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ΓΔΛΤΗΟ ΤΥΠΟΥ
Ανηικαηάζηαζη θωηιζηικών ζωμάηων με ηύπος LED
Ο Δήκνο Παιαηνύ Φαιήξνπ κε ζηόρν ηελ ελεξγεηαθή θαη νηθνλνκηθή εμνηθνλόκεζε,
ηελ πνηνηηθή αλαβάζκηζε αιιά θαη ηελ πνηόηεηα θαη απόδνζε ηνπ δεκνηηθνύ
θωηηζκνύ πξνρώξεζε ζηελ πξνκήζεηα κε ηδίνπο πόξνπο ζύγρξνλωλ, θηιηθώλ πξνο
ην πεξηβάιινλ ιακπηήξωλ, θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ θαη ινηπνύ ειεθηξνινγηθνύ
εμνπιηζκνύ.
Η δξάζε αθνξά 299 ζύγσπονα θωηιζηικά ζώμαηα κοπςθήρ LED ,ηζρύνο 69 W
θαη 40 επιζηύλια θωηιζηικά ζώμαηα οδοθωηιζμού LED, ηζρύνο 118 W, ην θόζηνο
πξνκήζεηαο ηωλ νπνίωλ αλήιζε ζε 88.193 € πλέον ΦΠΑ κεηά από ζρεηηθό αλνηθηό
ειεθηξνληθό δηαγωληζκό πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε γηα ηελ πξνκήζεηα ηνπο.
Τν έξγν ρξεκαηνδνηήζεθε αποκλειζηικά με ιδίοςρ πόποςρ από ηα αληαπνδνηηθά
έζνδα ηνπ Δήκνπ ελώ ν ρξόλνο απόζβεζεο ηεο ελ ιόγω επέλδπζεο, από ηελ
εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο, ππνινγίδεηαη ζε ιηγόηεξν από 3 ρξόληα κε βάζε ηηο
ηξέρνπζεο ηηκέο ηωλ ηηκνινγίωλ ΔΕΗ (εξοικονόμηζη ζηο λογαπιαζμό ΓΔΖ ηος
Γήμος, μόνο από ηα εν λόγω θωηιζηικά, πλέον ηων 34.000€ / έηορ σωπίρ ΦΠΑ).
Εθηόο όκωο από νηθνλνκηθό όθεινο από ηελ ιεηηνπξγία ηωλ λέωλ ζωκάηωλ
ζεκαληηθέο είλαη νη επηπηώζεηο ζηελ βειηίωζε ηνπ δεκνηηθνύ θωηηζκνύ κε πνηνηηθή
θαη αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ, πξνζθέξνληαο κεγαιύηεξε αζθάιεηα θαη απόδνζε κε
κηθξόηεξν ελεξγεηαθό απνηύπωκα γηα ηνλ Δήκν Παιαηνύ Φαιήξνπ.
Σηα πιαίζηα ηεο δξάζεο, ηα λέα θωηηζηηθά ζώκαηα ήδε έρνπλ ηνπνζεηεζεί
ακθίπιεπξα ζε όιν ην κήθνο ηεο Λεωθ. Αγίαρ Βαπβάπαρ ελώ εληόο ηωλ επνκέλωλ
εκεξώλ ζα νινθιεξωζεί ε ζρεηηθή αληηθαηάζηαζε θαη ζε όιν ην κήθνο ηωλ νδώλ
Η.Φιξ και Εηζιμοπούλος.
Πξόζεζε ηεο Δεκνηηθήο Αξρήο είλαη ε δξάζε αληηθαηάζηαζεο ηωλ παιαηώλ
θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ κε ηδίνπο πόξνπο λα ζπλερηζηεί θαη λα επεθηαζεί ζε όιεο ηηο
θεληξηθέο νδνύο ηεο Πόιεο ελώ ζα πξέπεη λα ζεκεηωζεί όηη ε ηνπνζέηεζε ηωλ
θωηηζηηθώλ ζωκάηωλ πξαγκαηνπνηείηαη από ηα ζπλεξγεία ηνπ ειεθηξνιόγωλ ηνπ
Δήκνπ καο, εμνηθνλνκώληαο ζεκαληηθά πνζά γηα ην Δήκν (θόζηνο ηνπνζέηεζεο από
ηδηώηε πεξίπνπ 20€/ηεκ)..
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