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Για περισσότερες πλη-
ροφορίες σχετικά με τη 
Sunlight Group, επισκε-
φτείτε την ιστοσελίδα: 
https://www.systems-
sunlight.com/el

Σχετικά με τη Sunlight 
Group Συστήματα Αποθή-
κευσης Ενέργειας

 

Η Sunlight Group, με 30 
και πλέον χρόνια εμπειρί-
ας στην αγορά αποθήκευ-
σης ενέργειας, είναι από 
τις πρωτοπόρες εταιρείες 
στην παγκόσμια παρα-
γωγή βιομηχανικών μπα-
ταριών και συστημάτων 
αποθήκευσης ενέργειας, 
τεχνολογίας μολύβδου-ο-
ξέος και ιόντων λιθίου. Η 
Sunlight εφοδιάζει τη δι-
εθνή αγορά με καινοτόμα 
προϊόντα, τα οποία κατα-
σκευάζονται και συναρμο-
λογούνται στις υπερσύγ-
χρονες εγκαταστάσεις της 
στην Ελλάδα, την Ιταλία 
και τις ΗΠΑ, και διατίθε-
νται σε περισσότερες από 
100 χώρες μέσω γραφείων 
πωλήσεων & υποστήριξης 
και εξουσιοδοτημένου δι-
κτύου συνεργατών. 

Με μία εξειδικευμένη επι-
στημονική ομάδα, δύο κέ-
ντρα Έρευνας και Ανάπτυ-
ξης, και χρόνια εμπειρίας 
σε καινοτόμα προϊόντα ιό-
ντων λιθίου, η Sunlight 
Group επενδύει στη βιώ-
σιμη ανάπτυξη του παγκό-
σμιου κλάδου αποθήκευ-
σης ενέργειας. Η εταιρεία 
συνδυάζει το επιχειρημα-
τικό μοντέλο της κυκλικής 
οικονομίας με τον τεχνο-
λογικό αγνωστικισμό και 
τη γνώση που βασίζεται σε 
δεδομένα, για να αναπτύσ-
σει περισσότερο φιλικές 
προς το περιβάλλον λύσεις 
αποθήκευσης ενέργειας 
για τη βιομηχανική κινη-
τικότητα, την κινητικότητα 
για οχήματα αναψυχής, 
και τα συστήματα αποθή-
κευσης ενέργειας. Λύσεις 
που καθιστούν τη βιώσιμη 
ενέργεια πιο προσιτή και 
αξιόπιστη.

H Sunlight είναι μέλος του 
Ομίλου Olympia, ενός διε-
θνούς επενδυτικού Ομίλου 
με διαφοροποιημένο επι-
χειρηματικό οικοσύστημα 
που εκτείνεται σε 8 χώρες.

Ξάνθη η πόλη του “μπάστε σκύλοι και αλέ-
στε και αλεστικά μη δίνεται”
Άραγε ο δήμαρχος προγραμματίζει τις εται-
ρείες να σκάβουν, να ξηλώνουν δρόμους, να 
παρενοχλούν την πόλη; Γνωρίζει ότι θα πρέ-
πει να φροντίζει και για την κανονική ροή 
της πόλης και όταν πρέπει να γίνουν έργα 
να γίνονται σε συνεννόηση με τις εταιρείες 
που θα κάνουν την παρέμβαση στους δρό-
μους για να ενοχλείται η πόλη μια φορά και 
όχι συνέχεια;

 Πόσο δύσκολο είναι επιτέλους κάποιος να 
συντονίζει τα έργα σε αυτή την πόλη;

Πόσο δύσκολο είναι κάποιος να προστατεύει 
την πόλη από  κάποιες εταιρείες που  όποτε 
γουστάρουν σκάβουν τους δρόμους και ενο-
χλούν τους Ξανθιώτες;

Ξάνθη η πόλη του μπάστε σκύλοι και αλέστε 
και αλεστικά μη δίνεται.

Με απόφαση του Αστυνομικού Διευθυντού 
Ξάνθης κ. Π. Γιώρη χορηγείται άδεια σε τη-
λεφωνική εταιρεία να περάσει οπτικές ίνες 
με αποτέλεσμα να περιοριστεί η κίνηση, 
στάση και στάθμευση των οχημάτων σε συ-
γκεκριμένα σημεία της πόλης όπως αναφέ-
ρονται πιο κάτω.

Χορηγούμε άδεια εκτέλεσης εργασιών, απα-
γορεύουμε την στάση και τη στάθμευση 
όλων των οχημάτων και περιορίζουμε την 
κυκλοφορία των οχημάτων, σε οδούς στο κέ-
ντρο της πόλης της Ξάνθης, λόγω εργασιών 
τοποθέτησης οπτικών ινών για την εταιρεία 
«VODAFONE – ΠΑΝΑΦΟΝΕ Α.Ε.».
Οι εργασίες θα πραγματοποιηθούν στις 
οδούς α) Τσιμισκή από την τομή της με την 
28ης Οκτωβρίου έως την τομή της με την Μι-
χαήλ Καραολή, β) Μιχαήλ Καραολή, από την 
τομή της με την Τσιμισκή μέχρι την τομή της 
με την Ελπίδος, ρεύμα προς πλατεία Μπαλ-
τατζή, γ) Ελπίδος. Σημειώνεται ότι η κυκλο-
φορία θα διεξάγεται κανονικά σε όλη τη δι-
άρκεια των έργων και θα διακόπτεται μόνο 
για λόγους ασφαλείας ή μεταφοράς μηχανη-
μάτων και πάντα ανάλογα με τις επικρατού-

Ξάνθη η πόλη του 
“μπάστε σκύλοι και 

αλέστε και αλεστικά μη δίνεται”
σες κυκλοφοριακές συνθήκες.
Οι εργασίες θα λάβουν χώρα με τον εξής προ-
γραμματισμό:
Τρίτη 31/05/2022 έως Πέμπτη 02/06/2022, εκ-
σκαφή και διάνοιξη συμβατικής τάφρου συνολι-
κού μήκους 220 μέτρων διαστάσεων πλάτους 5 
εκατοστών και βάθους 30 εκατοστών στις προ-
αναφερόμενες οδούς με τα φρεάτιά τους, όπως 
εμφαίνεται στα σχετικά σχέδια της υπευθύνου 
εταιρίας.
Οι εργασίες κάθε ημέρα θα πραγματοποιούνται 
από την 07:00 έως την 18:00 ώρα. Σημειώνεται 
ότι κατά τις μεσημβρινές ώρες κοινής ησυχίας 
δεν θα λαμβάνουν χώρα θορυβώδεις εργασίες.
Κατά τα προαναφερόμενα χρονικά διαστήματα 
να ληφθούν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 
ομαλή διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημά-
των και πεζών, προς πρόληψη τροχαίου ατυχή-
ματος ή κυκλοφοριακής συμφόρησης. Τις ώρες 
μη πραγματοποίησης εργασιών, οι προειδοποιη-
τικές πινακίδες να είναι ευκρινέστατα τοποθε-
τημένες προς πρόληψη τροχαίου ατυχήματος ή 
τραυματισμού οποιουδήποτε.
Με μέριμνα και ευθύνη του εργολήπτη του έρ-
γου και των εκτελούντων, εν γένει, τις εργασίες, 
σε συνεργασία σε συντρέχουσα περίπτωση με τις 
αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες και το Τμήμα Τρο-
χαίας Ξάνθης να τοποθετηθεί σχετική σήμανση, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.2696/99 όπως 
τροποποιήθηκε με το Ν.3542/07, της υπ΄ αριθ. 
ΔΜΕΟ/Ο/613 (Φ.Ε.Κ. 905 Β΄ / 20-5-2011) Απόφα-
σης Υφυπουργού ΥΠΟΜΕΔΙ, προς αποφυγή τρο-
χαίων ατυχημάτων και έγκαιρη ενημέρωση των 
οδηγών και των πεζών.
Με το πέρας των εργασιών οι οδοί να παραδο-
θούν στην κυκλοφορία καθαρές από ξένες ύλες, 
μηχανήματα, πινακίδες και λοιπά αντικείμενα.
 

Άρθρο 2ο

α)      Οι διατάξεις του άρθρου 1 της παρούσης 
απόφασης, ισχύουν τις χρονολογίες και ώρες που 
αναγράφονται στο άρθρο αυτό και εφαρμόζονται 
από την τοποθέτηση των υπό του Κ.Ο.Κ. προβλε-
πομένων πινακίδων ή από την έναρξη ρύθμισης 
των μέτρων από τροχονόμους.

β)      Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί σύμφωνα 
με το άρθρο 109 του Ν. 3542/2007 «Κύρωση του 
Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιή-
θηκε και ισχύει.

γ)      Η εκτέλεση και εφαρμογή της παρούσας από-
φασης, ανατίθεται στο Τμήμα Τροχαίας Ξάνθης, 
το οποίο δύναται ανάλογα τις κυκλοφοριακές 
συνθήκες να διαφοροποιήσει την ώρα έναρξης 
και λήξης των περιοριστικών της κυκλοφορίας 
μέτρων και να απαγορεύσει την κυκλοφορία σε 
οποιαδήποτε οδό, για όσο χρόνο απαιτηθεί.

δ)         Οι παραβάτες της παρούσας, διώκονται 
και τιμωρούνται


