GlobiLED (Ν. 3855)

1.     Η Globiled αναλαμβάνει με 100% χρηματοδότηση της εταιρείας :

- Την προμήθεια και αντικατάσταση του ενεργοβόρου οδικού φωτισμού με φωτιστικά  GlobiLED

- Την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος Τήλε-διαχείρησης οδικού φωτισμού 

- Τη 10-15 έτη συντήρηση του δικτύου οδικού φωτισμού 

2.      Μετά την αντικατάσταση η Globiled εγγυάται :
 Την συμμόρφωση με τις Ευρωπαϊκές προδιαγραφές φωτισμού ανά κάθε τύπου δρόμο
 Τη διατήρηση της χρωματικής απόδοσης (εφόσον το επιθυμεί ο φορέας)

3.     H αποπληρωμή του έργου γίνεται από την εξοικονόμηση ενέργειας , αφήνοντας οικονομικό κέρδος στον
φορέα από την πρώτη ημέρα της υλοποίησης   



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ «PAY AS YOU SAVE»

 Μηδενικό Αρχικό Κεφάλαιο και Ρίσκο για τον Φορέα (Δήμος ή περιφέρεια ) 

 Κέρδος του φορέα  από την εξοικονόμηση ενέργειας για όλη την διάρκεια της 
σύμβασης

 Μηδενισμό των εξόδων συντήρησης καθόλη την διάρκεια της σύμβασης 
παραχώρησης (10-12 έτη)

 Δημιουργία θετικών ταμειακών ροών

 Κέρδος από οποιαδήποτε περαιτέρω αύξηση της ταρίφας της ΔΕΗ που θα έχει ως 
αποτέλεσμα την περαιτέρω αύξηση του κέρδος του Δήμου

 Μείωση του αποτυπώματος CO2 του Δήμου



ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΟΦΕΛΗ «PAY AS YOU SAVE»

 Αναβάθμιση υποδομών δικτύου οδικού φωτισμού 

 Απελευθέρωση ανθρώπινου δυναμικού του φορέα που απασχολείται σήμερα με την 
συντήρηση του οδικού φωτισμού 

 Αύξηση ασφάλειας του οδικού δικτύου, μείωση ατυχημάτων και εγκληματικότητας 



«PAY AS YOU SAVE» ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

€

Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας = διαφορά κατανάλωσης Χ ώρες λειτουργίας Χ 30 
ημέρες Χ 12 Μήνες Χ τιμή κιλοβατώρας)/1000 = 104.4 €/έτος /Φωτιστικό

❖Εάν ο κάθε δήμος κατά μέσο όρο διαθέτει 7500 φωτιστικά τότε  το αναμενόμενο 
ετήσιο ποσό εξοικονόμησης ενέργειας ανέρχεται = 783.000 .€/έτος , χωρίς να 
υπολογίσουμε και το κέρδος από την μείωση των εξόδων συντήρησης



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

 Μελέτη αποτύπωσης υφιστάμενης κατάστασης :  

 Τεχνο-οικονομική μελέτη βιωσιμότητας Επένδυσης

 Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης όπου θα οριστούν τα κριτήρια αξιολόγησης και 
ελέγχου απόδοσης του υποψήφιου επενδυτή (Key Performance Factors)



ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΩΡΙΜΑΝΣΗΣ ΕΡΓΩΝ

Για την προετοιμασία διαγωνισμών Σύμβασης Παροχής Υπηρεσιών για την «Ενεργειακή Αναβάθμιση - Αυτοματοποίηση 
Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), απαιτούνται τα παρακάτω:

• Εισήγηση Οικονομικής Επιτροπής προς το Δημοτικό Συμβούλιο για έγκριση Μελέτης Βιωσιμότητας Ενεργειακής αναβάθμισης   και  εκχώρηση εσόδων από 
ανταποδοτικά τέλη Φωτισμούγια την χρηματοδότηση παρεμβάσεων Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων 
ΗλεκτροφωτισμούΚοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός).

• Απόφαση ΔΣ περί έγκρισης Μελέτης Βιωσιμότητας Ενεργειακής αναβάθμισης και εκχώρησης εσόδων από ανταποδοτικά τέλη Φωτισμού και αποστολή στην 
Αποκεντρωμένη Διοίκηση για έλεγχο νομιμότητας.

• Απόφαση Οικονομικής Επιτροπής για την ανασύνταξη/αναμόρφωση του Προϋπολογισμού, Οικονομικού έτους 2015, (με την εισαγωγή  του κωδ. Κ.Α. 20-
6279.001 εγγράφοντας ως έξοδο στον Κ.Α. 20-6279.001 ποσό …........ € και  τη μεταφορά ιδίου ποσού από τον κωδικό εσόδων Κ.Α. 0311 «Τέλος 
Καθαριότητας και φωτισμού (άρθρο 25 Ν. 1828/89), για Υπηρεσίες Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός),  έτους 2015 και εισήγηση προς το Δημοτικό Συμβούλιο.

• Απόφαση  έγκρισης της εισήγησης της Οικονομικής Επιτροπής από το Δημοτικό Συμβούλιο και αποστολή της απόφασης για έγκριση στην Αποκεντρωμένη 
Διοίκηση. 

• Μετά την έγκριση από την Αποκεντρωμένη της προηγούμενης, απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για δέσμευση πιστώσεων για κάθε έτος και αποστολή 
στην Αποκεντρωμένη για έγκριση (οι πιστώσεις αφορούν τις συμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης - Αυτοματοποίησης Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού 
Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός) θα εκχωρηθούν στον Ανάδοχο των Υπηρεσιών).

• Απόφαση του ΔΣ για την έγκριση των Τευχών Σύμβασης Παραχώρησης Υπηρεσιών  και τη διενέργεια Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών  για την ανάδειξη 
αναδόχου για την Ενεργειακή Αναβάθμιση  - Αυτοματοποίηση Συστημάτων Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων (Οδοφωτισμός), (αποστολή των 
αποφάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση – κοινοποίηση, η διαδικασία προχωράει κανονικά χωρίς έγκριση).

• Απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής για έγκριση όρων των διαγωνισμών (αποστολή των αποφάσεων στην Αποκεντρωμένη Διοίκηση – κοινοποίηση, η 
διαδικασία προχωράει κανονικά χωρίς έγκριση).

• Διενέργεια Διαγωνισμού.

• Σύμβαση.



«SUCCESS STORIES»

 Αντικατάσταση μέρος του δικτύου οδικού φωτισμού Δήμου Κορίνθου 

(λιμάνι και παραλιακός δρόμος ) με έξυπνα Τηλε-διαχειριζόμενα φωτιστικά GlobiLED.

 Αντικατάσταση μέρος του δικτύου οδικού φωτισμού Δήμου Ζωγράφου (την κεντρική 
λεωφόρο) με έξυπνα Τήλε-διαχειριζόμενα φωτιστικά GlobiLED.

 Αντικατάσταση μέρος του δικτύου οδικού φωτισμού Δήμου Μαραθώνα.

 Αντικατάσταση μέρος του δικτύου οδικού φωτισμού Δήμου Αμαρουσίου Αττικής με 
έξυπνα Τηλε-διαχειριζόμενα φωτιστικά GlobiLED.

 Αντικατάσταση μέρος δικτύου οδικού  φωτισμού Δήμου ΚΩ (Παραλία Λάμπη)

 Κατασκευή δικτύου οδικού φωτισμού επαρχιακού δρόμου στον Δήμο ΚΩ 
(Αεροδρόμιο Κέφαλος)

 Κατασκευή φωτισμού Πάρκων και Πεζοδρομίων στον Δήμο Κηφισσιάς



«SUCCESS STORIES»

Δήμος  Μαραθώνος

Δήμος  Αμαρουσίου

Δήμος  Θεσσαλονίκης



«SUCCESS STORIES»

Δήμος  Κω/Αεροδρόμιο Κέφαλος

Δήμος  Κω/Παραλία

Δήμος  Κηφισιάς



ENΔΕΙΚΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΥ ΕΧΟΥΝ ΥΛΟΠΟΙΗΘΕΙ ΜΕ 
ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ GlobiLED

ΔΗΜΟΙ

Αμαρουσίου
Μαραθώνος
Ζωγράφου
Θεσσαλονίκης
Κορίνθου
Κως
Κηφισσιάς
Χίου



Στοιχεία Επικοινωνίας

Λ. Bουλιαγμένης 287 , Αθήνα
Tel. 210 94 11 933 - Fax 210 94 11 018

Email: info@globiled.com
www.globiled.com





OΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ
ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΠΟΛΕΩΝ ΜΕ ΕΞΥΠΝΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΤΙΚΑ LED

ME ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ 100% ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΑΠΟ ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ 
ΚΑΙ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ


