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ΛΙΓΑ ΛΟΓΙΑ ΓΙΑ ΤΗ GlobiLED 



H GlobiLED 

 H GlobiLED είναι ο κορυφαίος κατασκευαστής φωτισμού LED που ειδικεύεται στον 

      σχεδιασμό, στην κατασκευή και στη 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. 

 

    



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.   



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων μεγάλης 
κλίμακας 

 

      

      

 

 



Υποδομές και τεχνική επάρκεια για την υλοποίηση έργων μεγάλης 
κλίμακας 
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ΕΡΓΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ 



ΕΡΓΑ ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΩΝ 



ΝΕΑ ΕΛΒΕΤΙΑ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 



ΔΗΜΟΣ ΚΗΦΙΣΣΙΑΣ 



ΔΗΜΟΣ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ 



ΔΗΜΟΣ BAΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 



ΔΗΜΟΣ ΕΔΕΣΣΑΣ 



ΔΗΜΟΣ KΩΣ 





1.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ PROJECT ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ  
     ΒΑΡΗΣ-ΒΟΥΛΑΣ-ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 

Η Υφιστάμενη Κατάσταση του Δήμου ΒΒΒ 

5.353 συμβατικά φωτιστικά (110W/250W/400W) με ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ: 3.678.579 kWh 

 

Η Νέα Κατάσταση με τα Φωτιστικά GlobiLED  

5.353 φωτιστικά LED (60/90/150 W) με ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:      1.482.859 kWh 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ETHΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 2.195.719 κWh 

                                                                 

 ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  63% 

ΕΤΗΣΙΟ OΦΕΛΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ:  550.000€ 



                         ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ 



                         ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ 



                         ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΗΛΕ-ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΟΔΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΔΗΜΟΥ ΒΒΒ 



2.  ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΕΔΕΣΣΑΣ 
                 

Η Υφιστάμενη Κατάσταση του Δήμου Έδεσσας 

4.490 συμβατικά φωτιστικά (125W/250W) με  

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:     2.860.687 kWh 

 

Η Νέα Κατάσταση με τα Φωτιστικά GlobiLED  

4.490 φωτιστικά LED (42/88 W) με ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:      847.647 kWh 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ETHΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 2.013.040 κWh 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  70,37% 

 

                           

  

 
ΕΤΗΣΙΟ ΟΦΕΛΟΣ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ:  241,564€ 



3. ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ (ΕΡΓΟ ΠΡΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ) 
                 



 

 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ 

 
 
 Οι βασικές υποδομές βρίσκονται σε μη ικανοποιητική κατάσταση. 
 Συντηρούνται οριακά από τις τεχνικές υπηρεσίες και δεν διέπονται από ορθολογισμό. 
 Η κατανάλωση ενέργειας στο σύστημα ηλεκτροφωτισμού αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της συνολικής 

ενεργειακής κατανάλωσης του Δήμου. 
 Η μικρή διάρκεια ζωής των υφιστάμενων συμβατικών λαμπτήρων τους θέτει εκτός λειτουργίας σε μεγάλο ποσοστό. 
 Η μείωση της χρηματοδότησης των ΟΤΑ, λόγω της ύφεσης, δημιουργεί πρόβλημα διάθεσης πόρων. 
 Οδικά ατυχήματα παρατηρούνται λόγω έλλειψης επαρκούς φωτισμού – μειωμένη αίσθηση ασφάλειας. 
 Απασχόληση μεγάλου αριθμού πόρων του Δήμου 
 Περιβαλλοντικές επιπτώσεις λόγω της αυξημένης κατανάλωσης. 
 
 



 

 

ΣΥΝΤΟΜΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ 

Αντικείμενο του Ανοικτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού 
«Ενεργειακή Αναβάθμιση – Αυτοματοποίηση του Συστήματος Ηλεκτροφωτισμού Κοινοχρήστων Χώρων και  
  Εφαρμογές Smart Cities, με εξοικονόμηση ενέργειας». 
 

Αναλυτικότερα, η ανάγκη του έργου απαιτούσε τα εξής για τα ΕΠΟΜΕΝΑ 12 ΕΤΗ: 

 
1. Εγκατάσταση νέων λαμπτήρων/φωτιστικών/προβολέων σύγχρονης τεχνολογίας στο σύνολο του Δήμου. 
 
2. Λειτουργία «Συστήματος Τηλεελέγχου-Τηλεχειρισμού & Ελέγχου Ενέργειας τουλάχιστον  
       σε επίπεδο κόμβου(Pillar) 
 
3. Σύστημα περιοδικής και επεμβατικής συντήρησης μέσω Η/Υ (μεθοδολογία καταγραφής βλαβών, ιεράρχηση, 

προγραμματισμός αποκατάστασης, έλεγχος αποκατάστασης, reporting και στατική παρακολούθηση). 
 

4. Αξιοποίηση του Συστήματος Τηλεελέγχου–Τηλεχειρισμού και ελέγχου ενέργειας για την εγκατάσταση  
      απαραίτητων υλικών και λογισμικού για τη λειτουργία πιλοτικής εφαρμογής Smart Cities. 
 



ΤΑ ΟΦΕΛΗ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΕ ΦΩΤΙΣΤΙΚΑ GLOBILED                

Η Υφιστάμενη Κατάσταση του Δήμου Σαρωνικού 

16.139 φωτιστικά συμβατικής τεχνολογίας 

ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:    23.558.684 kWh 

 

Τα οφέλη Αντικατάστασης με τα Φωτιστικά GlobiLED για 12 έτη 

16.139 φωτιστικά τεχνολογίας LED  

 ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ:      5.748.319 kWh 

-------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ETHΣΙΑ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: 17.810.365 kWh 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:  75,6 % 

 

                           

  

 
12ετές εγγυημένη εξοικονόμηση ενέργειας :  12.924.000 € 



TO ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΟ AΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ  
ΔΗΜΟ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ                 

Το αποτέλεσμα για τον Δήμο Σαρωνικoύ είναι μοναδικό: 
 

 Εγγυημένη 12ετής Εξοικονόμηση Ενέργειας:   12.924.002€ 

 

 Το 30% αποδίδεται στον Δήμο στα πρώτα 6 χρόνια της σύμβασης ΣΠΥ. 

 

 Μηδενισμός των ετήσιων εξόδων συντήρησης, προμήθειας 
φωτιστικών τα επόμενα 12 χρόνια. 

                           

  



 

 

BAΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ  
ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ SMART CITIES 

- Στο πλαίσιο του ΣΠΥ θα δοθεί ιδιαίτερη έμφαση σε ένα σύνολο από ειδικές ποιοτικές προδιαγραφές του  
     συστήματος ΤΗΛΕΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ SMART CITIES. 
 
- Oι γενικές αρχές της πλατφόρμας  smart cities είναι: 
 
 Χρησιμοποιεί ανοικτά πρότυπα(σύστημα ανοικτής αρχιτεκτονικής) για την ομαλή λειτουργία του συνόλου των 

εφαρμογών/υποσυστημάτων smart cities. 
 Έχει αρθρωτή (modular) αρχιτεκτονική ώστε να επιτρέπονται μελλοντικές επεκτάσεις και αντικαταστάσεις. 
 Οι επιμέρους έφαρμογές/υποσυστήματα smart cities αποτελούν διακριτά τμήματα της πλατφόρμας σε ένα ενιαίο web based 

περιβάλλον, φιλικό στην χρήση. 
 Αξιοποιούνται συστήματα διαχείρισης σχεσιακών βάσεων δεδομένων (RDBMS) για την ευκολία διαχείρισης μεγάλου όγκου 

δεδομένων. 
 Διασφαλίζεται η πληρότητα, ποιότητα, ακεραιότητα και ασφάλεια των δεδομένων των εφαρμογών. 
 Έχει σχεδιασθεί και υλοποιηθεί με βασική αρχή τη οικονομία πόρων και την βέλτιστη  
     απόδοση των συστημάτων. 
 Υπάρχει η δυνατότητα φιλοξενίας σε περισσότερους τους ενός server 
      αν προκύψει μελλοντική ανάγκη. 

 



 

 

Η ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΤΗΣ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ 

 
H πλατφόρμα συνδέεται με εφαρμογές/υποσυστήματα ΕΞΥΠΝΩΝ ΠΟΛΕΩΝ: 
 
1. Υποσύστημα Τηλεδιαχείρισης, Τηλε-ελέγχου και Τηλεμετρίας δικτύου Οδικού Φωτισμού. 
 
2. Υποσύστημα Έξυπνης Στάθμευσης 
 
3. Υποσύστημα Διαχείρισης Κάδων Απορριμάτων 
 
4. Υποσύστημα Διαχείρισης Σημείων Eλεύθερης Πρόσβασης WIFI 
 
5. Υποσύστημα Διαχείρισης Κυκλοφοριακής Ροής 



 

 

α. Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Φωτισμού 

 Η πλατφόρμα τηλεδιαχείρισης εφαρμογών SMART CITIES (SenseOne IoT) διασυνδέεται με το Σύστημα 
Τηλεδιαχείρισης Οδικού Φωτισμού της GlobiLED.  

 Με τον τρόπο αυτό παρέχεται η δυνατότητα απομακρυσμένου ελέγχου των φωτιστικών. 
 Το Σύστημα Τηλεδιαχείρισης Οδικού Φωτισμού περιλαμβάνει το λογισμικό(LMS) και τον κόμβο τηλεδιαχείρισης 

(GlobiNODE2). 
 Παρέχει στον χρήστη τη δυνατότητα να παρακολουθεί και να  
     ελέγχει τα φωτιστικά απομακρυσμένα. 
 



 

 

β. Σύστημα Έξυπνης Στάθμευσης 

Έρευνες έχουν δείξει ότι το 30% της συμφόρησης του οδικού δικτύου οφείλεται στους οδηγούς που ψάχνουν για 
parking.  
 
Η πλατφόρμα τηλεδιαχείρησης εφαρμογών διασυνδέεται με το σύστημα Fastprk που είναι το κορυφαίο, 
ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης στάθμευσης. 
Το σύστημα έξυπνης διαχείρισης θέσεων στάθμευσης έχει πολλαπλές εφαρμογές: 
1. Διευκολύνει το χρήστη/οδηγό στην εύρεση με τον απλούστερο δυνατό τρόπο 
2. Επιτρέπει στον Δήμο να ελέγχει με αποτελεσματικό τρόπο τις θέσεις στάθμευσης που είναι διαθέσιμες 
3. Δημιουργεί τις κατάλληλες συνθήκες κυκλοφοριακής αποσυμφόρησης των κεντρικών αρτηριών του δήμου 
4. Προσφέρει τη δυνατότητα ανάπτυξης συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης είτε με πληρωμή, είτε με αντισταθμιστικά οφέλη. 
5. Διαθέτει χρήσιμα στατιστικά δεδομένα για την κίνηση στο κέντρο της πόλης. 

 

 



 

 

γ. Σύστημα Διαχείρισης Κάδων Απορριμμάτων 

Η πλατφόρμα τηλεδιαχείρισης εφαρμογών SMART CITIES διασυνδέεται με το σύστημα QUAMTRA, το έξυπνο 
σύστημα διαχείρισης κάδων απορριμμάτων. 
 
Οφέλη για τον Δήμο: 
 
1. Βελτίωση της δρομολόγησης και της συχνότητας συλλογής των απορριμμάτων 
2. Αποφεύγεται η υπερχείλιση των κάδων 
3. Εξοικονόμηση καυσίμων 
4. Εξοικονόμηση κόστους προσωπικού 
5. Μείωση κυκλοφιακής συμφόρησης 
6. Μείωση εκπομπών CO2. 
7. Eυαισθητοποίηση των πολιτών. 



 

 

δ.  Σύστημα Διαχείρισης  
     Σημείων Ελεύθερης Πρόσβασης WiFi 

 Στα πλαίσια των εφαρμογών SMART CITIES θα δημιουργηθούν και σημεία ασύρματης ελεύθερης πρόσβασης 
WIFI(Public WIFI). 

 Θα χρησιμοποιηθούν 8 Access Points, τύπου CISCO MERAKI MR74. 
 Tα ΜR74 έχουν την δυνατότητα να παρέχουν υψηλούς ρυθμούς μετάδοσης δεδομένων Internet και να 

εξυπηρετούν και τις πιο απαιτητικές εφαρμογές (video, HD video streaming, κλπ). 
 



 

 

ε. Σύστημα Διαχείρισης Κυκλοφοριακής Ροής 

Η πλατφόρμα τηλεδιαχείρισης εφαρμογών SMART CITIES διασυνδέεται με το σύστημα ΒITCARRIER.  
Το BITCARRIER είναι ένα σύστημα καταγραφής του κυκλοφοριακού φόρτου και οδικής παρακολούθησης σε 
πραγματικό χρόνο. 
 



VIDEO ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΥ GlobiLED 



Στοιχεία Επικοινωνίας 
 

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

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


