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1. Εισαγωγή
Η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων υιοθετεί μια ολιστική
προσέγγιση για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Η εν λόγω
πρωτοβουλία βασίζεται σε έναν ολοκληρωμένο και συμμετοχικό ενεργειακό
σχεδιασμό, στον οποίο οι τοπικοί παράγοντες διαδραματίζουν ενεργό ρόλο. Οι
τοπικές αρχές που υπογράφουν την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων
δεσμεύονται για την υποβολή ενός Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (ΣΔΑΕ).
Μέσω του ΣΔΑΕ οι τοπικές αρχές εστιάζουν, κατά κύριο λόγο, στη μείωση της
ζήτησης ενέργειας εντός της επικράτειάς τους καθώς επίσης και στην προώθηση
της χρήσης των τοπικών πηγών ενέργειας. Στο ΣΔΑΕ, τομείς όπως ο οικιακός
τομέας, ο τριτογενής τομέας καθώς επίσης τα κτίρια, ο εξοπλισμός και οι
εγκαταστάσεις του Δήμου, όπως και ο τομέας των μεταφορών, θεωρούνται
βασικοί άξονες δράσεων για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Επί της
ουσίας, το ΣΔΑΕ επικεντρώνεται στην καταγραφή των κύριων δράσεων για την
μείωση

των

εκπομπών

CO2,

αναφέροντας

τον

προγραμματισμό,

τα

χρονοδιαγράμματα, την ανάθεση αρμοδιοτήτων και την κατανομή κονδυλίων.
Στο παρόν παραδοτέο γίνεται λόγος για το ΣΔΑΕ της ΔΕ Πρεσπών, δηλαδή
για ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια το οποίο
συντάσσεται σύμφωνα με τις κατευθυντήριες γραμμές του Συμφώνου των
Δημάρχων. Στο εν λόγω σχέδιο, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση του Δήμου η
οποία μελετήθηκε κατά το στάδιο της Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς (ΑΕΑ),
περιλαμβάνεται το πρόγραμμα του Δήμου για τη μείωση των εκπομπών CO2 του,
εντός των ορίων του, καθώς επίσης και το όραμά του για το μέλλον. Επί της
ουσίας, το ΣΔΑΕ περιλαμβάνει πλήθος δράσεων, οι οποίες θα υλοποιηθούν από
τον Δήμο προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2 του, τουλάχιστον κατά 40%,
ως το 2030. Οι εν λόγω δράσεις αναφέρονται: α) στον κτιριακό τομέα (δημοτικό
και ιδιωτικό), β) στον τομέα του δημοτικού φωτισμού, γ) στις μεταφορές
(ιδιωτικές – εμπορευματικές, δημοτικές, δημόσιες), δ) στον αγροτικό τομέα, ε)
στην τοπική παραγωγή ενέργειας, στ) στις βιοκλιματικές παρεμβάσειςαναπλάσεις χρήσεων γης, ζ) στις δημοτικές προμήθειες, η) σε διαχειριστικού
τύπου ενέργειες και θ) σε συνεργασίες μεταξύ Δήμου, φορέων και πολιτών.
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2. Δράσεις Μείωσης Εκπομπών CO2
Στην παρούσα ενότητα παρουσιάζονται οι δράσεις που θα αναλάβει ο Δήμος
για μείωση των εκπομπών CO2 στον Δήμο Πρεσπών. Οι δράσεις αφορούν στον
κτιριακό τομέα, στον τομέα των μεταφορών, στο δημοτικό φωτισμό, στην τοπικά
παραγόμενη ενέργεια και στις αναπλάσεις γης.

2.1. Κτιριακός Τομέας
Στις περισσότερες των περιπτώσεων ο κτιριακός τομέας είναι υπεύθυνος για
την έκλυση του μεγαλύτερου ποσοστού εκπομπών CO2. Στην παρούσα ενότητα
παρουσιάζονται αναλυτικά δράσεις που αφορούν τα δημοτικά κτίρια και τις
εγκαταστάσεις του Δήμου, τις οικίες και τα κτίρια του τριτογενούς τομέα.
2.1.1. Δημοτικά Κτίρια & Δημοτικές Εγκαταστάσεις
Τα κτίρια και οι εγκαταστάσεις του Δήμου καταναλώνουν το μεγαλύτερο
ποσοστό ενέργειας που αντιστοιχεί στο δημοτικό τομέα. O Δήμος διαθέτει
σημαντικό αριθμό δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων τα οποία αξιοποιούνται
κυρίως για παροχή διαφόρων υπηρεσιών. Στην κατεύθυνση της μείωσης των
εκπομπών CO2, o Δήμος με μια σειρά μέτρων θα επιχειρήσει την αναβάθμιση των
δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεών του. Οι δράσεις στις οποίες θα προβεί ο
Δήμος παρουσιάζουν πληθώρα πλεονεκτημάτων όπως πχ. τους μειωμένους
λογαριασμούς ενέργειας, ενώ ταυτόχρονα οι εν λόγω δράσεις με τη σωστή
προβολή μπορούν να λειτουργήσουν ως παραδείγματα καλών πρακτικών για τους
πολίτες. Επιπρόσθετα, στον τομέα των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων, ο
Δήμος έχει μεγάλη ευχέρεια να εφαρμόσει προγράμματα εξοικονόμησης
ενέργειας και να προβεί σε χρήση συστημάτων ΑΠΕ ώστε να επιτευχθεί
σημαντική μείωση των εκπομπών CO2. Στον πίνακα που ακολουθεί
παρουσιάζονται οι δράσεις στις οποίες πρόκειται να προβεί ο Δήμος Πρεσπών.
Πίνακας 1: Δράσεις για τα κτίρια & εγκαταστάσεις δημοτικού τομέα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ

Σελίδα 5

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ. ΠΡΕΣΠΩΝ
ΔΚ 1.1.1

Ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου Αγ. Γερμανού

ΔΚ 1.1.2

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Αγ. Γερμανού

ΔΚ 1.1.3

Ενεργειακές επιθεωρήσεις στα Δημοτικά Κτίρια

ΔΚ 1.1.4

Πρόγραμμα SmartWaterSave

2.1.1.1. Ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου Αγ. Γερμανού
Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται στον Αγ. Γερμανό Πρεσπών. Η κύρια χρήση
του κτιρίου είναι σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (νηπιαγωγείο). Το κτίριο
φιλοξενεί αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία. Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να
γίνουν είναι:


Εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης



Αντικατάσταση κουφωμάτων



Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης λέβητας (pellets)



Ηλιακός Θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας

ΔΡΑΣΗ: ΔΚ1.1.1

Ενεργειακή αναβάθμιση νηπιαγωγείου Αγ.
Γερμανού

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

74

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

14

Χρονολογία Υλοποίησης

2015-2019

Εκτιμώμενες Δαπάνες

137.777€

Πηγές Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

2.1.1.2. Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Αγ. Γερμανού
Το εν λόγω κτίριο βρίσκεται στον Αγ. Γερμανό Πρεσπών. Η κύρια χρήση
του κτιρίου είναι σχολείο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (δημοτικό σχολείο). Το
κτίριο φιλοξενεί αίθουσες διδασκαλίας και γραφεία. Οι παρεμβάσεις που
πρόκειται να γίνουν είναι:


Εγκατάσταση εξωτερικής θερμομόνωσης



Εγκατάσταση αντλίας θερμότητας
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Εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης



Εγκατάσταση συστήματος θέρμανσης λέβητας (pellets)



Ηλιακός Θερμοσίφωνας διπλής ενέργειας

ΔΡΑΣΗ: ΔΚ 1.1.2

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικού σχολείου Αγ.
Γερμανού

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

88

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

24

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2019

Εκτιμώμενες Δαπάνες

179.600 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκά - Εθνικά Προγράμματα

2.1.1.3. Διεξαγωγή Ενεργειακών Επιθεωρήσεων στα Δημοτικά Κτίρια
Με βάση τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτηρίων (ΚΕΝΑΚ), η
ενεργειακή επιθεώρηση αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο διάγνωσης της
ενεργειακής κατάστασης των υφιστάμενων κτιρίων και των δυνατοτήτων
βελτίωσής της. Για τα κτίριά του ο Δήμος έχει προχωρήσει σε διεξαγωγή
ενεργειακών επιθεωρήσεων, από τις οποίες προκύπτουν κατά περίπτωση βέλτιστα
μέτρα για την ενεργειακή αναβάθμισή τους. Η υλοποίηση των προτεινόμενων
δράσεων για κάθε ένα από τα κτίρια μπορεί να συμβάλλει στη μείωση
πρωτογενούς ενέργειας σε επίπεδο περίπου 80%. Τα εν λόγω κτίρια
παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα:
Πίνακας 2: Ενεργειακές Επιθεωρήσεις σε Δημοτικά Κτίρια
Α/Α
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ "ΠΑΤΟΥΛΙΔΕΙΟ" ΠΡΕΣΠΩΝ
ΝΕΡΟΜΥΛΟΣ ΑΝΤΑΡΚΤΙΚΟΥ
ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ(ΚΔΑΠ)
ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΛΑΙΜΟΥ
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΠΡΕΣΠΩΝ
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ
ΞΕΝΩΝΑΣ ΨΑΡΑΔΩΝ
ΝΑΥΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ ΛΑΙΜΟΥ (ΛΥΚΕΙΑΚΕΣ ΤΑΞΕΙΣ)
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΛΑΙΜΟΣ
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11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

ΠΡΩΗΝ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΠΛΑΤΕΟΣ
ΠΡΩΗΝ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΛΑΤΕΟΣ (ΚΑΦΕΤΕΡΙΑ)
ΠΡΩΗΝ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΛΕΥΚΩΝΑ (ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ)
ΠΡΩΗΝ ΑΓΡΟΤΟΛΕΣΧΗ ΚΑΡΥΩΝ (ΚΑΦΕΝΕΙΟ)
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΚΩΤΤΑ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΨΑΡΑΔΩΝ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ
ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΠΙΣΟΔΕΡΙΟΥ (ΠΡΟΣΘΗΚΗ)
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΟΥ ΓΕΡΜΑΝΟΥ
ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ (ΠΑΛΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ)

ΔΡΑΣΗ: ΔΚ1.1.3

Ενεργειακές επιθεωρήσεις σε δημοτικά κτίρια

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

255

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

199

Χρονολογία Υλοποίησης

2015-2018

Εκτιμώμενες Δαπάνες

520.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

2.1.1.4. Πρόγραμμα SmartWaterSave
To έργο αφορά στην εξέλιξη συστήματος παρακολούθησης και μείωσης
απωλειών στα δίκτυα ύδρευσης με χρήση αισθητήρων». Η δράση θα γίνει σε
συνεργασία με τον τομέα υδραυλικής και περιβαλλοντικής μηχανικής του
τμήματος

πολιτικών

μηχανικών

του

Αριστοτελείου

Πανεπιστημίου

Θεσσαλονίκης, το Πανεπιστήμιο Σκοπίων και την Εταιρία κοινής ωφέλειας
Proleter. Το προτεινόμενο έργο είναι συναφές με την θεματική προτεραιότητα
(Προστασία του Περιβάλλοντος και προώθηση της προσαρμογής στην κλιματική
αλλαγή, αποφυγή και διαχείρηση κινδύνων) και ειδικό αντικειμενικό σκοπό
(αειφορική

διαχείριση

προστατευόμενων

περιοχών,

οικοσυστημάτων

και

βιοποικιλότητας). Αντικείμενο του έργου είναι η αναβάθμιση της διαχείρισης των
δικτύων ύδρευσης με χρήση καινοτόμων τεχνολογιών. Στα αναμενόμενα
αποτελέσματα του έργου περιλαμβάνεται η ακριβής αποτύπωση των δικτύων
ύδρευσης και των χαρακτηριστικών τους (όδευση, διακλαδώσεις, βαλβίδες,
αντλίες, δεξαμενές κλπ) σε σύστημα γεωγραφικών πληροφοριών, η ανάλυση των
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πιέσεων στο δίκτυο με παράλληλη ανίχνευση απωλειών και κλοπών με χρήση
αισθητήρων. Ο σχεδιασμός και υλοποίηση επεμβάσεων για αντιμετώπιση των
προβλημάτων που ανιχνεύτηκαν όπως πχ. την βέλτιστη διαχείριση πιέσεων, την
αντιμετώπιση διαρροών κλπ.

ΔΡΑΣΗ: ΔΚ1.1.4

Πρόγραμμα SmartWaterSave

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

89

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

58,1

Χρονολογία Υλοποίησης

2015-2018

Εκτιμώμενες Δαπάνες

210.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

2.1.2. Οικιακός & Τριτογενής Τομέας
Τα κτίρια του οικιακού και τριτογενή τομέα ευθύνονται για τις μεγαλύτερες
καταναλώσεις ενέργειας όπως αναδεικνύεται από σχετικές μελέτες και έρευνες.
Το ποσοστό κατανάλωσης ενέργειας των ιδιωτικών κτιρίων, σε αστικές περιοχές
της ΕΕ, ανέρχεται στο 40%. Τα περιθώρια παρέμβασης του Δήμου για τα ιδιωτικά
κτίρια είναι πολύ μικρά, καθώς δε διαθέτει νομοθετικές και κανονιστικές
αρμοδιότητες για να προχωρήσει σε θέσπιση αυστηρότερων ενεργειακών
προδιαγραφών και κανονισμών από αυτές που προβλέπει η εθνική νομοθεσία.
Ωστόσο, ο Δήμος μέσω διαφόρων δράσεων κυρίως με τη μορφή ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης των πολιτών μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση των
εκπομπών CO2 από τα ιδιωτικά κτίρια.
Στην παρούσα οικονομική συγκυρία, ο Δήμος, δε διαθέτει τα κονδύλια ώστε
να προχωρήσει σε θέσπιση οικονομικών κινήτρων για τη μείωση των εκπομπών
CO2. Ωστόσο, μπορεί να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες και να τους παρέχει
ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με μέτρα και πρακτικές εξοικονόμησης
ενέργειας στις κατοικίες, τονίζοντας ταυτόχρονα τα περιβαλλοντικά, ενεργειακά
αλλά και οικονομικά οφέλη τους. Οι δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
που θα ενθαρρύνουν τους πολίτες να προσπαθήσουν να ελαττώσουν τις εκπομπές
CO2 του κτιριακού τομέα. Με τον τρόπο αυτό θα παρέχεται ενημέρωση στους
πολίτες σχετικά με τη βελτίωση της θερμομόνωσης των κατοικιών τους, την
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αντικατάσταση των παλαιών συστημάτων θέρμανσης με νέα αποδοτικότερα και
την εγκατάσταση ηλιοθερμικών συστημάτων για την παραγωγή ζεστού νερού
χρήσης. Επιπλέον, ο Δήμος θα ενημερώνει τους πολίτες σχετικά με τα υπάρχοντα
συστήματα ενεργειακής σήμανσης και πιστοποίησης λαμπτήρων φωτισμού,
κλιματιστικών, οικιακών ηλεκτρικών συσκευών και εξοπλισμού πληροφορικής,
με σκοπό να τους «εκπαιδεύσει» να επιλέγουν προϊόντα υψηλής ενεργειακής
απόδοσης. Τέλος, μέσω των προαναφερθεισών δράσεων, ο Δήμος θα
προσπαθήσει να επηρεάσει τα πρότυπα ενεργειακής συμπεριφορά των κατοίκων,
με σκοπό να μπορούν να χειρίζονται ορθολογικότερα τις ηλεκτρικές συσκευές, τα
συστήματα θέρμανσης/ψύξης και φωτισμού. Οι τεχνολογικές εξελίξεις, τα
αυστηρότερα ευρωπαϊκά και εθνικά πρότυπα και προδιαγραφές, σε συνδυασμό με
τις δράσεις ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης των πολιτών, είναι δυνατό να
συμβάλλουν σημαντικά στη μείωση των εκπομπών CO2 του τομέα των κατοικιών.
Πίνακας 3: Δράσεις για κτίρια οικιακού – τριτογενή τομέα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥ – ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
ΔΟΤ 1.2.1

Θερμική

μόνωση/

Τοποθέτηση

φυτεμένου

δώματος

/

Αντικατάσταση

κουφωμάτων και υαλοπινάκων
ΔΟΤ 1.2.2

Εγκατάσταση θερμικών ηλιακών

ΔΟΤ 1.2.3

Αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού

ΔΟΤ 1.2.4

Αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με νέα υψηλής ενεργειακής κλάσης

ΔΟΤ 1.2.5

Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με ενεργειακά πιο αποδοτικές

ΔΟΤ 1.2.6

Φωτοβολταϊκά συστήματα

ΔΟΤ 1.2.7

Ενεργειακή αναβάθμιση τελωνείου Κρυσταλλοπηγής

2.1.2.1. Θερμομόνωση - Φυτεμένα Δώματα - Αντικατάσταση Κουφωμάτων &
Υαλοπινάκων
Το μεγαλύτερο ποσοστό των κατοικιών των Πρεσπών, λόγω του ότι έχουν
κατασκευαστεί προ του 1980, δηλαδή προ της εφαρμογής του Κανονισμού
Θερμομόνωσης (ΚΘ), δε διαθέτουν θερμομόνωση στην τοιχοποιία τους, τα
κουφώματά τους είναι χαμηλών προδιαγραφών και τα υαλοστάσια τους ως επί τω
πλείστων μονά. Ο Δήμος με μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης θα
προσπαθήσει να ενθαρρύνει τους πολίτες για την ενεργειακή αναβάθμιση των
κατοικιών τους με τοποθέτηση εξωτερικής μόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων
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τους, με αντικατάσταση τόσο των κουφωμάτων με υψηλότερης απόδοσης όσο και
με χρήση διπλών υαλοστασίων χαμηλής εκπομπής, προσδίδοντας στα κτίρια
χαρακτήρα ανάλογο με αυτών που κατασκευάστηκαν βάσει του ΚΘ. Οι πολίτες
μπορούν

να

προχωρήσουν

στις

ανωτέρω

παρεμβάσεις

μέσω

εθνικών

επιδοτούμενων προγραμμάτων όπως πχ. το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ΟΙΚΟΝ».
ΔΡΑΣΗ: ΔΟΤ 1.2.1.

Θερμική μόνωση - αντικατάσταση κουφωμάτων &
υαλοπινάκων

Εξοικονόμηση Ενέργειας Οικιακού Τομέα (MWh)

89,2

Μείωση Εκπομπών CO2 Οικιακού Τομέα (tn/έτος)

29,5

Εξοικονόμηση Ενέργειας Τριτογενούς Τομέα (MWh)

32,2

Μείωση Εκπομπών CO2 Τριτογενούς Τομέα (tn/έτος)

10,7

Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

121,4

Συνολική Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

40,2

Χρονολογία Υλοποίησης

2010-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.1.2.2. Ηλιοθερμικά Συστήματα
Το μεγαλύτερο μέρος του ζεστού νερού χρήσης (ΖΝΧ) των οικιών της ΔΕ
Πρεσπών καλύπτεται από ιδιαίτερα ενεργοβόρους συμβατικούς ηλεκτρικούς
θερμοσίφωνες. Με δράσεις ενημέρωσης ο Δήμος θα προσπαθήσει να προωθήσει
τη χρήση των ηλιοθερμικών συστημάτων, που αφενός θα συμβάλλουν στη μείωση
των εκπομπών CO2, λόγω της αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας και αφετέρου θα
επιφέρουν σημαντική εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΡΑΣΗ: ΔΟΤ 1.2.2.

Εγκατάσταση θερμικών ηλιακών

Εξοικονόμηση Ενέργειας Οικιακού Τομέα (MWh)

19,4

Μείωση Εκπομπών CO2 Οικιακού Τομέα (tn/έτος)

12,7

Εξοικονόμηση Ενέργειας Τριτογενούς Τομέα (MWh)

9,6

Μείωση Εκπομπών CO2 Τριτογενούς Τομέα (tn/έτος)

6,2

Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

29

Συνολική Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

18,9

Χρονολογία Υλοποίησης
Εκτιμώμενες Δαπάνες

2010-2030
-
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Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.1.2.3. Αναβάθμιση Συστημάτων Φωτισμού
Ο Δήμος προτίθεται να προβεί σε εκστρατεία ενημέρωσης για την
αντικατάσταση των ενεργοβόρων λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας. Παράλληλα ο Δήμος θα ενημερώσει τους πολίτες για το ευρωπαϊκό
σύστημα ενεργειακής σήμανσης των λαμπτήρων και θα τους παρέχει πληροφορίες
για τις διάφορες τεχνολογίες λαμπτήρων που κυκλοφορούν στο εμπόριο, τα
τεχνικά τους χαρακτηριστικά, την ενεργειακή τους απόδοση, το κόστος κατά τον
κύκλο ζωή τους και τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις.

ΔΡΑΣΗ: ΔΟΤ 1.2.3.

Αναβάθμιση συστημάτων φωτισμού

Εξοικονόμηση Ενέργειας Οικιακού Τομέα (MWh)

189,5

Μείωση Εκπομπών CO2 Οικιακού Τομέα (tn/έτος)

123,5

Εξοικονόμηση Ενέργειας Τριτογενούς Τομέα (MWh)

117,5

Μείωση Εκπομπών CO2 Τριτογενούς Τομέα (tn/έτος)

76,6

Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

306,9

Συνολική Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

200,1

Χρονολογία Υλοποίησης

2010 - 2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.1.2.4. Κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης
Με μια σειρά δράσεων ενημέρωσης, ο Δήμος θα ενθαρρύνει την
αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με νέας τεχνολογίας υψηλής ενεργειακής
κλάσης Α με inverter, θα πληροφορήσει τους πολίτες σχετικά με το ευρωπαϊκό
σήμα και θα τους κατατοπίσει για την τεχνολογία inverter και τον τρόπο με τον
οποίο συμβάλλει στη μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. Η
αντικατάσταση των παλαιών κλιματιστικών με νέας τεχνολογίας υψηλής
ενεργειακής κατηγορίας μπορεί οδηγήσει σε μείωση ως και 72% της
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.
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ΔΡΑΣΗ: ΔΟΤ 1.2.4.

Κλιματιστικά ενεργειακής κλάσης

Εξοικονόμηση Ενέργειας Οικιακού Τομέα (MWh)

1,7

Μείωση Εκπομπών CO2 Οικιακού Τομέα (tn/έτος)

1,1

Εξοικονόμηση Ενέργειας Τριτογενούς Τομέα (MWh)

0,5

Μείωση Εκπομπών CO2 Τριτογενούς Τομέα (tn/έτος)

0,3

Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

2,2

Συνολική Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

1,4

Χρονολογία Υλοποίησης

2010-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.1.2.5. Ενεργειακά αποδοτικές ηλεκτρικές συσκευές
Με δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, ο Δήμος θα προσπαθήσει
να ενθαρρύνει την αντικατάσταση των ηλεκτρικών συσκευών (οικιακής χρήσης,
γραφείου κτλ.) με νέας τεχνολογίας, ενεργειακά αποδοτικότερων, που φέρουν το
σήμα Energy Star. Η αντικατάσταση των συσκευών δύναται να οδηγήσει σε 20%
μείωση της ηλεκτρικής κατανάλωσης και κατά συνέπεια της αντίστοιχης μείωσης
εκπομπών CO2.
ΔΡΑΣΗ: ΔΟΤ 1.2.5.

Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με
νέας τεχνολογίας ενεργειακά πιο αποδοτικών

Εξοικονόμηση Ενέργειας Οικιακού Τομέα (MWh)

346,8

Μείωση Εκπομπών CO2 Οικιακού Τομέα (tn/έτος)

226,1

Εξοικονόμηση Ενέργειας Τριτογενούς Τομέα (MWh)

53,7

Μείωση Εκπομπών CO2 Τριτογενούς Τομέα (tn/έτος)

35

Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

400,5

Συνολική Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

261,1

Χρονολογία Υλοποίησης

2010-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.1.2.6. Φωτοβολταϊκά Συστήματα
Στο πλαίσιο των ενημερωτικών εκδηλώσεων του Δήμου, οι πολίτες θα
κατατοπίζονται για την εγκατάσταση και λειτουργία των φωτοβολταϊκών
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συστημάτων και των δυνατοτήτων τους. Με τον τρόπο αυτό, οι πολίτες θα
εξοικειωθούν με τα εν λόγω συστήματα ενώ παράλληλα θα πληροφορηθούν για
τα εθνικά και ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στην προώθηση των
φωτοβολταϊκών (πχ. «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» κα.).
ΔΡΑΣΗ: ΔΟΤ 1.2.6.

Προώθηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

Εξοικονόμηση Ενέργειας Οικιακού Τομέα (MWh)

131

Μείωση Εκπομπών CO2 Οικιακού Τομέα (tn/έτος)

85,4

Εξοικονόμηση Ενέργειας Τριτογενούς Τομέα (MWh)

9

Μείωση Εκπομπών CO2 Τριτογενούς Τομέα (tn/έτος)

5,9

Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

140

Συνολική Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

91,3

Χρονολογία Υλοποίησης

2010-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.1.2.6. Ενεργειακή αναβάθμιση τελωνείου Κρυσταλλοπηγής
Οι παρεμβάσεις που θα υλοποιηθούν είναι:


Αποκατάσταση των προσόψεων του κελύφους του κτιρίου



Σημειακή αποκατάσταση του φέροντος οργανισμού από οπλισμένο
σκυρόδεμα



Βελτίωση της ηλεκτρικής εγκατάστασης με αποκατάσταση των βλαβών



Αντικατάσταση κουφωμάτων (πόρτες & παράθυρα) με θερμομονωτικά
στο κεντρικό κτίριο



Αντικατάσταση λαμπτήρων με led



Συντήρηση του συστήματος θέρμανσης και ψύξης



Βελτίωση των χώρων υγιεινής



Εγκατάσταση ενημερωτικού κέντρου μέσω Η/Υ στην είσοδο του κτιρίου

ΔΡΑΣΗ: ΔΟΤ 1.2.7.

Ενεργειακή αναβάθμιση τελωνείου Κρυσταλλοπηγής

Εξοικονόμηση Ενέργειας Οικιακού Τομέα (MWh)

-

Μείωση Εκπομπών CO2 Οικιακού Τομέα (tn/έτος)

-

Εξοικονόμηση Ενέργειας Τριτογενούς Τομέα (MWh)

49,5
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Μείωση Εκπομπών CO2 Τριτογενούς Τομέα (tn/έτος)

13,2

Συνολική Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

49,5

Συνολική Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

13,2

Χρονολογία Υλοποίησης

2010-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.2. Δημοτικός Φωτισμός

Το σύστημα του δημοτικού φωτισμού είναι αναπόσπαστο τμήμα της
υποδομής κάθε πόλης. Η καταναλισκόμενη ενέργεια για το φωτισμό δρόμων και
κοινόχρηστων χώρων αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής ενέργειας που
καταναλώνεται σε μια πόλη, ενώ τα κόστη συντήρησης και λειτουργίας του
συστήματος συγκαταλέγονται στα κυριότερα έξοδα των περισσότερων πόλεων.
Στον τομέα του δημοτικού φωτισμού τα περιθώρια διορθωτικών κινήσεων είναι
μεγάλα προκειμένου να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας. Όπως έχει αναφερθεί,
ο Δήμος είναι υπεύθυνος για τη συντήρηση των φωτιστικών σωμάτων που
ανήκουν στον ίδιο όσο και αφορούν σε φωτισμό οδών και κοινόχρηστων χώρων
και πλατειών. Με μια σειρά παρεμβάσεων, που αναφέρονται παρακάτω, ο Δήμος
θα προσπαθήσει να αναβαθμίσει ενεργειακά το σύστημα του δημοτικού φωτισμού
της πόλης και να μειώσει σημαντικά την καταναλισκόμενη ενέργεια που
προκύπτει από αυτό.
Πίνακας 4: Δράσεις για δημοτικό φωτισμό
ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
ΔΦ 2.1

Καταγραφή λαμπτήρων Δήμου

ΔΦ 2.2

Αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας – Δράση
NET METERING

2.2.1. Καταγραφή Λαμπτήρων Δήμου
Ο Δήμος θα προβεί σε καταγραφή της υφιστάμενης κατάστασης όλου του
δικτύου του δημοτικού φωτισμού για την καλύτερη παρακολούθηση της
κατανάλωσης στον τομέα αυτό.
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ΔΡΑΣΗ: ΔΦ 2.1

Καταγραφή λαμπτήρων του Δήμου

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

-

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

-

Χρονολογία Υλοποίησης

2020-2021

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.2.2. Αντικατάσταση Λαμπτήρων με Λαμπτήρες Εξοικονόμησης Ενέργειας
Ο δημοτικός φωτισμός αποτελεί έναν τομέα όπου μπορεί να επιτευχθεί
εξοικονόμηση ενέργειας χωρίς μεγάλο κόστος ή εργασία με την αντικατάσταση
των υφιστάμενων λαμπτήρων/φωτιστικών με εξοικονόμησης ενέργειας. Η
αντικατάσταση αυτή μπορεί, για λόγους οικονομίας, να γίνει και κατά περίπτωση.
Δηλαδή, όταν ένας λαμπτήρας καταστρέφεται ή όταν λόγω ενός έργου (πχ.
πεζοδρόμηση) οι υποδομές μίας οδού ή δημόσιου χώρου ανακαινίζονται ή
αντικαθίστανται. Η υλοποίηση της δράσης μπορεί να γίνει με την προμήθεια των
αντίστοιχων νέων λαμπτήρων / φωτιστικών, μέσω του ετήσιου προϋπολογισμού
του Δήμου, κάθε φορά που χρειάζεται αντικατάσταση από τις τεχνικές υπηρεσίες
του Δήμου, με συμβάσεις με εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών ή με
χρηματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν διαθέσιμα για αυτό το σκοπό, για τμήματα
(οδούς ή γειτονιές) του Δήμου. Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικές υπηρεσίες του
Δήμου θα παρακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις για λύσεις και εφαρμογές που
μπορεί να σχετίζονται με:


Νέους τύπους λαμπτήρων με ακόμη μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής
ενέργειας (σε σχέση με τις προτεινόμενες αντικαταστάσεις) για ίδιες τιμές
φωτεινότητας και προδιαγραφές ασφάλειας, χρώματος και οπτικής άνεσης



Νέους ανακλαστήρες ή καλύμματα



Τεχνολογίες δημοτικού φωτισμού με χρήση ΑΠΕ



Τεχνολογίες ρύθμισης της έντασης του δημοτικού φωτισμού
Επίσης, η Ενεργειακή Αναβάθμιση Οδοφωτισμού & Δημοτικών Υποδομών

μέσω Αντικατάστασης Συμβατικών Λαμπτήρων με φωτιστικά LED αποτελεί τον
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δεύτερο πυλώνα της δράσης NET METERING. Η συγκεκριμένη δράση
αποσκοπεί στην περιβαλλοντική πολιτική για μείωση του φωτισμού κατά τις
νυχτερινές ώρες ώστε να μην ενοχλεί και να παρεμποδίζει την μετακίνηση ζώων
και πουλιών.

ΔΡΑΣΗ: ΔΦ 2.2.

Αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες
εξοικονόμησης ενέργειας – Δράση NET
METERING

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

105,5

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

68,8

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

2.500 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκά - Εθνικά Προγράμματα

2.3. Μεταφορές
Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που οφείλονται στις μεταφορές είναι
από τις πιο σημαντικές σε επίπεδο αστικού ιστού. Στην παρούσα ενότητα θα
αναλυθούν οι παρεμβάσεις για τη μείωση των εκπομπών CO2 για τις ακόλουθες
κατηγορίες μεταφορών: α) δημοτικός στόλος, β) δημόσιες μεταφορές και γ)
ιδιωτικές – εμπορευματικές μεταφορές.
2.3.1. Δημοτικά Οχήματα
Οι δράσεις που αφορούν στη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου από το
στόλο των οχημάτων ενός Δήμου δεν οδηγεί μόνο σε μεσοπρόθεσμη μείωση των
λειτουργικών εξόδων του, αλλά έχει και μικρή επίδραση στο συνολικό
αποτύπωμα CO2. Παρόλο, που ο αριθμός των δημοτικών οχημάτων είναι πολύ
μικρότερος σε σχέση με τον αριθμό των ιδιωτικών, η σωστή προβολή των
δράσεων και αποτελεσμάτων στον τομέα αυτό μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα
για τους πολίτες.
Πίνακας 5: Δράσεις για δημοτικά οχήματα

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
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ΔΔΟ 3.1.1

Δημιουργία γραφείου κίνησης

ΔΔΟ 3.1.2

Εκπαίδευση οδηγών του δημοτικού στόλου (Eco-driving)

ΔΔΟ 3.1.3

Αύξηση Χρήσης Βιοκαυσίμων

ΔΔΟ 3.1.4

Δράση Ενσωμάτωσης Πράσινης Μετακίνησης στις πόλεις

2.3.1.1. Γραφείο Κίνησης
Ο Δήμος έχει ξεκινήσει διαδικασίες για δημιουργία γραφείου κίνησης, το
οποίο έχει αρμοδιότητες ελέγχου, προμηθειών και παρακολούθησης των
αποτελεσμάτων των δράσεων ενεργειακής απόδοσης στις μεταφορές. Το γραφείο
είναι αρμόδιο για τις μελέτες μετατροπής ή αντικατάστασης των παλαιότερων
οχημάτων με νέα πιο φιλικά προς το περιβάλλον, ενώ ταυτόχρονα είναι υπεύθυνο
για τη διεξαγωγή και παρακολούθηση των περιοδικών συντηρήσεων του
δημοτικού στόλου.

ΔΡΑΣΗ: ΔΔΟ 3.1.1

Γραφείο κίνησης

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

-

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

-

Χρονολογία Υλοποίησης

2019

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.3.1.2. Εκπαίδευση Οδηγών Δημοτικού Στόλου (Eco-driving)
Η υιοθέτηση και η εμπέδωση του eco-driving στους οδηγούς των
Δημοτικών οχημάτων θα επιφέρει με απλές τεχνικές οδήγησης, σημαντική
εξοικονόμηση καυσίμου, της τάξης του 5-20%, μειώνοντας ταυτόχρονα και τις
εκπομπές CO2.


Αλλαγή ταχύτητας στις 2.000 – 2.500 στροφές, όπου είναι και η πιο
οικονομική περιοχή λειτουργίας του κινητήρα. Για οχήματα με κινητήρα
diesel, η αλλαγή αυτή πρέπει να γίνεται στις 1.500 – 2.000 στροφές. Ο
μεγάλος αριθμός στροφών και η υπερβολική ταχύτητα αυξάνουν υπερβολικά
την κατανάλωση καυσίμου.
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Οδήγηση με σταθερή ταχύτητα και με χρήση της μεγαλύτερης δυνατής
σχέσης μετάδοσης. Τα άσκοπα φρεναρίσματα και οι άσκοπες αλλαγές
ταχυτήτων θα πρέπει να αποφεύγονται, καθώς η απότομη επιτάχυνση
καταναλώνει μεγάλη ποσότητα καυσίμου.



Πρόβλεψη των συνθηκών κυκλοφορίας. Ο οδηγός θα πρέπει να ελέγχει από
μακριά τη ροή της κυκλοφορίας και να ενεργεί κατάλληλα για να
αποφεύγονται τα απότομα φρεναρίσματα και οι επιταχύνσεις.



Ομαλή επιβράδυνση με υψηλή σχέση μετάδοσης και απελευθέρωση του
πεντάλ του γκαζιού το νωρίτερο δυνατό.



Σβήσιμο του κινητήρα σε σύντομες στάσεις.



Τακτική συντήρηση των οχημάτων και των ελαστικών τους. Η οδήγηση με
πίεση μικρότερη κατά 0,3bar από αυτή που συνιστά ο κατασκευαστής
αυξάνει την κατανάλωση κατά 3%. Δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται
φαρδύτερα ελαστικά από αυτά που προτείνει ο κατασκευαστής, διότι οδηγούν
σε αυξημένη κατανάλωση. Προτείνεται η επιλογή ελαστικών «εξοικονόμησης
καυσίμου» που διατίθενται πλέον στην αγορά.



Αποφυγή μεταφοράς περιττών φορτίων. Το επιπλέον βάρος προκαλεί αύξηση
της ισχύος που απαιτείται από τον κινητήρα και συνεπώς αύξηση της
κατανάλωσης καυσίμου. Επιπλέον, τα ανοιχτά παράθυρα αυξάνουν την
αεροδυναμική αντίσταση του οχήματος και προκαλούν μεγαλύτερη
κατανάλωση.



Συνετή χρήση του κλιματισμού με κατώτατη ρύθμιση θερμοκρασίας στους
23ο C.



Ομαλή επιβράδυνση στις στροφές χωρίς τη χρήση φρένου.



Αποφυγή χρήσης του οχήματος για σύντομες διαδρομές.



Χρήση του βοηθητικού εξοπλισμού του οχήματος, όπως το στροφόμετρο, το
trip computer και το cruise control. Ο εξοπλισμός αυτός βοηθά στην
εξοικονόμηση καυσίμου.



Επιλογή του αποδοτικότερου οχήματος σε σχέση με τις πραγματικές
καθημερινές ανάγκες του οδηγού.



Σχεδιασμός για την εύρεση της οικονομικότερης διαδρομής προς τον
προορισμό.
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ΔΡΑΣΗ: ΔΔΟ 3.1.2

Εκπαίδευση οδηγών δημοτικού στόλου
(eco-driving)

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

5,5

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

4,4

Χρονολογία Υλοποίησης
Εκτιμώμενες Δαπάνες
Πηγές Χρηματοδότησης

2014-2030
500 €
Ίδιοι Πόροι

2.3.1.3. Αύξηση Χρήσης Βιοκαυσίμων
Βάσει του προτύπου ΕΝ14214 το βιοντίζελ μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως
συστατικό μειγμάτων ντίζελ έως 10% κατ’όγκο. Από το 2010 το ντίζελ που
κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά περιέχει βιοντίζελ 6,5% κατ’όγκο και
αναμένεται ως το 2020 να φτάσει σε ποσοστό 10%. Δηλαδή, θα υπάρξει μείωση
έως και 3,5% στις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα που εκλύονται από τα
οχήματα που χρησιμοποιούν ως καύσιμο το πετρέλαιο κίνησης. Εξάλλου οι
κανονισμοί της ΕΕ ορίζουν πως τα κράτη μέλη θα πρέπει να αντικαταστήσουν το
10% των καυσίμων με βιοκαύσιμα ως το 2030.

ΔΡΑΣΗ: ΔΔΟ 3.1.3

Αύξηση χρήσης βιοκαυσίμων

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

-

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

2,3

Χρονολογία Υλοποίησης

2010-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.3.1.4. Δράση Ενσωμάτωσης Πράσινης Μετακίνησης στις πόλεις
Η δράση αφορά σε αναβάθμιση δημοσίων υποδομών για την βελτίωση των
χρόνων των οδικών ταξιδιών, της ασφαλή διάσχιση των συνόρων και την
προώθηση της ενεργειακής αποδοτικότητας με στόχο τις πράσινες μετακινήσεις.
Το έργο αφορά την προώθηση σε επίπεδο επίδειξης της μετακίνησης με μηδενικές
ανθρακικές εκπομπές μέσω της μελέτης των συγκοινωνιακών αναγκών και της
προμήθειας και χρήσης ηλεκτροκίνητων οχημάτων η ενέργεια των οποίων θα
προέρχεται από ΑΠΕ. Τα οχήματα (mini-bus και electric utility vehicle) θα
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φορτίζουν τις μπαταρίες τους σε σταθμούς φόρτωσης (έναν σε κάθε δήμο) που θα
αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια με φωτοβολταϊκά πάνελ. Τα λεωφορεία θα είναι
εξοπλισμένα με συσκευές επικοινωνίας (GPS, wifi) για παροχή βελτιωμένων
υπηρεσιών.

ΔΡΑΣΗ: ΔΙΜ 3.2.4

Δράση Ενσωμάτωσης Πράσινης Μετακίνησης
στις πόλεις

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

0,5

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

0,1

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2020

Εκτιμώμενες Δαπάνες

31.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα

2.3.2. Δημόσιες, Ιδιωτικές – Εμπορευματικές Μεταφορές
Όπως υπολογίστηκε στη Βασική Απογραφή Εκπομπών, οι δημόσιες,
ιδιωτικές και εμπορευματικές μεταφορές συνεισφέρουν σημαντικά στις εκπομπές
του CO2 στο Δήμο Πρεσπών. Οι παρεμβάσεις που μπορεί να πραγματοποιήσει ο
Δήμος όσον αφορά τις δημόσιες, εμπορευματικές και ιδιωτικές μεταφορές είναι
περιορισμένες και επικεντρώνονται στην ενημέρωση σχετικά με νέες τεχνολογίες
οχημάτων, στην επιλογή χρήσης τους και στη συμπεριφορά οδήγησης των
πολιτών.
Πίνακας 6: Δράσεις για Δημόσιες, Ιδιωτικές & Εμπορευματικές Μεταφορές

ΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΣ, ΙΔΙΩΤΙΚΕΣ - ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΙΚΕΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΔΙΜ 3.2.1

Αύξηση χρήσης βιοκαυσίμων

ΔΙΜ 3.2.2

Δράσεις ευαισθητοποίησης για νέες τεχνολογίες οχημάτων

ΔΙΜ 3.2.3

Προώθηση των αρχών της οικολογικής οδήγησης (eco - driving)

2.3.2.1. Αύξηση Χρήσης Βιοκαυσίμων
Βάσει των κανονισμών της ΕΕ τα κράτη μέλη θα πρέπει να
αντικαταστήσουν με βιοκαύσιμα το 10% των καυσίμων που χρησιμοποιούνται για
μεταφορές ως το 2020. Η βιοαιθανόλη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως συστατικό
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μειγμάτων βενζίνης σε ποσοστό ως 5% κατ’ όγκο (πρότυπο EN 15376).
Παράλληλα, από το 2010 το πετρέλαιο κίνησης που κυκλοφορεί στην ελληνική
αγορά περιέχει βιοντίζελ σε ποσοστό 6,5% κατ’ όγκο. Αναμένεται λοιπόν ότι ως
το 2030 στη Ελληνική αγορά θα διατίθεται μίγμα βενζίνης με 3% κατ’ όγκο
βιοαιθανόλη και πετρέλαιο κίνησης με 10% κατ’ όγκο βιοντίζελ, γεγονός που θα
συνεισφέρει στη μείωση εκπομπών CO2.

ΔΡΑΣΗ: ΔΙΜ 3.2.1

Αύξηση χρήσης βιοκαυσίμων

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

-

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

18,6

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.3.2.2. Δράσεις ενημέρωσης για νέες τεχνολογίες οχημάτων
Με μια σειρά δράσεων ευαισθητοποίησης ο Δήμος θα προσπαθήσει να
προωθήσει τις εθνικές πολιτικές για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση
των εκπομπών CO2 από τις δημόσιες και ιδιωτικές – εμπορευματικές μεταφορές.
Μέσω των δράσεων αυτών οι πολίτες θα ενημερώνονται για τις δυνατότητες των
σύγχρονων οχημάτων με εναλλακτικά καύσιμα (π.χ. υβριδικά) και την
εξοικονόμηση καυσίμου – μείωση των εκπομπών CO2 που αυτά προσφέρουν.
Επίσης, ο Δήμος θα ενθαρρύνει τη μειωμένη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων για
τις μικρές αποστάσεις εντός της πόλης και θα παρουσιάσει στους πολίτες τις
πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει μέσω του Σχεδίου Δράσης για τη μείωση της
κατανάλωσης καυσίμων και των εκπομπών CO2 στο στόλο των δημοτικών
οχημάτων.

ΔΡΑΣΗ: ΔΙΜ 3.2.2

Δράσεις ενημέρωσης για νέες τεχνολογίες
οχημάτων

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

45,2

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

11,4

Χρονολογία Υλοποίησης
Εκτιμώμενες Δαπάνες
Πηγές Χρηματοδότησης

2014-2030
500 €
Ίδιοι Πόροι
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2.3.2.3. Προώθηση Αρχών Οικολογικής Οδήγησης (eco - driving)
Ο Δήμος θα δώσει ιδιαίτερη έμφαση στην προώθηση των αρχών της
οικολογικής οδήγησης (eco - driving) και τα οφέλη που προκύπτουν από αυτή. Η
εφαρμογή των κανόνων eco – driving αναμένεται να συμβάλλει σημαντικά στη
μείωση της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας και κατά συνέπεια στις εκπομπές
CO2.

ΔΡΑΣΗ: ΔΙΜ 3.2.3

Προώθηση αρχών οικολογικής οδήγησης
(eco-driving)

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

56,5

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

14,2

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2020

Εκτιμώμενες Δαπάνες

500 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Ίδιοι Πόροι

2.4. Αγροτικός Τομέας
Η βασική πρόκληση για την αειφόρο γεωργία είναι να επιτευχθεί η
ορθότερη χρήση των διαθέσιμων φυσικών και ανθρώπινων πόρων. Η αειφορική
ενέργεια αποτελεί σπουδαίο παράγοντα αύξησης του εισοδήματος των αγροτών
με θετικές επιπτώσεις στην προστασία του περιβάλλοντος. Σκοπός των δράσεων
του Δήμου σχετικά με τη γεωργία θα είναι η ανάδειξη τόσο των περιβαλλοντικών
όσο και των οικονομικών ωφελειών από τις δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας
στον αγροτικό τομέα.
Πίνακας 7: Δράσεις αγροτικού τομέα
ΔΡΑΣΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
ΔΑΤ 4.1

Εκστρατεία ενημέρωσης αγροτών

ΔΑΤ 4.2

Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας για άρδευση με κάρτες χρέωσης

ΔΑΤ 4.3

Εγκατάσταση συστημάτων VSD στους κινητήρες των αντλιών
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2.4.1. Εκστρατεία Ενημέρωσης Αγροτών για Αειφορική Γεωργία
Μέσω μιας σειράς δράσεων ενημέρωσης όπως σεμινάρια ημερίδες και
άρθρα στον τοπικό τύπο, ο Δήμος θα προσπαθήσει να παρέχει τεχνογνωσία στους
αγρότες ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν τα προτεινόμενα μέτρα στις
καλλιέργειές τους, να κατανοήσουν και να εφαρμόσουν τις μεθόδους συντήρησης
και λειτουργίας του νέου εξοπλισμού. Οι ενημερωτικές δράσεις θα αφορούν σε:


Εφαρμογές ΑΠΕ στις καλλιέργειες



Ενεργειακές καλλιέργειες



Παραγωγή βιοκαυσίμων και βιοαερίου



Αποδοτικότητα μεθόδων άρδευσης



Συντήρηση/αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υδροληψίας και βελτίωση
των μεθόδων άντλησης και ποτίσματος



Επιδείξεις καινοτόμου εξοπλισμού



Δυνατότητες βελτιστοποίησης διαδρομών εντός των αγροτεμαχίων για
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου

Επιπρόσθετα, ο Δήμος θα διανείμει στους αγρότες έντυπο υλικό σχετικό με
βέλτιστες μεθόδους άντλησης και την αντικατάσταση των παλαιών γεωργικών
ελκυστήρων με νέους αποδοτικότερους. Στο ενημερωτικό υλικό θα παρουσιάζεται
έρευνα αγοράς σχετικά με τον ανωτέρω εξοπλισμό, τις πιθανές δυνατότητες
χρηματοδότησής του, τα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη του.

ΔΡΑΣΗ: ΔΑΤ 4.1

Εκστρατεία ενημέρωσης αγροτών

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

41,8

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

16,9

Χρονολογία Υλοποίησης
Εκτιμώμενες Δαπάνες
Πηγές Χρηματοδότησης

2014-2030
500 €
Ίδιοι Πόροι

2.4.2. Σύστημα Ηλεκτρονικής Υδροληψίας Άρδευση
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Ένας βασικός λόγος που οδηγεί στην αλόγιστη κατανάλωση του νερού για
άρδευση στη γεωργία είναι η τιμολόγησή του. Η χρέωση του νερού στον αγροτικό
τομέα γίνεται βάσει της αρδευόμενης έκτασης και όχι βάσει της πραγματικής
κατανάλωσης. Προτείνεται λοιπόν, η εγκατάσταση υδρομέτρων ηλεκτρονικού
τύπου για τη χρέωση της πραγματικής κατανάλωσης του νερού. Με αυτό τον
τρόπο, οι αγρότες για να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους θα πρέπει να
ενεργοποιούν τα υδρόμετρα με ειδικές κάρτες. Με τη μέθοδο του προπληρωμένου
νερού οι αγρότες είναι πιο προσεκτικοί στη διαχείρισή του με αποτέλεσμα να μην
παρατηρείται υπερκατανάλωση.
ΔΡΑΣΗ: ΔΑΤ 4.2

Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας για άρδευση

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

150,2

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

97,9

Χρονολογία Υλοποίησης

2021-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.4.3. Εγκατάσταση Ρυθμιστών Στροφών & Διατάξεων Ομαλής Εκκίνησης
Κινητήρων Αντλιών
Η ρύθμιση των στροφών του κινητήρα με χρήση VSD (Variable Speed
Drivers) επιφέρει σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας και συνδυάζεται με
καλύτερο έλεγχο, μικρότερες φθορές και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, καθώς ο
κινητήρας λειτουργεί σε στροφές αντίστοιχες του πραγματικού φορτίου και όχι
διαρκώς στην ονομαστική του ισχύ. Η χρήση VSD μπορεί να μειώσει την
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στις φυγοκεντρικές αντλίες, στους συμπιεστές
και στους ανεμιστήρες κατά 20-50%. Η εγκατάσταση διατάξεων ομαλής
εκκίνησης (soft starters) ενδείκνυται ιδιαίτερα σε κινητήρες με λειτουργία on-off.
Οι διατάξεις αυτές, που εμπεριέχονται συνήθως στα συστήματα VSD, αποτρέπουν
το υψηλό ρεύμα εκκίνησης των κινητήρων και κατά συνέπεια τη μεγάλη
κατανάλωση ενέργειας.

ΔΡΑΣΗ: ΔΑΤ 4.3

Εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών & διατάξεων
ομαλής εκκίνησης κινητήρων αντλιών

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

37,5
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Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)
Χρονολογία Υλοποίησης

24,5
2022-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.5. Τοπική Παραγωγή Ενέργειας
Στην ενότητα αυτή γίνεται λόγος για τις δράσεις που αφορούν στην τοπική
παραγωγή ενέργειας. Οι δράσεις χωρίζονται σε δύο κατηγορίες που αφορούν: α)
την τοπική παραγόμενη θερμότητα - ψύξη και β) την τοπική παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση συστημάτων ΑΠΕ.

2.5.1. Τοπική Παραγόμενη Θερμότητα / Ψύξη
Ένα μέρος των εκπομπών CO2 του Δήμου Πρεσπών μπορεί να μειωθεί με
αντικατάσταση των συστημάτων θέρμανσης πετρελαίου ή ηλεκτρικής ενέργειας
από σύστημα τηλεθέρμανσης. Οι δράσεις που εξετάζονται αφορούν αρχικά στην
εγκατάσταση μικρής μονάδας τηλεθέρμανσης για μικρό αριθμό δημοτικών
κτιρίων και την εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής (βιοαερίου) για παροχή
θερμικής και ηλεκτρικής ενέργειας.
Πίνακας 8: Τοπική παραγόμενη θερμότητα/ψύξη
ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΜΕΝΗ ΘΕΡΜΟΤΗΤΑ/ΨΥΞΗ
ΔΠΘ 5.1.1

Εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής

ΔΠΘ 5.1.2

Εγκατάσταση δικτύου τηλεθέρμανσης με λέβητα βιομάζας

2.5.1.1. Εγκατάσταση Μονάδας Συμπαραγωγής
Με βάση τις τρέχουσες οικονομικές συνθήκες και λαμβάνοντας υπόψη την
αυξημένη ζήτηση για τηλεθέρμανση, κρίνεται σκόπιμη η εγκατάσταση μονάδας
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας έως 0,5 MWth. Η μονάδα θα
τροφοδοτείται με βιοαέριο και έχει ως σκοπό την αύξηση της διαθέσιμης θερμικής
ισχύος με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας. Η εγκατάσταση ενός
συστήματος συμπαραγωγής αναβαθμίζει την ποιότητα της ατμόσφαιρας καθώς
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αποτελεί ένα περιβαλλοντικά ουδέτερο έργο, από την άποψη εκπομπών CO2 και
συμβάλλει στη βελτίωση του ενεργειακού μίγματος της περιοχής. Αυτό
επιτυγχάνεται με αντικατάσταση της καταναλισκόμενης ενέργειας που προέρχεται
από ηλεκτρισμό ή συμβατικά καύσιμα (πχ. πετρέλαιο) με μια πιο καθαρή μορφή
ενέργειας. Τέλος, έργα όπως αυτό έχουν άμεση επίπτωση στην οικονομική
κατάσταση των πολιτών και παράλληλα παράγουν έσοδα και θέσεις εργασίας για
την περιοχή.

ΔΡΑΣΗ: ΔΠΘ 5.1.1

Εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής

Παραγόμενη Ενέργεια (MWh)

2.160

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

567,7

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

1.200.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Εθνικά – Περιφερειακά Προγράμματα

2.5.1.2. Εγκατάσταση δικτύου τηλεθέρμανσης με λέβητα βιομάζας
Στα σχέδια του Δήμου είναι η εγκατάσταση μικρού δικτύου τηλεθέρμανσης
το οποίο αρχικά θα τροφοδοτεί μικρό αριθμό κτιρίων στην περιοχή του Λαιμού.
Το δίκτυο θα τροφοδοτείται από λέβητα βιομάζας και θα υπάρχει πρόβλεψη ως
καύσιμο να χρησιμοποιούνται, κατά κύριο λόγο, τα καλάμια που υπάρχουν στην
περιοχή. Η εν λόγω δράση θα λειτουργήσει πιλοτικά προκειμένου να διαπιστωθεί
αν υπάρχει ανάλογη ζήτηση στην περιοχή. Εκτιμάται πως ο λέβητας θα έχει
εγκατεστημένη ισχύ περίπου 0,15 MWth. Τέλος, υπάρχει πρόβλεψη για επέκταση
του δικτύου τηλεθέρμανση.

ΔΡΑΣΗ: ΔΠΘ 5.1.1

Εγκατάσταση δικτύου τηλεθέρμανσης με λέβητα
βιομάζας

Παραγόμενη Ενέργεια (MWh)

583

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

167

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

400.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Εθνικά – Περιφερειακά Προγράμματα
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2.5.2. Τοπική Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας
Η ΔΕ Πρεσπών αποτελεί έναν κατεξοχήν αγροτικό Δήμο και κατά συνέπεια
έχει ξεκινήσει να υλοποιείται εντός των ορίων της ένας αριθμός έργων ΑΠΕ τα
οποία αφορούν στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε αγρούς. Για να ενταχθεί μια
μονάδα ΑΠΕ στο ΣΔΑΕ της ΔΕ Πρεσπών θα πρέπει να ισχύουν:


Εγκατάσταση/μονάδα που δεν περιλαμβάνεται στο ευρωπαϊκό Σύστημα
Εμπορίας Δικαιωμάτων Εκπομπής Αερίων του Θερμοκηπίου (ΣΕΔΕ).



Εγκατάσταση/μονάδα με εισροή θερμικής ενέργειας έως και 20MW στην
περίπτωση εγκαταστάσεων καύσης καυσίμων ή που παράγουν έως και
20MW από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (τα 20MW αντιστοιχούν στο
όριο ΣΕΔΕ της ΕΕ για εγκαταστάσεις καύσης).
Στο παρόν ΣΔΑΕ για την παραραγωγή τοπικής ηλεκτρικής ενέργειας θα

ενταχθούν έργα που αφορούν σε εγκαταστάσεις φωτοβολταϊκών συστημάτων.
Πίνακας 9: Τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
ΤΟΠΙΚΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΔΠΘ 5.2.1

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

ΔΠΘ 5.2.2

Εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής

ΔΠΘ 5.2.3

Δράση Net Metering

2.5.2.1. Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών
Βάσει των αρχείων της ΡΑΕ και του ΔΕΔΔΗΕ έχουν λάβει άδεια
εγκατάστασης τα συστήματα που περιλαμβάνονται στον κατωτέρω πίνακα. Για
την εκτίμηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από χρήση φωτοβολταϊκών
συστημάτων χρησιμοποιήθηκε κατάλληλο πρόγραμμα προσομείωσης το οποίο
λάμβανε υπόψη τη γεωγραφική θέση της εγκατάστασης, τις ώρες λειτουργίας και
τις διάφορες τεχνολογίες των συστημάτων.
Πίνακας 10: Τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά

Τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταΐκά
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Είδος Εγκατάστασης

Αριθμός

Εγκατεστημένη

Εκτιμώμενη

εγκαταστάσεων

Ισχύς

παραγωγή ηλ.

(MW)

ενέργειας (MWh)

Φωτοβολταϊκά έως 1 ΜW

2

1

1.300

Φωτοβολταϊκά έως 100 kW

2

0,2

273,5

0

0

0

1,2

1.573,5

(Αγροτικά)
Φωτοβολταϊκά έως 100 kW
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΡΑΣΗ: ΔΠΘ 5.2.1

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

Παραγόμενη Ενέργεια (MWh)

1.557,4

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

1.015,4

Χρονολογία Υλοποίησης

2010-2020

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.5.2.2. Σταθμός Συμπαραγωγής με Χρήση Βιομάζας (ΔΕΤΗΠ)
Όπως αναφέρθηκε στην ενότητα 2.5.1.1., θα εγκατασταθεί μονάδα
συμπαραγωγής ηλεκτρισμού και θερμότητας για τηλεθέρμανση στον Λαιμό,
τροφοδοτούμενη από βιοαέριο, με σκοπό την αύξηση της διαθέσιμης θερμικής
ισχύος με ταυτόχρονη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.

ΔΡΑΣΗ: ΔΠΘ 5.2.2

Εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής

Παραγόμενη Ενέργεια (MWh)

591

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

385

Χρονολογία Υλοποίησης
Εκτιμώμενες Δαπάνες
Πηγές Χρηματοδότησης

2014-2020
Εντάσσονται στη δράση
ΔΠΘ 5.1.1.

2.5.2.3. Δράση NET METERING
Η κεντρική ιδέα του προτεινόμενου έργου NET METERING είναι οι
εφαρμογές φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων σύμφωνα με το καθεστώς λειτουργίας
του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering) σε κτίρια, υποδομές και μεταφορές
στις δύο χώρες. Πιλοτικές εγκαταστάσεις προβλέπονται για κατασκευή και στις
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δύο συμμετέχουσες χώρες (Ελλάδα – Αλβανία). Ο συνδυασμός του ενεργειακού
συμψηφισμού και των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ενσωματώνει όλα τα
σχετικά χαρακτηριστικά στην κατεύθυνση των έξυπνων δικτύων (smart grids) και
της μέγιστης εκμετάλλευσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας.

ΔΡΑΣΗ: ΔΠΘ 5.2.2

Δράση NET METERING

Παραγόμενη Ενέργεια (MWh)

150

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

98

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2020

Εκτιμώμενες Δαπάνες

600.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Ευρωπαϊκά Προγράμματα

2.6. Βιοκλιματικές Παρεμβάσεις – Αναπλάσεις & Σχεδιασμός
Χρήσεων Γης
Στον περιορισμό των εκπομπών CO2 μπορούν να συνεισφέρουν οι δράσεις
που στοχεύουν στη βιώσιμη αστική ανάπτυξη. Στο πλαίσιο αυτό προβλέπεται η
ανάληψη

επιπλέον

πρωτοβουλιών

όπως

η

εκπόνηση

μελέτης

έργων

περιφερειακών οδών, κλπ. Οι αστικές αναπλάσεις μπορούν να βελτιώσουν το
τοπικό μικροκλίμα και να αυξήσουν τη θερμική άνεση των περιοίκων. Τέλος, οι
πεζοδρομήσεις βελτιώνουν σημαντικά την αστική κινητικότητα καθώς δίνουν
χώρο για άνετη μετακίνηση των πεζών, πρόσβαση σε διάφορα σημεία του Δήμου
και προσθέτουν πράσινο στο αστικό τοπίο της πόλης, συμβάλλοντας στη μείωση
εκπομπών CO2 που προέρχονται από τις μεταφορές εντός της ΔΕ.
Πίνακας 11: Βιοκλιματικές παρεμβάσεις - αναπλάσεις

ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ - ΑΝΑΠΛΑΣΕΙΣ
ΔΒΠ 6.1

Ανάπλαση Οδών & Πλατειών ΔΕ Πρεσπών

ΔΒΠ 6.2

Οικιστική Αναβάθμιση Κρυσταλλοπηγής

ΔΒΠ 6.3

Οικιστική Αναβάθμιση Μικρολίμνης

ΔΒΠ 6.4

Οικιστική Αναβάθμιση Πλατέος

ΔΒΠ 6.5

Ανάπλαση πλατειών & υπαίθριων χώρων Βατοχωρίου & Κώττα

ΔΒΠ 6.6

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Λευκώνα
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2.6.1. Ανάπλαση Οδών & Πλατειών Πρεσπών
Οι συγκεκριμένες δράσεις αφορούν τα ακόλουθα:
1. Διαμόρφωση πλατειών Κρυσταλλοπηγής και Βατοχωρίου
2. Διαμόρφωση χώρων & οδών Πρεσπών
3. Εσωτερική οδοποιία Κ. Δ. Κρυσταλλοπηγής
4. Διαμόρφωση χώρων Ηρώων
5. Συντήρηση αγροτικών δρόμων Κρυσταλλοπηγής
6. Μελέτη κατασκευής δικτύου μονοπατιών Δήμου Πρεσπών
7. Διαμόρφωση χώρου Πισοδερίου
8. Βελτίωση

οδικού

τμήματος

διασταύρωση

Πρεσπών

-

Κρυσταλλοπηγής
9. Βελτίωση αγροτικού δρόμου Πύλης - Δασερής
10. Οικιστικές αναπλάσεις Δ. Πρεσπών

ΔΡΑΣΗ: ΔΒΠ 6.1

Ανάπλαση οδών & πλατειών

Εξοικονόμηση Ενέργεια (MWh)

35,6

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

9,2

Χρονολογία Υλοποίησης

2012-2024

Εκτιμώμενες Δαπάνες

1.234.850 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Περιφερειακά Προγράμματα

2.6.2. Οικιστική Αναβάθμιση Κρυσταλλοπηγής
Το

έργο

ΑΝΑΠΛΑΣΗ

«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ
Δ.Κ.

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΚΡΥΣΤΑΛΛΟΠΗΓΗΣ»

ΔΗΜΟΥ

έχει

ως

ΠΡΕΣΠΩΝ
αντικείμενο

–
την

ολοκληρωμένη οικιστική αναβάθμιση της Κρυσταλλοπηγής, με στόχο την
αειφόρο, λειτουργική, αισθητική και πολιτιστική ανάπτυξη της περιοχής, την
αποκατάσταση/ανάδειξη του παραδοσιακού χαρακτήρα του οικισμού και τη
γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι προτεινόμενες
επεμβάσεις περιλαμβάνουν τις εξής δράσεις:

Σελίδα 31

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΑΕΙΦΟΡΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Δ. ΠΡΕΣΠΩΝ
1. βελτίωση

και

ανάπλαση

κοινόχρηστων

χώρων.

Οι

προτάσεις

περιλαμβάνουν διαμόρφωση υπαίθριων δημοτικών χώρων, πλακοστρώσεις
– πεζοδρομήσεις, φωτισμό, φυτεύσεις, εγκατάσταση πρασίνου
2. ανάπλαση χώρου κεντρικής πλατείας με χάραξη πεζοδιαδρομών,
διαμόρφωση

χώρων

στάσης,

υπαίθριων

και

στεγασμένων,

που

υποστηρίζονται από κατάλληλο εξοπλισμό (ιστοί φωτισμού, βρύση, κάδοι
απορριμμάτων) και τέλος ενίσχυση του πρασίνου με νέες φυτεύσεις
3. ανάπλαση και ανάδειξη της παλιάς τετράκρουνης βρύσης του οικισμού
που χρονολογείται από το έτος 1747

Σχήμα 1: Περιοχή οικιστικής αναβάθμισης Κρυσταλλοπηγής

ΔΡΑΣΗ: ΔΒΠ 6.2

Οικιστική αναβάθμιση Κρυσταλλοπηγής

Εξοικονόμηση Ενέργεια (MWh)

53,4

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

13,8

Χρονολογία Υλοποίησης

2012-2021

Εκτιμώμενες Δαπάνες

320.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Εθνικά - Περιφερειακά Προγράμματα

2.6.4. Οικιστική Αναβάθμιση Μικρολίμνης
Το

έργο

«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΔΗΜΟΥ

ΠΡΕΣΠΩΝ

–

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΜΙΚΡΟΛΙΜΝΗΣ» έχει ως αντικείμενο την οικιστική
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αναβάθμιση της Μικρολίμνης, με στόχο την αειφόρο, λειτουργική, αισθητική και
πολιτιστική

ανάπτυξη

του

οικισμού,

την

αποκατάσταση/ανάδειξη

του

παραδοσιακού του χαρακτήρα και τη γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής
των κατοίκων. Η περιοχή ανάπλασης εκτείνεται στο μεγαλύτερο μήκος ανάπτυξης
του οικισμού με όρια το σημερινό λιμανάκι μπροστά από τον Ιερό Ναό της Αγίας
Παρασκευής έως τις τελευταίες ιδιοκτησίες σε όλη την έκταση του οικισμού. Στον
κόμβο της κύριας προβλήτας διαμορφώνονται χώροι στάσης, περιπάτου και
πεζοδρόμια, με σκοπό την οργάνωση της αδιαμόρφωτης υφιστάμενης ελεύθερης
έκτασης, η οποία εκτείνεται μέχρι σχεδόν το υδάτινο όριο. Βορειοανατολικά
(είσοδος στον οικισμό από Φλώρινα) διαχωρίζονται πλέον οι κινήσεις οχημάτων
και πεζών με διαμόρφωση οριοθετημένου πεζοδρομίου.

Σχήμα 2: Περιοχή οικιστικής αναβάθμισης Μικρολίμνης

ΔΡΑΣΗ: ΔΒΠ 6.3

Οικιστική αναβάθμιση Μικρολίμνης

Εξοικονόμηση Ενέργεια (MWh)

71,2

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

18,4

Χρονολογία Υλοποίησης

2013-2021

Εκτιμώμενες Δαπάνες

520.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Περιφερειακά Προγράμματα

2.6.4. Οικιστική Αναβάθμιση Πλατέος
Το

έργο

«ΟΙΚΙΣΤΙΚΗ

ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

ΔΗΜΟΥ

ΠΡΕΣΠΩΝ

–

ΑΝΑΠΛΑΣΗ Τ.Κ. ΠΛΑΤΕΟΣ» έχει ως αντικείμενο την οικιστική αναβάθμιση
του Πλατέος, με στόχο την αειφόρο, λειτουργική, αισθητική και πολιτιστική
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ανάπτυξη του οικισμού, την αποκατάσταση/ανάδειξη του παραδοσιακού του
χαρακτήρα και τη γενικότερη αναβάθμιση της ποιότητας ζωής των κατοίκων. Οι
προτεινόμενες επεμβάσεις περιλαμβάνουν τις εξής δράσεις:


βελτίωση και ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων. Οι προτάσεις
περιλαμβάνουν

διαμόρφωση

υπαίθριων

δημοτικών

χώρων,

πλακοστρώσεις – πεζοδρομήσεις, φωτισμό, φυτεύσεις, εγκατάσταση
πρασίνου.


ανάπλαση χώρου κεντρικής πλατείας με χάραξη πεζοδιαδρομών,
διαμόρφωση χώρων στάσης, υπαίθριων και στεγασμένων, που
υποστηρίζονται από κατάλληλο εξοπλισμό (ιστοί φωτισμού, βρύση,
κάδοι απορριμμάτων) και τέλος ενίσχυση του πρασίνου με νέες
φυτεύσεις.

Σχήμα 3: Περιοχή οικιστικής αναβάθμισης Πλατέος

ΔΡΑΣΗ: ΔΒΠ 6.4

Οικιστική αναβάθμιση Πλατέος

Εξοικονόμηση Ενέργεια (MWh)

88,9

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

22,9

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2021
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Εκτιμώμενες Δαπάνες
Πηγές Χρηματοδότησης

215.500 €
Εθνικά - Περιφερειακά Προγράμματα

2.6.5. Ανάπλαση πλατειών & υπαίθριων χώρων Βατοχωρίου & Κώττα
Οι δράσεις αφορούν στην ανάπλαση των πλατειών και των υπαίθριων
χώρων των τοπικών κοινοτήτων Βατοχωρίου και Κώτα και αναφέρονται στο
διαχωρισμό των κινήσεων πεζών και τροχοφόρων, τη διαμόρφωση των χώρων
στάσης και αναψυχής και τη διαμόρφωση χώρων στάθμευσης. Επιπλέον,
περιλαμβάνεται υπαίθριο parking επισκεπτών και διαμόρφωση δρόμου χαμηλής
κυκλοφορίας με τοπική διεύρυνση για στάση. Οι φυτεύσεις που θα γίνουν,
συμβάλλουν στην οριοθέτηση των χώρων, στην ανάδειξη της κλίμακάς τους και
στη δημιουργία βιώσιμων συνθηκών παραμονής και αναψυχής. Τέλος,
διαμορφώνονται πεζοδρόμια και χώροι φύτευσης δένδρων.

ΔΡΑΣΗ: ΔΒΠ 6.5

Ανάπλαση πλατειών & υπαίθριων χώρων
Βατοχωρίου & Κώττα

Εξοικονόμηση Ενέργεια (MWh)

40,1

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

10,7

Χρονολογία Υλοποίησης

2015-2021

Εκτιμώμενες Δαπάνες

520.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Περιφερειακά - Εθνικά Προγράμματα

2.6.6. Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Λευκώνα
Το υπό μελέτη έργο αφορά στην ανάπλαση των κοινόχρηστων χώρων, της
κεντρικής πλατείας και του οδικού δικτύου του οικισμού. Οι προτεινόμενες
παρεμβάσεις περιλαμβάνουν:


Ασφαλτόστρωση οδού περιφερειακά του οικισμού



Δαπεδόστρωση των δρόμων του πυρήνα του οικισμού



Κατακεσκευή πεζοδρομίων



Κατασκευή ραμπών



Τοποθέτηση καθιστικών & στεγάστρων
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ΔΡΑΣΗ: ΔΒΠ 6.7

Ανάπλαση κοινοχρήστων χώρων Λευκώνα

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

53,4

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

14,3

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2018

Εκτιμώμενες Δαπάνες

2.600 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Εθνικά – Περιφερειακά Προγράμματα

2.7. Δημοτικές Προμήθειες
Ο Δήμος θέλοντας να αποτελέσει πρότυπο για τους πολίτες του και
ταυτόχρονα να μειώσει τις εκπομπές CO2 από τα δημοτικά κτίρια και το δημοτικό
στόλο, θα υιοθετήσει πολιτική πράσινων συμβάσεων. Σύμφωνα με τη διεθνή αλλά
και την ευρωπαϊκή πρακτική ένας Δήμος θα πρέπει πλέον να αναγνωρίζει την
πολλαπλή ωφέλεια από την υιοθέτηση διαδικασιών «πράσινων προμηθειών»
καθώς:


Επιτυγχάνεται εξοικονόμηση ενέργειας με αντίστοιχο οικονομικό και
περιβαλλοντικό όφελος



Τα προϊόντα εξοικονόμησης ενέργειας έχουν συνήθως μεγαλύτερη
διάρκεια ζωής και καλύτερη ποιότητα μειώνοντας το χρόνο που
απαιτείται για την αντικατάστασή τους



Προέρχονται από ανακυκλωμένα υλικά και αποτελούν καινοτόμα
προϊόντα



Μειώνονται οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα με τη χρήση των εν
λόγω προϊόντων



Ο Δήμος δίνει το καλό παράδειγμα για τη σημασία και τα οφέλη της
εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και την αγορά και χρήση οικολογικών
προϊόντων
Πίνακας 12: Δράσεις Δημοτικών Προμηθειών
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ

ΔΔΠ 7.1

Υιοθέτηση πολιτικής πράσινων προμηθειών

ΔΔΠ 7.2

Επιμόρφωση προσωπικού του Δήμου που ασχολείται με τις πράσινες προμήθειες
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2.7.1. Υιοθέτηση Πολιτικής Πράσινων Προμηθειών
Η ΕΕ υπολογίζει πως η πλήρης υιοθέτηση πράσινων προμηθειών από ένα
Δήμο οδηγεί σε μείωση κατά 25% των εκπομπών CO2 και σε μείωση κατά 1,2%
των συνολικών δαπανών του. Εκτός από της πράσινες προμήθειες ένας Δήμος
μπορεί να κατευθυνθεί και να διευρευνήσει και άλλους μηχανισμούς όπως των
από κοινού προμηθειών (Joint Procurement). Οι από κοινού προμήθειες
σχετίζονται με τη συνδυασμένη προμήθεια εξοπλισμού από δύο οι περισσότερους
φορείς (πχ οργανισμούς του Δήμου ή γειτονικούς Δήμους) προκειμένου να
επιτευχθούν: α) χαμηλότερες τιμές λόγω αυξημένου όγκου αγοράς, β) μειωμένο
διαχειριστικό κόστος και γ) ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ συνεργαζόμενων
φορέων.

Η ΕΕ έχει ήδη θεσπίσει πράσινα κριτήρια τα οποία μπορούν
χρησιμοποιηθούν στη διαδικασία σύνταξης των προκηρύξεων και διαγωνισμών
που αφορούν δέκα ομάδες προϊόντων και υπηρεσιών που λόγω των επιπτώσεων
τους στο περιβάλλον ή των περιθωρίων περιβαλλοντικής βελτίωσης που
επιδέχονται, ή του οικονομικού αντίκτυπου έχουν κριθεί ως τα πλέον κατάλληλα
για ενσωμάτωση της περιβαλλοντικής διάστασης στο πλαίσιο των Πράσινων
Δημοσίων Συμβάσεων. Τα κριτήρια έχουν διαμορφωθεί για προϊόντα που
εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες:


Χαρτί για γραφή και αντίγραφα



Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού



Γραφειακός εξοπλισμός πληροφορικής



Κατασκευές



Μεταφορές



Επίπλωση



Ηλεκτρικό ρεύμα



Υπηρεσίες επισιτισμού και τροφοδοσίας



Κλωστοϋφαντουργία
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Προϊόντα και υπηρεσίες κηπουρικής



Υαλοπίνακες



Θερμομόνωση



Υλικά σκληρού δαπέδου



Πάνελ τοίχου



Σήμανση



Φωτισμός οδών



Σηματοδότηση



Κινητά τηλέφωνα

ΔΡΑΣΗ: ΔΔΠ 7.1

Υιοθέτηση πολιτικής πράσινων προμηθειών

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

0,7

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

0,5

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.7.2. Επιμόρφωση Προσωπικού Σχετικά με τις Πράσινες Προμήθειες
Το προσωπικό του Δήμου που ασχολείται με την σύνταξη προδιαγραφών
για προμήθειες προϊόντων ή αναθέσεις υπηρεσιών, διενέργεια διαγωνισμών και
διαδικασιών προμηθειών ή γενικότερα εμπλέκεται σε κάποιο στάδιο των
προμηθειών του Δήμου θα επιμορφωθεί για τον τρόπο με τον οποίο εντάσσονται
σε μία τεχνική περιγραφή/ προκήρυξη πράσινες προδιαγραφές σύμφωνα με το
ισχύον θεσμικό πλαίσιο. Επίσης, θα προωθηθεί η διερεύνηση νέων μηχανισμών
όπως οι «από κοινού προμήθειες», η «πράσινη ηλεκτρική ενέργεια» και η
δικτύωση με άλλες πόλεις/ οργανισμούς. Με τον τρόπο αυτό δύναται να
επιτευχθεί:


Συνεχής επιμόρφωση των στελεχών του Δήμου για τις εξελίξεις στον
τομέα των πράσινων προμηθειών



Η μείωση κόστους και διαχείρισης προμήθειας



Η απόκτηση/ βελτίωση τεχνογνωσίας



Η έμμεση μείωση αποτυπώματος CO2
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ΔΡΑΣΗ: ΔΔΠ 7.2

Επιμόρφωση προσωπικού του Δήμου που
ασχολείται με τις πράσινες προμήθειες

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

-

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

-

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.8. Δράσεις Διαχειριστικού Χαρακτήρα
Στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια θα περιλαμβάνονται μέτρα
διαχειριστικού – οργανωτικού χαρακτήρα που πρόκειται να λάβει ο Δήμος και θα
συμβάλλουν έμμεσα στη μείωση των εκπομπών CO2. Επίσης, ο Δήμος θα
συμμετάσχει και θα διοργανώσει δράσεις οι οποίες θα ευαισθητοποιούν την
τοπική κοινωνία και θα αναδεικνύουν τα οφέλη της εξοικονόμηση ενέργειας.
Πίνακας 13: Δράσεις διαχειριστικού χαρακτήρα
ΔΡΑΣΕΙΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ
ΔΔΧ 8.1

Δημιουργία ενεργειακού γραφείου

ΔΔΧ 8.2

Ανάπτυξη ηλεκτρονικής πλατφόρμας παρακολούθησης ΣΔΑΕ

ΔΔΧ 8.3

Δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών για πολίτες

ΔΔΧ 8.4

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων

2.8.1. Δημιουργία Ενεργειακού Γραφείου
Το γραφείο διαχείρισης των ενεργειακών θεμάτων του Δήμου θα έχει ως
κύρια αρμοδιότητα τη συλλογή στοιχείων για τις ενεργειακές καταναλώσεις του
Δήμου, την τήρηση αρχείου ή βάσης δεδομένων, την επεξεργασία των
ενεργειακών στοιχείων του Δήμου και τη σύνταξη ετήσιας συνοπτικής έκθεσης
ενεργειακής καταγραφής και ελέγχου. Ο Ενεργειακός Υπεύθυνος θα είναι
αρμόδιος για το χρονικό και οικονομικό προγραμματισμό των αναγκαίων
παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, καθώς και για τις προτάσεις
εξασφάλισης των σχετικών πόρων και παράλληλα θα παρακολουθεί τα έργα
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συντήρησης ή επισκευής για την εξοικονόμηση ενέργειας. Τέλος, ο Ενεργειακός
Υπεύθυνος θα συντονίζει τις δράσεις των τεχνικών υπηρεσιών και σε συνεργασία
με την υφιστάμενη Ομάδα του ΣΔΑΕ, θα συμμετέχει στην πρόταση μέτρων και
την παρακολούθηση της υλοποίησης τους.

ΔΡΑΣΗ: ΔΔΧ 8.1

Δημιουργία ενεργειακού γραφείου

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

-

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

-

Χρονολογία Υλοποίησης
Εκτιμώμενες Δαπάνες
Πηγές Χρηματοδότησης

2018 - 2030
2.000 €
Ίδιοι Πόροι

2.8.2. Ανάπτυξη Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας Παρακολούθησης ΣΔΑΕ
Για την περαιτέρω υποστήριξη των ανωτέρω ενεργειών θα αναπτυχθεί και
θα εφαρμοστεί κατάλληλο πληροφοριακό σύστημα παρακολούθησης της
ενεργειακής απόδοσης και επίτευξης της εξοικονόμησης ενέργειας. Το σύστημα
θα περιέχει τα απαραίτητα εργαλεία που σχετίζονται με την ποσοτική
παρακολούθηση των ενεργειακών στόχων του Δήμου, την αξιολόγηση του
βαθμού υλοποίησης των προτεινόμενων ενεργειών και τον προγραμματισμό τυχόν
αναθεωρήσεων του ΣΔΑΕ.

ΔΡΑΣΗ: ΔΔΧ 8.2

Δημιουργία πληροφοριακού υλικού για
παρακολούθηση του ΣΔΑΕ

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

-

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

-

Χρονολογία Υλοποίησης
Εκτιμώμενες Δαπάνες
Πηγές Χρηματοδότησης

2020-2021
6.000 €
Ίδιοι Πόροι

2.8.3. Δημιουργία Φόρουμ Εμπλεκόμενων Φορέων Δήμου
Οι υπηρεσίες σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας χρήσης του Δήμου. Ως
υποδομές δημόσιας χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, υποδομές
κοινής ωφέλειας (παιδικοί σταθμοί, ΚΑΠΗ, βιβλιοθήκες), χώροι πρασίνου,
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ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κα. Συνοπτικά, οι υπηρεσίες οι οποίες υλοποιούνται
μέσω του έργου είναι:


Υποβολή αιτημάτων πολιτών σχετικά με αποκατάσταση βλαβών σε
υποδομές δημόσιας χρήσης



Προσωποποιημένη

ενημέρωση

σχετικά

με

προβλήματα

και

προγραμματισμένες εργασίες υποδομών

ΔΡΑΣΗ: ΔΔΧ 8.3

Δημιουργία φόρουμ εμπλεκόμενων φορέων
Δήμου

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

-

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

-

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

-

Πηγές Χρηματοδότησης

-

2.8.4. Ενημέρωση & Ευαισθητοποίηση Δημοτικών Υπαλλήλων
Οι δημοτικοί υπάλληλοι θα ενημερώνονται μέσω διαλέξεων, έκδοσης
οδηγιών και οδηγών, μικρών πινακίδων, αυτοκόλλητων, ηλεκτρονική αποστολή
εκπαιδευτικού υλικού για το πως οι παρεμβάσεις στα δημοτικά κτίρια και στο
δημοτικό εξοπλισμό μπορούν να χρησιμοποιηθούν με βέλτιστο τρόπο, αλλά και
για θέματα ενεργειακής αποδοτικότητας και εφαρμογών ΑΠΕ. Παράλληλα θα
γίνει και ενημέρωση του προσωπικού των σχολείων σε θέματα εξοικονόμησης
ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής συμπεριφοράς. Τέλος, ο Δήμος μέσω
δράσεων

ενημέρωσης

θα

προσπαθήσει

να

δημιουργήσει

κουλτούρα

εξοικονόμησης ενέργειας στους υπαλλήλους του, ώστε να αποφεύγεται η χρήση
οχημάτων για μικρές διαδρομές εντός της πόλης.

ΔΡΑΣΗ: ΔΔΧ 8.4

Ενημέρωση & ευαισθητοποίηση δημοτικών
υπαλλήλων

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

0,3

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

0,1

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2030
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Εκτιμώμενες Δαπάνες

500 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Ίδιοι Πόροι

2.9. Συνεργασία με Φορείς & Πολίτες
Η μείωση των εκπομπών CO2 του Δήμου απαιτεί πάνω απ’ όλα την αλλαγή
νοοτροπίας και την υιοθέτηση λιγότερο ενεργοβόρων και πιο φιλικών προς το
περιβάλλον προτύπων συμπεριφοράς. Για το σκοπό αυτό ο Δήμος θα
προσπαθήσει να «καλλιεργήσει» στους πολίτες του αειφόρα πρότυπα ενεργειακής
συμπεριφοράς από πολύ μικρή ηλικία και παράλληλα να τους ενημερώσει και να
τους «εκπαιδεύσει» ώστε να επιλέγουν ενεργειακά αποδοτικότερα προϊόντα και
υπηρεσίες.
Πίνακας 14: Δράσεις συνεργασίας με πολίτες και ενδιαφερόμενους
ΔΡΑΣΕΙΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ & ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ
ΔΣΠ 9.1

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προσχολική/σχολική ηλικία

ΔΣΠ 9.2

Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών

ΔΣΠ 9.3

Δράσεις Greenpoint - MOB

2.9.1. Δράσεις Ευαισθητοποίησης για την Προσχολική/σχολική Ηλικία
Ο Δήμος θα προσπαθήσει να προωθήσει λιγότερο ενεργοβόρα και πιο
φιλικά προς το περιβάλλον πρότυπα συμπεριφοράς, προχωρώντας στη δημιουργία
εκπαιδευτικών προγραμμάτων προώθησης της εξοικονόμησης ενέργειας, της
χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της μετακίνησης με οικολογικούς
τρόπους, για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης, καθώς και για τις δημοτικές δομές
φροντίδας παιδιών και νηπίων. Μέσα από δράσεις ευαισθητοποίησης για την
προσχολική και σχολική ηλικία ο Δήμος μπορεί να αλλάξει τη νοοτροπία και τα
πρότυπα ενεργειακής συμπεριφοράς όχι μόνο της νέας γενιάς πολιτών, αλλά μέσω
αυτής και των κηδεμόνων, αλλά και των παιδαγωγών.

ΔΡΑΣΗ: ΔΣΠ 9.1

Δράση ευαισθητοποίησης για την προσχολική
ηλικία
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Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

175,8

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

61,3

Χρονολογία Υλοποίησης

2014-2030

Εκτιμώμενες Δαπάνες

2.000 €

Πηγές Χρηματοδότησης

Ίδιοι Πόροι

2.9.2. Δράσεις Ευαισθητοποίησης Πολιτών
Ο Δήμος θα προσπαθήσει να επηρεάσει την ενεργειακή συμπεριφορά και τις
ενεργειακές επιλογές των δημοτών του με παροχή σχετικής ενημέρωσης. Πιο
συγκεκριμένα θα παρέχει οδηγίες για εξοικονόμηση ενέργειας στις κατοικίες και
στις

επιχειρήσεις.

Επιπλέον,

ο

Δήμος

θα

προχωρήσει

σε

δράσεις

ευαισθητοποίησης, όπου υπάρχει συνάθροιση πολιτών, όπως πχ. οι πολιτιστικές
ομάδες, ΚΑΠΗ κλπ. Πιο συγκεκριμένα, το προσωπικό του Δήμου θα
πραγματοποιήσει ενημερώσεις, ενώ σχετικές ενημερωτικές αφίσες θ’ αναρτηθούν
στα αντίστοιχα δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις. Οι πολίτες θα ενημερώνονται
από τα πολλαπλά οφέλη της εξοικονόμησης ενέργειας από μια σειρά ημερίδων και
ομιλιών.

ΔΡΑΣΗ: ΔΣΠ 9.2

Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

211

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

73,6

Χρονολογία Υλοποίησης
Εκτιμώμενες Δαπάνες
Πηγές Χρηματοδότησης

2014-2030
2.000 €
Ίδιοι Πόροι

2.9.3. Δράσεις GREENPOINT-MOB
Η εν λόγω δράση αφορά στην ενίσχυση των διασυνοριακών υποδομών σε
θέματα μεταφορών, διαχείρισης υδάτων και διαχείρισης απορριμμάτων. Βασικός
στόχος της λειτουργίας του Κινητού Πράσινου Σημείου (ΠΣ) είναι η έμφαση στην
ανακύκλωση και την επαναχρησιμοποίηση υλικών όπως επίσης η ενημέρωση, η
ευαισθητοποίηση και η ενεργοποίηση των πολιτών. Τα κινητά ΠΣ ενδείκνυνται
για την εξυπηρέτηση απομακρυσμένων οικισμών όπου οι ποσότητες των υλικών
προς παράδοση είναι μικρές.
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ΔΡΑΣΗ: ΔΣΠ 9.3

Δράσεις GREENPOINT-MOB

Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh)

-

Μείωση Εκπομπών CO2 (tn/έτος)

-

Χρονολογία Υλοποίησης
Εκτιμώμενες Δαπάνες
Πηγές Χρηματοδότησης

2014-2030
2.000 €
Ίδιοι Πόροι
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3. Συγκεντρωτικά Αποτελέσματα
Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα των δράσεων για τη μείωση των
εκπομπών CO2 για τον Δήμο Πρεσπών παρατίθενται στον Πίνακα του
Παραρτήματος. Οι δράσεις αυτές θα επιφέρουν εξοικονόμηση ενέργειας ίση με
7.771 ΜWh και μείωση εκπομπών CO2 κατά 3.647,2t. Δηλαδή στον Δήμο
Πρεσπών αναμένεται ως το 2030 μείωση εκπομπών CO2 μέχρι και 40,03%. Μια
εκτενέστερη ανάλυση των αποτελεσμάτων που προκύπτουν από τις δράσεις
παρουσιάζεται στα σχήματα που ακολουθούν (Σχήματα 4-7). Στα εν λόγω
σχήματα παρουσιάζεται η συνεισφορά των δράσεων που πρόκειται να
υλοποιηθούν ανά τομέα και θα συμβάλλουν στη μείωση των εκπομπών CO2.
Όπως προκύπτει από τα σχήματα που ακολουθούν (Σχήμα 9 - 12) η
σημαντικότερη μείωση εκπομπών του Δήμου Πρεσπών επιτυγχάνεται από τις
δράσεις που αφορούν στην τοπική παραγομένη θερμότητα/ψύξη και στην
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ. Το ποσοστό μείωσης εκπομπών
CO2, από τις εν λόγω δράσεις, εκτιμάται πως θα φτάσει στο 24,61% επί του
συνόλου των εκπομπών του Δήμου Πρεσπών. Οι δράσεις αυτές αναφέρονται στη
σύνδεση δημοτικών κτιρίων με το δίκτυο τηλεθέρμανσης που πρόκειται να
τροφοδοτηθεί κατά κύριο λόγο με βιομάζα (καλάμια), στην εγκατάσταση μονάδας
ΣΗΘΥΑ και στην εγκατάσταση ιδιωτικών φωτοβολταϊκών μετά το έτος αναφοράς
(2011). Η υιοθέτηση περιβαλλοντικής κουλτούρας από τους πολίτες μπορεί να
συντελέσει σε σημαντικές μειώσεις εκπομπών CO2. Το ποσοστό μείωσης των
εκπομπών CO2 του κτιριακού τομέα υπολογίζεται πως θα φτάσει στο 6,87% της
συνολικής μείωσης εκπομπών (5,25% οικιακός τομέας και 1,62% τριτογενής
τομέας) και στο 0,48 % για τομέα των ιδιωτικών – εμπορευματικών και δημοσίων
μεταφορών. Οι δράσεις του Δήμου τόσο για τα δημοτικά κτίρια (εκτιμώμενη
μείωση 3,25%) όσο και για το δημοτικό στόλο (εκτιμώμενη μείωση 0,07%) και το
δημοτικό φωτισμό (εκτιμώμενη μείωση 0,75%) έχουν σαφώς μικρότερη
συνεισφορά στη μείωση εκπομπών CO2 (συνολική μείωση εκπομπών 4,07%),
ωστόσο είναι σημαντικό ο Δήμος να προβεί στην υλοποίησή τους, καθώς οι εν
λόγω δράσεις μπορούν να αποτελέσουν παράδειγμα καλών πρακτικών για τους
πολίτες.
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Σχήμα 4: Εξοικονόμηση – παραγωγή ενέργειας

Σχήμα 5: Μείωση εκπομπών CO2
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Σχήμα 6: Ποσοστό μείωσης εκπομπών CO2

Σχήμα 7: Συνεισφορά τομέων στη μείωση εκπομπών CO2
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4. Παράρτημα
Πίνακας 15: Δράσεις μείωσης εκπομπών CO2 Δήμου Πρεσπών

Δράσεις

Εξοικονόμηση

Μείωση

Ενέργειας

Εκπομπών

[MWh]

[t CO2/έτος]

74

14

88

24

Ενεργειακές Αναβαθμίσεις Δημοτικών Κτιρίων

255

199

Πρόγραμμα SMARTWATERSAVE

89

58

32,2

10,7

9,6

6,2

117,5

76,6

0,5

0,3

53,7

35,0

ΔΟΤ 1.2.6

Αναβάθμιση συστήματος φωτισμού
Αντικατάσταση παλαιών κλιματιστικών με νέας
τεχνολογίας inverter, υψηλής ενεργειακής κλάσης
Αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με νέας
τεχνολογίας, ενεργειακά πιο αποδοτικών
Προώθηση εγκατάστασης φωτοβολταϊκών

9,0

5,9

ΔΟΤ 1.2.7

Ενεργειακή αναβάθμιση τελωνείο Κρυσταλλοπηγής

49,5

13,2

-

-

105,5

68,8

-

-

5,5

4,4

-

2,3

0,5

0,1

-

18,6

45,2

11,4

56,5

14,2

Κτίρια & Εγκαταστάσεις
Δημοτικά Κτίρια
ΔΚ 1.1.1
ΔΚ 1.1.2
ΔΚ 1.1.3
ΔΚ 1.1.4

Ενεργειακή Αναβάθμιση Νηπιαγωγείου Αγ. Γερμανού
Ενεργειακή Αναβάθμιση Δημοτικού Σχολείου Αγ.
Γερμανού

Οικιακός – Τριτογενής Τομέας
ΔΟΤ 1.2.1
ΔΟΤ 1.2.2
ΔΟΤ 1.2.3
ΔΟΤ 1.2.4
ΔΟΤ 1.2.5

Θερμική μόνωση/ Αντικατάσταση
υαλοπινάκων
Εγκατάσταση θερμικών ηλιακών

κουφωμάτων

&

Δημοτικός Φωτισμός
ΔΦ 2.1
ΔΦ 2.2

Καταγραφή λαμπτήρων του Δήμου
Αντικατάσταση λαμπτήρων με λαμπτήρες εξοικονόμησης
ενέργειας - Δράση NET METERING

Δημοτικά Οχήματα
ΔΔΟ 3.1.1

Δημιουργία γραφείου κίνησης

ΔΔΟ 3.1.2

Εκπαίδευση οδηγών του δημοτικού στόλου (Eco-driving)

ΔΔΟ 3.1.3

Αύξηση χρήσης βιοκαυσίμων

ΔΔΟ 3.1.4

Δράση ενσωμάτωσης πράσινης μετακίνησης στις πόλεις

Δημόσιες - Ιδιωτικές Μεταφορές
ΔΙΜ 3.2.1

Αύξηση χρήσης βιοκαυσίμων

ΔΙΜ 3.2.2

Δράσεις ευαισθητοποίησης για νέες τεχνολογίες οχημάτων
Προώθηση των αρχών της οικολογικής οδήγησης (eco driving)

ΔΙΜ 3.2.3

Αγροτικός Τομέας
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ΔΑΤ 4.1
ΔΑΤ 4.2
ΔΑΤ 4.3

Εκστρατεία ενημέρωσης αγροτών
Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας για άρδευση με
κάρτες χρέωσης
Εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών και διατάξεων ομαλής
εκκίνησης στους κινητήρες των αντλιών

41,8

16,9

150,2

97,9

37,5

24,5

2.160

576,7

583

167

1.557,4

1.015,4

Τοπική Παραγωγή Ενέργειας
ΔΠΘ 5.1.1

Εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής

ΔΠΘ 5.1.2

Εγκατάσταση μονάδας τηλεθέρμανσης με χρήση βιομάζας

ΔΠΘ 5.2.1

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών

ΔΠΘ 5.2.2

Εγκατάσταση μονάδας συμπαραγωγής

591

385

ΔΠΘ 5.2.3

Δράση Net Metering

150

98

Αναπλάσεις – Σχεδιασμός Χρήσεων Γης
ΔΒΠ 6.1

Ανάπλαση οδών και πλατιών Δ. Πρεσπών

35,6

9,2

ΔΒΠ 6.2

Οικιστική αναβάθμιση Κρυσταλλοπηγής

53,4

13,8

ΔΒΠ 6.3

Οικιστική αναβάθμιση Μικρολίμνης

71,2

18,4

ΔΒΠ 6.4

Οικιστική αναβάθμιση Πλατέος
Ανάπλαση πλατειών & υπαίθριων χώρων Βατοχωρίου &
Κώττα
Ανάπλαση κοινόχρηστων χώρων Λευκώνα

88,9

22,9

40,1

10,7

53,5

14,3

0,7

0,5

-

-

-

-

-

-

-

-

0,3

0,1

ΔΒΠ 6.5
ΔΒΠ 6.6

Δημοτικές Προμήθειες
ΔΔΠ 7.1

Υιοθέτηση πολιτικής πράσινων προμηθειών

ΔΔΠ 7.2

Επιμόρφωση υπαλλήλων Δήμου για πράσινες προμήθειες

Δράσεις Διαχειριστικού Χαρακτήρα
ΔΔΧ 8.1
ΔΔΧ 8.2
ΔΔΧ 8.3
ΔΔΧ 8.4

Δημιουργία ενεργειακού γραφείου
Ανάπτυξη πληροφοριακού υλικού για παρακολούθηση
του ΣΔΑΕ
Δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους
πολίτες
Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση δημοτικών υπαλλήλων

Συνεργασία με Πολίτες & Ενδιαφερόμενους
ΔΣΠ 9.1
ΔΣΠ 9.2

Δράσεις ευαισθητοποίησης για την προσχολική/σχολική
ηλικία
Δράσεις ευαισθητοποίησης πολιτών

ΔΣΠ 9.3

Δράσεις Greenpoint - MOB

Σύνολο

175,8

61,3

211,0

73,6

-

-

7.771

3647,2

Συνολικό Ποσοστό Μείωσης Εκπομπών CO2 (%)

40,03%
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