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ΘΕΜΑ «Αυτόνομος Οικολογικός Οδοφωτισμός – Δήμος Λειψών» 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 
ΘΕΜΑΤΟΣ 

« Η μέριμνα και η ασφάλεια των παιδιών αποτελεί προτεραιότητα ». Με 

γνώμονα την προηγηθείσα πρόταση, η παιδική χαρά του Δήμου Λειψών 

φωταγωγήθηκε με το φωτιστικό Philips SunStay, το οποίο 

χαρακτηρίζεται ως καλαίσθητο, απόλυτα οικολογικό και είναι το 

πλέον σύγχρονο αυτόνομο φωτιστικό δρόμου με ενσωματωμένο το 

πάνελ στο πάνω μέρος και την μπαταρία μέσα στο σώμα του φωτιστικού. 

Εμπεριέχει αισθητήρα κίνησης που ανιχνεύει και αυξάνει το φωτισμό 

όταν διέρχονται πεζοί ή αυτοκίνητα και μειώνει στο 30% όταν δεν 

ανιχνεύει κίνηση, προκειμένου να εξασφαλίζει μεγαλύτερο χρόνο ζωής 

της μπαταρίας αλλά και αυτονομία. Η κατασκευή του εν λόγω φωτιστικού 

αποτελείται από ένα φωτοβολταϊκό πίνακα, έναν ελεγκτή φόρτισης, μια 

μπαταρία με μεγάλη διάρκεια ζωής και μια πηγή φωτισμού LED σε ένα 

συμπαγές περίβλημα. Αυτό κάνει την εγκατάσταση εύκολη με σχεδόν 

μηδαμινή συντήρηση – χωρίς καμία καλωδίωση. Ο ενσωματωμένος 

αισθητήρας κίνησης (PIR) εγγυάται την ασφάλεια, αυξάνοντας αυτόματα 

το επίπεδο φωτισμού όταν πλησιάζουν άτομα ή αυτοκίνητα και 

μειώνοντας όταν δεν ανιχνεύεται κίνηση. Η συγκεκριμένη λειτουργία  

μειώνει την κατανάλωση ενέργειας και αυξάνει την εφεδρική μπαταρία. 

Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας και 

βελτιστοποίηση της διάρκειας της μπαταρίας. Σημαντικό 

χαρακτηριστικό αποτελεί και η υψηλή απόδοση των 175 lumens/watt 

του φωτιστικού, η οποία επιτρέπει στον φορτιστή να προγραμματιστεί με 

συγκεκριμένο κύκλο λειτουργίας έτσι ώστε σε συνεργασία με τη 

μπαταρία, το φωτοβολταϊκό πάνελ και τον αισθητήρα κίνησης, να δίνουν 

αυτονομία στο φωτιστικό για τουλάχιστον 3 νύκτες. Η τεχνολογία 

υβριδικών ηλιακών φωτιστικών, με την οποία είναι κατασκευασμένο το 

φωτιστικό Philips SunStay, επιτρέπει στα φωτιστικά δρόμων να 

χρησιμοποιούν καθαρή ηλιακή ενέργεια όταν υπάρχει ηλιοφάνεια και 

ηλεκτρικό ρεύμα τις υπόλοιπες ώρες. Ως αποτέλεσμα, η χρήση ηλιακού 

οδοφωτισμού μειώνει το φορτίο στο δίκτυο, απελευθερώνοντας 

χωρητικότητα για άλλες εφαρμογές, όπως η τροφοδοσία ηλεκτρικών 

αυτοκινήτων. 

Ο Δήμος Λειψών υιοθέτησε την συγκεκριμένη αειφόρο λύση φωτισμού 

με στόχο να ενισχύσει την ενεργειακή απόδοση αλλά και την ασφάλεια 
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1 Ο Τομέας Υλοποίησης δραστηριοποιείται σε 5 τομείς: 
       α. Πρότυπες Διαδικασίες & Πιστοποίηση 
       β. Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής 
       γ. Τοπική Υγεία & Πρόνοια 
       δ. Πολιτισμός, Αθλητισμός & Κοινωνική Ανάπτυξη 
       ε. Καινοτόμες Ψηφιακές Λειτουργίες 

του, μειώνοντας το αποτύπωμα του διοξειδίου του άνθρακα και την 

ανάγκη για επιπλέον σταθμούς παραγωγής ενέργειας ενώ επιταχύνει, 

ταυτόχρονα, την κλίμακα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, 

συμβάλλοντας κατά αυτόν τον τρόπο στην βιώσιμη ανάπτυξη του. 

ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΑ ΑΡΧΕΙΑ  

Αποφάσεις – Πολιτικές: 

1. Απόφαση Δημάρχου 

2. Απευθείας Ανάθεση Έργου 

3. Σύμβαση για την Διενέργεια Προμήθειας Φωτιστικών 

4. Μελέτη Φωτισμού 

5. Τεχνική Περιγραφή  Αυτόνομου Φωτιστικού με Ενσωματωμένο 

Φωτοβολταϊκό Πάνελ PHILIPS SUNSTAY BRP710 

Στοιχεία Δημοσιότητας: 

1) Εικόνες (1) 

2) Υπερσύνδεσμος σχετικού βίντεο: 

 https://youtu.be/L67xL_h5-rM 

ΤΟΜΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ1 Βιώσιμη Ανάπτυξη & Ποιότητα Ζωής 

ΟΜΑΔΑ ΣΤΟΧΟΣ Πολίτες 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 
ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 

Δήμος Λειψών 

Δήμαρχος Φώτιος Μάγγος 

ΦΟΡΕΑΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Δήμος Λειψών 

ΦΟΡΕΑΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ Ή 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ 

ΜΕΝΤΙΤΕΡΡΑΝΙΑΝ ΕΣΚΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΕ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ,   ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ 

ΚΟΣΤΟΣ 24.428,00€ (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) 

ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΟΣ ΤΟΠΟΣ 
ΓΙΑ ΠΕΡΑΙΤΕΡΩ 

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ 

https://kataskevesktirion.gr/%CE%BC%CE%B5-

%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%82-

%CE%BA%CE%B1%CE%B9-

https://kataskevesktirion.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84/
https://kataskevesktirion.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84/
https://kataskevesktirion.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84/
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(*) συμπληρώνεται από τον ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ 

%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE

%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-

%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84/ 

 

https://ypodomes.com/kainotomos-iliakos-fotismos-sto-nisi-ton-

leipson/ 

 

https://www.dimokratiki.gr/10-02-2020/apo-to-filodimos-ii-

exasfalisan-oi-leipsoi-ta-prota-stin-ellada-oikologika-fotistika-

dromoy/ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΟΙ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΕΣ ΚΑΛΩΝ 

ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ 
‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ’ 

α. Θωμάς Καραμανίδης, Ειδικός Συνεργάτης, 6932-554048 

thkaramanidis@gmail.com 

β. Ελευθερία Χήτα,  Ειδική Συνεργάτης , 6949-623906 

eleftheria.chita@gmail.com 

https://kataskevesktirion.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84/
https://kataskevesktirion.gr/%CE%BC%CE%B5-%CE%AD%CE%BE%CF%85%CF%80%CE%BD%CE%B5%CF%82-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%BF%CE%B9%CE%BA%CE%BF%CE%BB%CE%BF%CE%B3%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-%CF%84%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B9%CF%83%CF%84/
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