INFORMATICS
DEVELOPMEN
T AGENCY

Digitally signed by
INFORMATICS
DEVELOPMENT AGENCY
Date: 2015.12.16 09:16:40
EET
Reason:
Location: Athens

ΑΔΑ: 76ΚΩΩ9Ω-Ξ8Ο

ΑΝΑΡΣΗΣΔΑ ΣΗ ΓΙΑΤΓΔΙΑ
ΑΠΟΠΑΜΑ
Από ην πξαθηηθό ηεο αξηζ. 17/2015
ζπλεδξηάζεσο ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ Γήκνπ Βόιβεο Ν. ΘΔΑΛΟΝΗΚΖ
Αξηζ. Απνθ. 207/2015
ΠΔΡΗΛΖΦΖ
Έγθξηζε
ηνπ
ζρεδίνπ
Γξάζεο
Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο Γήκνπ Βόιβεο.

ην ηαπξό θαη ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηνπ Γήκνπ Βόιβεο, ζήκεξα 07 ηνπ κελόο
Γεθεκβξίνπ ηνπ έηνπο 2015 εκέξα Γεπηέξα θαη ώξα 18.00΄, ζπλεδξίαζε ην Γεκνηηθό
πκβνύιην Γήκνπ Βόιβεο Ν. Θεζζαινλίθεο, κεηά από ηελ ππ’ αξηζ. 26.587/02-122015 έγγξαθε πξόζθιεζε ηνπ Πξνέδξνπ ηνπ Γεκνηηθνύ πκβνπιίνπ, πνπ
δεκνζηεύζεθε ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ, ζην Γεκνηηθό θαηάζηεκα ηεο έδξαο ηνπ
Γήκνπ (ηαπξόο) θαζώο θαη ζηηο Γεκνηηθέο Δλόηεηεο Αγίνπ Γεσξγίνπ, Μαδύηνπ,
Απνιισλίαο, Αξέζνπζαο θαη Δγλαηίαο, επηδόζεθε θαλνληθά ζηνλ Γήκαξρν θαη ζε
θαζέλα Γεκνηηθό ύκβνπιν, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 95 ηνπ Ν.
3463/2006, ηνπ Γεκνηηθνύ θαη Κνηλνηηθνύ θώδηθα θαη όκνηεο άξζξνπ 67 Ν. 3852/2010
(Πξόγξακκα Καιιηθξάηεο). Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, δηαπηζηώζεθε όηη
ππάξρεη λόκηκε απαξηία, γηαηί ζε ζύλνιν 27 κειώλ, βξέζεθαλ παξόληα 18, δειαδή:
ΠΑΡΟΝΣΔ ΓΖΜ. ΤΜΒΟΤΛΟΗ

ΑΠΟΝΣΔ Γ..

1.- ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ (ΠΡΟΔΓΡΟ)
2.- ΓΔΜΔΡΣΕΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
3.- ΜΠΟΤΡΛΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
4.- ΥΑΣΕΖ ΥΡΖΣΟ
5.- ΚΑΛΟΤΓΖ ΔΤΣΡΑΣΗΟ
6.- ΓΑΒΡΗΖΛΗΓΖ ΑΝΓΡΔΑ
7.- ΒΑΗΛΑΚΖ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
8.- ΑΝΣΧΝΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
9.- ΠΟΛΤΕΧΨΓΟΤ ΒΑΗΛΗΚΖ
10.- ΚΑΡΑΚΗΣΟ ΑΠΟΣΟΛΟ
11.- ΓΟΤΣΑ ΗΧΑΝΝΖ
12.- ΝΟΤΡΑΚΖ ΚΧΝ/ΝΟ
13.- ΒΑΗΛΔΗΑΓΟΤ ΑΝΝΑ
14.- ΑΡΑΦΗΓΟΤ ΠΖΝΔΛΟΠΖ
15.- ΕΑΦΔΗΡΗΟΤ ΚΧΝ/ΝΟ
16.- ΣΟΨΣΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ
17.- ΑΘΑΝΑΗΑΓΖ ΓΔΧΡΓΗΟ

1.- ΠΑΠΑΓΔΡΑ ΠΑΝΑΓΗΧΣΖ
2.- ΗΟΡΓΑΝΗΓΖ ΘΔΟΓΧΡΟ
3.- ΠΑΝΣΑΚΖ ΟΤΛΣΑΝΑ
4.- ΛΑΚΑΡΗΝΖ ΓΔΧΡΓΗΟ
5.- ΗΑΓΚΑ ΒΑΗΛΔΗΟ
6.- ΜΟΤΡΑΣΗΓΖ ΚΧΝ/ΝΟ
7.- ΝΑΝΑΚΟ ΓΔΧΡΓΗΟ
8.- ΔΛΔΤΘΔΡΗΑΓΖ ΘΔΟΥΑΡΖ
9.- ΒΑΚΟΤΦΑΡΖ ΣΖΛΔΜΑΥΟ

νη νπνίνη αλ θαη θιήζεθαλ
λόκηκα, δελ πξνζήιζαλ.

*Πλθκτρολογιςτε κείμενο+
Νοζμ2015
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18.- ΥΑΣΕΖ-ΣΕΗΒΔΛΔΚΖ ΜΑΡΗΑ
Οη Γ.. θ. Γεκεξηδήο Γεώξγηνο θαη θ.
Αληωληάδεο Γεώξγηνο, απνρώξεζαλ
από ηελ ζπλεδξίαζε κεηά ην πέξαο ηεο
ζπδήηεζεο ηνπ αξηζ. 12 ζέκαηνο ηεο Ζ.Γ.
κε αξηζκό απόθαζεο 201/2015.
Ώξα έλαξμεο ζπλεδξίαζεο 18.00΄
Ώξα ιήμεο ζπλεδξίαζεο 21.48΄
Ο Γήκαξρνο θ. Ληάκαο Γηακαληήο, πξνζθιήζεθε θαη παξαβξέζεθε ζηελ
ζπλεδξίαζε ηνπ Γ..
ηελ ζπλεδξίαζε παξαβξέζεθε θαη ν γνύξνο Ν. Βαζίιεηνο Γξακκαηέαο
ηνπ Γήκνπ, γηα ηελ ηήξεζε ησλ πξαθηηθώλ.
Πξηλ από ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξίαζεο, ην ζπκβνύιην ΟΜΟΦΩΝΑ απνθάζηζε
ηελ ζπδήηεζε ηωλ αξηζ. 1,2,3,4,5,6,& 7 εθηόο εκεξήζηαο δηάηαμεο ζεκάηωλ, κε
αξηζκνύο απνθάζεωλ 191,192,193,194,195,196 & 197/2015, ωο θαηεπείγνληα,
γηα ηελ νκαιή θαη απξόζθνπηε ιεηηνπξγία ηνπ Γήκνπ Βόιβεο.
Μεηά από νκόθωλε απόθαζε ηωλ κειώλ ηνπ Γ.. ηα αξηζ. 10,11 & 12 ζέκαηα
ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο, ζπδεηήζεθαλ ωο 2ν,3ν & 4ν ζέκαηα αληίζηνηρα, πξνο
δηεπθόιπλζε ηωλ παξηζηακέλωλ Πξνέδξωλ θαη Ιεξέωλ Σ.Κ. Νέαο Μαδύηνπ,
Μνδίνπ θαη Νέαο Απνιιωλίαο.

Ο Πξόεδξνο ηνπ Γ.. θήξπμε ηελ έλαξμε ηεο ζπλεδξηάζεσο θαη εηζεγνύκελνο ην 7ν
ζέκα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο (ην νπνίν ζπδεηήζεθε σο 10 ν) έδσζε ηνλ ιόγν ζηελ
Γεκνηηθή ππάιιειν – πνιηηηθό κεραληθό θ. Καπεηαληθόια Δπαγγειία, ε νπνία είπε ηα
εμήο:

Με ηελ αξηζ. 142/2015 απόθαζή ηνπ, ην Γ.. Γήκνπ Βόιβεο ελέθξηλε ηε
ζπκκεηνρή ηνπ Γήκνπ Βόιβεο ζην ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ ππέξ ηεο Σνπηθήο
Βηώζηκεο Δλέξγεηαο. Με ην ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, ην νπνίν απνηειεί κία
επξσπατθή πξσηνβνπιία, νη Γήκνη θαη νη πεξηθέξεηεο δεζκεύνληαη εζεινληηθά λα
κεηώζνπλ ηηο εθπνκπέο CO2 πέξα από ην ζηόρν ηνπ 20% (γηα ην νπνίν έρεη
δεζκεπηεί όηη ζα κεηώζεη ε ΔΔ έσο ην 2020).
Ζ δέζκεπζε απηή ησλ Γήκσλ ζα επηηεπρζεί κέζσ ηεο εθαξκνγήο ησλ ρεδίσλ
Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο ην νπνίν πξέπεη λα πξνεηνηκαζηεί θαη λα ππνβιεζεί
εληόο ηνπ έηνπο ηεο επίζεκεο πξνζρώξεζήο ηνπο ζην ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ.
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Σν ρέδην Γξάζεηο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο (ΓΑΔ) ηνπ Γήκνπ Βόιβεο είλαη έλα βαζηθό
έγγξαθν πνπ παξνπζηάδεη ηνλ ηξόπν κε ηνλ νπνίν ν Γήκνο Βόιβεο ζα εθπιεξώζεη
ηε δέζκεπζή ηνπ γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 έσο ην 2020. Υξεζηκνπνηώληαο
ηα απνηειέζκαηα ηεο Απνγξαθήο Δθπνκπώλ Αλαθνξάο πξνζδηνξίδεη ηνπο
βέιηηζηνπο ηνκείο δξάζεο θαη ηηο δπλαηόηεηεο πνπ ππάξρνπλ κε ζθνπό ηελ επίηεπμε
ηνπ ζηόρνπ πνπ έρεη ηεζεί γηα ηε κείσζε ησλ εθπνκπώλ CO2 . Δπίζεο, θαζνξίδεη
ζπγθεθξηκέλα κέηξα κείσζεο, καδί κε ρξνλνδηαγξάκκαηα θαη θαζνξηζκέλεο
αξκνδηόηεηεο πνπ κεηαηξέπνπλ ηε καθξνπξόζεζκε ζηξαηεγηθή ζε δξάζε.
Σν ΓΑΔ Γήκνπ Βόιβεο πεξηιακβάλεη δξάζεηο πνπ αθνξνύλ θπξίσο ην δεκόζην
ηνκέα πξνηείλνληαο κέηξα ζρεηηθά κε ηα θηίξηα θαη ηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ππάγνληαη
ζηελ ηδηνθηεζία ηνπ, ην δεκνηηθό ζηόιν νρεκάησλ, θιπ. αιιά θαη ηνλ ηδησηηθό ηνκέα
κε ηε ζπλεξγαζία θαη ηελ ελεκέξσζε ησλ πνιηηώλ κε ζθνπό ηελ επαηζζεηνπνίεζή
ηνπο.
Καηόπηλ ησλ αλσηέξσ, ην Γ.. θαιείηαη λα εγθξίλεη ην ΓΑΔ Γήκνπ Βόιβεο.

Αθνινύζσο ν Πξόεδξνο θάιεζε ην πκβνύιην λα απνθαζίζεη
ζρεηηθά.
Σν πκβνύιην κεηά από δηαινγηθή ζπδήηεζε θαη αθνύ έιαβε
ππόςε ηνπ ηελ εηζήγεζε ηεο δεκνηηθήο ππαιιήινπ – πνιηηηθνύ
κεραληθνύ θ. Καπεηαληθόια Δπαγγειίαο θαζώο επίζεο θαη ην
ζρέδην δξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο Γήκνπ Βόιβεο
ΑΠΟΦΑΗΕΔΗ ΚΑΣΑ ΠΛΔΗΟΦΖΦΗΑ
Δγθξίλεη ην ρέδην Γξάζεο Αεηθόξνπ Δλέξγεηαο Γήκνπ
Βόιβεο, ην νπνίν έρεη όπσο παξαθάησ:
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4.1 Μεκοδολογία

32
32

4.1.1 υλλογι ςτοιχείων

32

4.1.2 Τπολογιςμόσ εκπομπϊν CO2

32
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33
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33

4.2.2 Οικιακόσ και Σριτογενισ Σομζασ (μθ δθμοτικά κτίρια)

36

4.2.3 Δθμοτικόσ ςτόλοσ οχθμάτων

40

4.2.4 Ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ

42

4.3 Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο Διμο Βόλβθσ

43

5. Ρροτάςεισ μζτρων για το ΣΔΑΕ

44

5.1 Οριηόντια μζτρα

44

5.1.1 Οριηόντιο 1

45

5.1.2 Οριηόντιο 2

46

5.1.3 Οριηόντιο 3

47

5.2 Διατομεακά μζτρα

50

5.2.1 Διατομεακό 1

51

5.2.2 Διατομεακό 2

53

5.2.3 Διατομεακό 3

54

5.2.4 Διατομεακό 4

56

5.3 Δθμοτικόσ τομζασ

58

5.3.1 Δθμοτικόσ τομζασ 1

59

5.3.2 Δθμοτικόσ τομζασ 2

61

5.3.3 Δθμοτικόσ τομζασ 3

63

5.3.4 Δθμοτικόσ τομζασ 4

64

5.4 Οικιακόσ τομζασ
5.4.1 Οικιακόσ τομζασ 1
5.5 Τριτογενισ τομζασ
5.5.1 Σριτογενισ τομζασ 1
5.6 Μεταφορζσ

66
67
68
69
70

4

ΑΔΑ: 76ΚΩΩ9Ω-Ξ8Ο

5.6.1 Μεταφορζσ 1

71

5.6.2 Μεταφορζσ 2

72

5.6.3 Μεταφορζσ 3

73

5.6.4 Μεταφορζσ 4

75

5.6.5 Μεταφορζσ 5

77

6. Συνολικι μείωςθ εκπομπών CO2 ζωσ το 2020

78

7. Ραρακολοφκθςθ τθσ υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ

81

7.1 Δομζσ του Διμου Βόλβθσ για τθν παρακολοφκθςθ του ΣΔΑΕ

81

7.2 Συνεργαςία και ςτιριξθ από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ

81

7.3 Υποβολι εκκζςεων παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του ΣΔΑΕ

82

7.4 Διαχείριςθ του κινδφνου για τθν ομαλι υλοποίθςθ του ΣΔΑΕ

85

8. Ανάλυςθ SWOT (Δυνατά ςθμεία, Αδφνατα ςθμεία, Ευκαιρίεσ, Απειλζσ /
Strengths – Weaknesses – Opportunities – Threats)

89

Ρίνακεσ
Πίνακασ 1.

Ζκταςθ Δθμοτικϊν Ενοτιτων Διμου Βόλβθσ (πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ. 2011)

12

Πίνακασ 2.

Πλθκυςμόσ Διμου Βόλβθσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ (πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ.
2011)

13

Πλθκυςμόσ Διμου Βόλβθσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και Σοπικζσ
Κοινότθτεσ (πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ. 2011)

13

Πίνακασ 4.

Πλθκυςμόσ και μεταβολι πλθκυςμοφ Διμου Βόλβθσ (πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ.)

15

Πίνακασ 5.

Θλικιακζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ του Διμου Βόλβθσ (πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ.
2011)

15

Πίνακασ 6.

Βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ (DD)
κερμοκραςία αναφοράσ 18οC

περιοχισ

Βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ (DCH)
κερμοκραςία αναφοράσ 26οC

περιοχισ

Πίνακασ 3.

Πίνακασ 7.

Θεςςαλονίκθσ

με
19

Θεςςαλονίκθσ

με
19

Πίνακασ 8.

Ελάχιςτθ, μζςθ και μζγιςτθ μθνιαία κερμοκραςία

20

Πίνακασ 9.

Ελάχιςτθ, μζςθ και μζγιςτθ μθνιαία κερμοκραςία

21

Πίνακασ 10. υντελεςτζσ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ανά καφςιμο

32

Πίνακασ 11. χολικά κτίρια εν λειτουργία Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου
Βόλβθσ

33

Πίνακασ 12. χολικά κτίρια εν λειτουργία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου
Βόλβθσ

34

5

ΑΔΑ: 76ΚΩΩ9Ω-Ξ8Ο

Πίνακασ 13. Δθμοτικοί Κτιριακοί Χϊροι Διμου Βόλβθσ

34

Πίνακασ 14. Αντλιοςτάςια Υδρευςθσ/Αποχζτευςθσ Διμου Βόλβθσ

34

Πίνακασ 15. Κατανάλωςθ Θλεκτριςμοφ και Εκπομπζσ CO2 του Διμου Βόλβθσ

35

Πίνακασ 16. Κατανάλωςθ Πετρελαίου και Εκπομπζσ CO2 του Διμου Βόλβθσ

35

Πίνακασ 17. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 Δθμοτικϊν κτιρίων
και εγκαταςτάςεων

36

Πίνακασ 18. υνολικι κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 από τον οικιακό
τομζα

37

Πίνακασ 19. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 από τον τριτογενι
τομζα

39

Πίνακασ 20. Κατανάλωςθ Καυςίμων (Πετρελαίου), Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2
του Δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων

41

Πίνακασ 21. Κατανάλωςθ Καυςίμων (Βενηίνθσ), Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 του
Δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων

41

Πίνακασ 22. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ Δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων

41

Πίνακασ 23. Κατανάλωςθ καυςίμων, ενζργειασ και εκπομπζσ CO2 για τισ ιδιωτικζσ
και εμπορικζσ μεταφορζσ

42

Πίνακασ 24. Κατανομι καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ Διμου Βόλβθσ

43

Πίνακασ 25. Όφελοσ από τισ δράςεισ που περιγράφονται ςτο χζδιο Δράςθσ

78

Πίνακασ 26. υνολικι μείωςθ εκπομπϊν ςτο Διμο Βόλβθσ από το χζδιο Δράςθσ
για τθν Αειφόρο Ενζργεια

80

Πίνακασ 27. Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια

84

Πίνακασ 28. Εκτίμθςθ των κινδφνων που ςυνδζονται με τθν εφαρμογι των
δράςεων

86

Εικόνεσ
Εικόνα 1.

Γεωγραφικι κζςθ Διμου Βόλβθσ ςτθν Ελλάδα

11

Εικόνα 2.

Γεωγραφικι κζςθ Διμου Βόλβθσ ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ

11

Εικόνα 3.

Γεωμορφολογικι απεικόνιςθ Διμου Βόλβθσ

12

Εικόνα 4.

Απεικόνιςθ ηωνϊν ελλθνικισ επικράτειασ

16

Εικόνα 5.

Ακροιςτικι κατανομι ςυχνοτιτων κερμοκραςίασ εξωτερικοφ αζρα για
τθν Κλιματικι Ηϊνθ Γ (Πθγι Ε.Μ.Τ.)

17

Εικόνα 6.

Ελάχιςτθ, μζςθ και μζγιςτθ μθνιαία κερμοκραςία (Πθγι Ε.Μ.Τ.)

17

Εικόνα 7.

Μζςθ μθνιαία Τγραςία (Πθγι Ε.Μ.Τ.)

18

Εικόνα 8.

Μζςθ μθνιαία Βροχόπτωςθ (Πθγι Ε.Μ.Τ.)

18

6

ΑΔΑ: 76ΚΩΩ9Ω-Ξ8Ο

Εικόνα 9.

Μζςθ μθνιαία ζνταςθ και διεφκυνςθ ανζμων (Πθγι Ε.Μ.Τ.)

19

Εικόνα 10. Θλιακό αηιμοφκιο (μοίρεσ)

20

Εικόνα 11. Ελάχιςτθ, μζςθ και μζγιςτθ μθνιαία κερμοκραςία

21

Εικόνα 12. Μθνιαία Βροχόπτωςθ

21

Εικόνα 13. Θλιακόσ χάρτθσ τθσ ενζργειασ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ

25

Εικόνα 14. Οργανωτικι Δομι

31

Εικόνα 15. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 Διμου Βόλβθσ

36

Εικόνα 16. υνολικι κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 από τον οικιακό
τομζα

38

Εικόνα 17. Ποςοςτιαία κατανάλωςθ Ενζργειασ Θλεκτριςμοφ και Πετρελαίου από
τον οικιακό τομζα

38

Εικόνα 18. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 από τον τριτογενι
τομζα
Εικόνα 19. Ποςοςτιαία κατανάλωςθ Ενζργειασ Θλεκτριςμοφ και Πετρελαίου από
τον τριτογενι τομζα
Εικόνα 20. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ του δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων
Εικόνα 21. Κατανάλωςθ καυςίμων, ενζργειασ και εκπομπζσ CO2 για τισ ιδιωτικζσ
και εμπορικζσ μεταφορζσ
Εικόνα 22. Κατανομι καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ Διμου Βόλβθσ

39
40
41
42
43

1. Ειςαγωγή
Ο Διμοσ Βόλβθσ με απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου ςτθ ςυνεδρίαςθ τθσ 31θσ
Αυγοφςτου 2015, προςχϊρθςε ςτο εκελοντικό δίκτυο Ευρωπαϊκϊν Πόλεων και
Περιφερειϊν «φμφωνο των Δθμάρχων». Θ υπογραφι τθσ προςχϊρθςθσ ζγινε τθν 17θ
επτεμβρίου 2015 και ο Διμοσ δεςμεφτθκε για τα ακόλουκα ςφμφωνα με τισ γενικζσ αρχζσ
του υμφϊνου:


Μείωςθ των εκπεμπόμενων ρφπων διοξειδίου του άνκρακα τουλάχιςτον κατά 20%
ζωσ το 2020.



Τποβολι του χεδίου Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια.



Τποβολι εκκζςεων πεπραγμζνων τουλάχιςτον ανά διετία μετά τθν υποβολι του
χεδίου Δράςθσ για τθν αξιολόγθςθ και τθν παρακολοφκθςθ.



Διοργάνωςθ Θμερϊν Ενζργειασ ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και
τοπικοφσ και εκνικοφσ φορείσ.

Σα απαραίτθτα ςτοιχεία για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ εντόσ των ορίων του Διμου
ςυλλζχκθκαν από τισ υπθρεςίεσ του Διμου και ςυντάχκθκε θ Βαςικι Απογραφι Εκπομπϊν
και το παρόν χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια του Διμου. Οι εκπομπζσ διοξειδίου
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του άνκρακα ςτο Διμο Βόλβθσ υπολογίηονται ςε 115.053,03tCO2 ετθςίωσ (ζτοσ αναφοράσ:
2014). Ο ςτόχοσ που κζτει ο Διμοσ είναι θ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα
κατά 32.123,29tCO2, δθλαδι 27,92% περίπου μζχρι το ζτοσ 2020.
Ο ςτρατθγικόσ ςχεδιαςμόσ του Διμου κα ενςωματϊςει πλζον και τθ βιϊςιμθ ενεργειακι
ςτρατθγικι ςτουσ ςτόχουσ τθσ τοπικισ ανάπτυξθσ.
Σο χζδιο Δράςθσ που καταρτίςτθκε προβλζπει ενδεικτικά μζτρα μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ
ενζργειασ από τουσ παρακάτω τομείσ:


Δημόσια Κτίρια: Ενεργειακι αναβάκμιςθ και πιςτοποίθςθ των κτιρίων του Διμου
και των διδακτθρίων. Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των χρθςτϊν των δθμοςίων
κτιρίων.



Δημοτικός Φωτισμός: Χριςθ λαμπτιρων χαμθλισ κατανάλωςθσ για κάλυψθ των
αναγκϊν ςε δθμοτικό φωτιςμό με ςφςτθμα απομακρυςμζνθσ αυξομείωςθσ τθσ
ςτάκμθσ του φωτόσ αυτοφ.



Οικιακός & Σριτογενής Σομέας: Ενθμζρωςθ/Ευαιςκθτοποίθςθ του κοινοφ. Δράςεισ
διανομισ λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Ενθμζρωςθ για τα εκνικά
προγράμματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων.



Οχήματα & Μεταφορές: Βιϊςιμθ αςτικι κινθτικότθτα. Προϊκθςθ Eco-Driving.
Βελτίωςθ απόδοςθσ δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων.



Άλλα μέτρα: Προϊκθςθ των ΑΠΕ.

Ο Διμοσ Βόλβθσ ςε ςυνδυαςμό με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ κα εξετάηει διαρκϊσ τθν
εφαρμογι και νζων μζτρων ςτουσ διάφορουσ τομείσ και κα εντατικοποιιςει τθν
προςπάκεια του για μείωςθ των καταναλϊςεων ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα.
Παράλλθλα, κα εφαρμόηει ςταδιακά τα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτουσ τομείσ
άμεςθσ αρμοδιότθτασ του (δθμοτικά κτίρια, ςτόλοσ οχθμάτων, δθμοτικόσ φωτιςμόσ) ϊςτε
να αποτελζςει πρότυπο τόςο για τουσ δθμότεσ του όςο και για τον τριτογενι τομζα. Ζτςι θ
πρωτοβουλία του υμφϊνου των Δθμάρχων είναι μια μοναδικι ευκαιρία για να
ςυνδυαςτοφν οι τοπικζσ προςπάκειεσ ςε ζνα κοινό πρόγραμμα δράςθσ ςε ςυνεργαςία με
Οργανιςμοφσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςε όλθ τθν Ευρϊπθ.
Θ εκτζλεςθ των δράςεων που προβλζπονται ςτο παρόν ΔΑΕ προχποκζτει τθν οργάνωςθ
των δθμοτικϊν υπθρεςιϊν με ςτόχο τθ λεπτομερι ςχεδίαςθ και ωρίμανςθ των ζργων που
αφοροφν ςτο Διμο, τθν υλοποίθςθ των μζτρων που αναπτφςςονται ςτο ΔΑΕ και τθν
παρακολοφκθςθ τθσ πορείασ υλοποίθςθσ του ΔΑΕ.
1.1 Στόχοι των τοπικών αρχών για το 2020
Θ αφξθςθ τθσ παγκόςμιασ κατανάλωςθσ ενζργειασ και των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου είναι από τισ άμεςεσ αιτίεσ τθσ ανόδου τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ και
των ανθςυχθτικϊν ςυνεπειϊν τθσ. Θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ (Ε.Ε.) ζχει δεςμευκεί να
αντιμετωπίςει το πρόβλθμα αυτό, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ των αερίων του κερμοκθπίου.
Πιο ςυγκεκριμζνα, θ Ε.Ε. το 2008 ενζκρινε αρικμό μζτρων για τθν ενζργεια και το κλίμα,
κζτοντασ ωσ βαςικό ςτόχο τθ μείωςθ των αερίων του κερμοκθπίου κατά τουλάχιςτον 20%
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ζωσ το 2020, ςε ςχζςθ με το 1990, και τθν αφξθςθ του μεριδίου των ανανεϊςιμων πθγϊν
ενζργειασ ςτο 20% τθσ ςυνολικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ τθσ Ε.Ε. ζωσ το 2020.
Οι Σοπικζσ Αρχζσ κεωρείται ότι μποροφν να διαδραματίςουν ζνα κρίςιμο ρόλο ςτθ μείωςθ
των επιπτϊςεων τθσ κλιματικισ αλλαγισ δεδομζνου ότι το 80% τθσ ενεργειακισ
κατανάλωςθσ και εκπομπϊν CO2 ςτθν Ευρϊπθ ςχετίηονται με αςτικζσ δραςτθριότθτεσ. Ωσ
εκ τοφτου, θ Ε.Ε. ανζπτυξε τθν πρωτοβουλία του «υμφϊνου των Δθμάρχων» προκειμζνου
να ενκαρρφνει και να υποςτθρίξει τισ προςπάκειεσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν
υλοποίθςθ αειφόρων ενεργειακϊν πολιτικϊν. Σον Μάρτιο του 2011, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι
ανακοίνωςε ζνα Νζο χζδιο για τθν Ενεργειακι Απόδοςθ, κακϊσ εκτιμάται ότι ο ςτόχοσ τθσ
Ε.Ε. για εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά 20% ζωσ το 2020 δεν κα επιτευχκεί. Ζτςι, εκφράηεται
θ ανάγκθ να γίνουν εντατικότερεσ οι προςπάκειεσ για εξοικονόμθςθ, ενϊ επιβεβαιϊνεται ο
ςθμαντικόσ ρόλοσ του δθμόςιου τομζα ωσ «παράδειγμα εξοικονόμθςθσ» για τουσ πολίτεσ
και τουσ επαγγελματίεσ. ε αυτό το χζδιο αναφζρεται ρθτά θ ςθμαςία που ζχει αποκτιςει
το «φμφωνο των Δθμάρχων» για τθν εφαρμογι των πολιτικϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
και τονίηεται θ επζκταςθ των πρωτοβουλιϊν τθσ Ε.Ε., ςε επίπεδο Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ,
ϊςτε να ενιςχυκοφν τα ποςοτικά αποτελζςματα για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.
Οι Διμαρχοι τθσ Ευρϊπθσ, κατά τθν υπογραφι του υμφϊνου, δεςμεφονται εκελοντικά να
υπερβοφν τουσ ςτόχουσ που ζκεςε θ Ε.Ε. για το 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ CO2 ςτισ
επικράτειζσ τουσ κατά τουλάχιςτον 20%, μζςω τθσ εφαρμογισ ενόσ «χεδίου Δράςθσ για
τθν Αειφόρο Ενζργεια». Οι ουςιαςτικζσ δεςμεφςεισ ενόσ Διμου που ςυμμετζχει ςτο
φμφωνο είναι:







Προετοιμαςία τθσ Απογραφισ Εκπομπϊν Αναφοράσ CO2, με καταγραφι των
ενεργειακϊν καταναλϊςεων εντόσ των ορίων του Διμου, είτε άμεςων, με τθν καφςθ
εντόσ του Διμου, είτε ζμμεςων, με τθν κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ που παράγεται
εκτόσ του Διμου.
Προετοιμαςία του χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια, το οποίο πρζπει να
υποβλθκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν επίςθμθ υπογραφι του υμφϊνου των
Δθμάρχων.
Τλοποίθςθ των προτεινόμενων μζτρων για τθν μείωςθ των εκπομπϊν CO2, ειδικά
ςτουσ τομείσ ευκφνθσ του Διμου (δθμοτικά κτίρια, φωτιςμόσ, οχιματα, προμικειεσ,
κλπ.).
Ανάλθψθ των απαραίτθτων δράςεων για τθν κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των
πολιτϊν ςτο Διμο.
Τποβολι ζκκεςθσ πεπραγμζνων, τουλάχιςτον ανά διετία μετά τθν υποβολι του
χεδίου Δράςθσ, για αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ και εξακρίβωςθ των
αποτελεςμάτων.

Θ πρωτοβουλία του υμφϊνου των Δθμάρχων αποτελεί τθν ευκαιρία να ςυνδυαςτοφν όλεσ
οι προςπάκειεσ και επιδιϊξεισ ενόσ Διμου κάτω από ζνα κοινό πρόγραμμα δράςθσ, και
μάλιςτα ςε ςυνεργαςία με αντίςτοιχουσ Οργανιςμοφσ από όλθ τθν Ευρϊπθ, υπό τθν αιγίδα
τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. το φμφωνο, μζχρι ςτιγμισ (Οκτϊβριοσ 2015), ςυμμετζχουν
πάνω από 5.996 Διμοι από όλθ τθν Ευρϊπθ, μεταξφ των οποίων 108 Διμοι από τθν
Ελλάδα.
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Ο Διμοσ Βόλβθσ, ςε ςυνζχεια των αποφάςεων και δράςεων που ζχει υιοκετιςει για τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και αειφόρο ανάπτυξθ εντάχκθκε ςτο φμφωνο των Δθμάρχων
ςτισ 31 Αυγοφςτου 2015 και ξεκίνθςε να υλοποιεί τισ δεςμεφςεισ που απορρζουν από αυτό.
Βαςικοί άξονεσ πάνω ςτουσ οποίουσ κινείται ο Διμοσ Βόλβθσ είναι οι:






Βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ ςτθν φπαικρο (Βελτίωςθ του Οικιςτικοφ
Περιβάλλοντοσ, τθσ Προςπελαςιμότθτασ και των Βαςικϊν Κοινωνικϊν Τποδομϊν και
αναβάκμιςθ και προςταςία του περιβάλλοντοσ).
Ενίςχυςθ τθσ τοπικισ βιωςιμότθτασ και ανταγωνιςτικότθτασ ςτθν περιοχι του
Διμου Βόλβθσ (Ενίςχυςθ τθσ Ποιότθτασ, ανάπτυξθ του Επιχειρθματικοφ
Περιβάλλοντοσ και Προςζλκυςθ Επενδφςεων, Ανάπτυξθ και Εκςυγχρονιςμόσ
Τποδομϊν Σουριςτικισ Εξυπθρζτθςθσ και Εναλλακτικοφ Σουριςμοφ, Ανάδειξθ/
Προβολι τθσ Περιοχισ ωσ Προοριςμοφ Εναλλακτικϊν Δραςτθριοτιτων).
τιριξθ τθσ κοινωνικισ και πολιτιςτικισ ανάπτυξθσ του διμου (Ενίςχυςθ των Δομϊν,
Τποδομϊν και Δράςεων Κοινωνικισ Εξυπθρζτθςθσ, κακϊσ και ενίςχυςθ των
Τποδομϊν και Δράςεων ςτον Σομζα του Πολιτιςμοφ).
Οργάνωςθ των υπθρεςιϊν τθσ δθμοτικισ αρχισ (Αναβάκμιςθ τθσ Οργάνωςθσ των
Τπθρεςιϊν και των Νομικϊν Προςϊπων του Διμου).

2. Υφιςτάμενη Κατάςταςη – Παρουςίαςη Δήμου Βόλβησ
2.1 Γεωγραφικι Θζςθ
Ο Διμοσ Βόλβθσ είναι Διμοσ τθσ Περιφζρειασ Κεντρικισ Μακεδονίασ, ο οποίοσ ςυςτάκθκε
με το Ν. 3852/2010 (Πρόγραμμα Καλλικράτθσ) από τισ ςυνενϊςεισ των πρϊθν Διμων Αγίου
Γεωργίου, Απολλωνίασ, Αρζκουςασ, Εγνατίασ, Μαδφτου και Ρεντίνασ. Βρίςκεται ςτα
ανατολικά όρια του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ και ζδρα του είναι ο ταυρόσ.

Εικόνα 1. Γεωγραφικι κζςθ Διμου Βόλβθσ ςτθν Ελλάδα
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Είναι ο δεφτεροσ ςε ζκταςθ Καλλικρατικόσ Διμοσ του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ με 758,335
τετραγωνικά χιλιόμετρα και ςυνορεφει βορειοανατολικά με το Νομό ερρϊν, βορειοδυτικά
με τον Διμο Λαγκαδά, νοτιοανατολικά με το Διμο Αριςτοτζλθ και νοτιοδυτικά με τον Διμο
Πολυγφρου. τα ανατολικά του Διμου βρίςκεται ο τρυμονικόσ κόλποσ.

Εικόνα 2. Γεωγραφικι κζςθ Διμου Βόλβθσ ςτο Νομό Θεςςαλονίκθσ

Θ ζκταςθ των Δθμοτικϊν Ενοτιτων παρουςιάηεται ςτον ακόλουκο Πίνακα 1:
Πίνακασ 1. Ζκταςθ Δθμοτικϊν Ενοτιτων Διμου Βόλβθσ (πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ. 2011)

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ
Δθμοτικι Ενότθτα Αγίου Γεωργίου
Δθμοτικι Ενότθτα Απολλωνίασ
Δθμοτικι Ενότθτα Αρζκουςασ
Δθμοτικι Ενότθτα Εγνατίασ
Δθμοτικι Ενότθτα Μαδφτου
Δθμοτικι Ενότθτα Ρεντίνασ
ΣΥΝΟΛΟ

Ζκταςθ
65,87 km 2
168.30 km 2
214,90 km 2
115,15 km 2
65,32 km 2
128,80 km 2
758,335 km 2

Ο Διμοσ ζλαβε το όνομά του από τθ λίμνθ Βόλβθ – περιμετρικά τθσ οποίασ απλϊνονται τα
εδάφθ του Διμου – θ οποία βρίςκεται ανατολικά από τθ λίμνθ Κορϊνεια. τα ανατολικά
τθσ βρίςκονται τα ςτενά τθσ Ρεντίνασ ι αλλιϊσ Μακεδονικά Σζμπθ. Θ λίμνθ Βόλβθ είναι θ
δεφτερθ μεγαλφτερθ φυςικι λίμνθ τθσ Ελλάδασ, με ζκταςθ 68.000 ςτρεμμάτων και μζγιςτο
βάκοσ τα 20 μζτρα. Από τθ βόρεια πλευρά τθσ λίμνθσ Βόλβθσ διζρχεται θ Εγνατία οδόσ.
Εντόσ των ορίων του Διμου βρίςκονται τα όρθ Βόλβθσ, το όροσ Περιςτερϊνασ και τμιματα
των ορζων Κερδφλια, τρατωνικό και Βερτίςκοσ.
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Εικόνα 3. Γεωμορφολογικι απεικόνιςθ Διμου Βόλβθσ
Οι κφριεσ αςχολίεσ των κατοίκων του Διμου Βόλβθσ είναι θ γεωργία, θ αλιεία, θ
κτθνοτροφία, θ υλοτομία και ο τουριςμόσ.
2.2 Δθμογραφικζσ Σάςεισ
φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ απογραφισ πλθκυςμοφ του 2011 για το Μόνιμο
Πλθκυςμό τθσ Χϊρασ, ο Διμοσ Βόλβθσ εμφανίηει πλθκυςμό 23.478 κατοίκων και πυκνότθτα
πλθκυςμοφ 32,30 κατοίκουσ ανά τ.χλμ.
Πίνακασ 2. Πλθκυςμόσ Διμου Βόλβθσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ (πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ. 2011)

Δθμοτικι Ενότθτα Ρλθκυςμόσ Ροςοςτό
Ρεντίνασ

5.821

24,79%

Αγίου Γεωργίου

5.717

24,35%

Απολλωνίασ

3.876

16,51%

Αρζκουςασ

2.987

12,72%

Εγνατίασ

2.617

11,15%

Μαδφτου

2.460

10,48%

Σφνολο

23.478

100%

Πίνακασ 3. Πλθκυςμόσ Διμου Βόλβθσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και Σοπικζσ Κοινότθτεσ
(πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ. 2011)
ΔΗΜΟΣ ΒΟΛΒΗΣ (Ζδρα: Σταυρόσ,)
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΓΙΟΤ ΓΕΩΡΓΙΟΤ
Δθμοτικι Κοινότθτα Αςπροβάλτασ

23.478
5.717
2.838
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Αςπροβάλτα,
Δθμοτικι Κοινότθτα Βραςνϊν
Βραςνά
Νζα Βραςνά
Ραλιάμπελα
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΠΟΛΛΩΝΙΑ
Δθμοτικι Κοινότθτα Νζασ Απολλωνίασ
Λουτρά Βόλβθσ
Μεςοπόταμον
Νζα Απολλωνία
Σοπικι Κοινότθτα Μελιςςουργοφ
Μελιςςουργόσ
Σοπικι Κοινότθτα Νικομθδινοφ
Νικομθδινόν
Σοπικι Κοινότθτα Περιςτερϊνασ
Ρεριςτερώνα
Ρλατεία
Σπιτάκια
Σοπικι Κοινότθτα τίβου
Στίβοσ
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΡΕΘΟΤΑ
Σοπικι Κοινότθτα Αρζκουςασ
Αρζκουςα
Λευκοφδα
Σοπικι Κοινότθτα Μαυροφδασ
Μαυροφδα
Σοπικι Κοινότθτα κεπαςτοφ
Λίμνθ
Σκεπαςτόν
Σοπικι Κοινότθτα τεφανινϊν
Κάτω Στεφανινά
Στεφανινά
Σοπικι Κοινότθτα Φιλαδελφίου
Ανοιξιά
Ξθροπόταμοσ
Φιλαδζλφιον
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΕΓΝΑΣΙΑ
Σοπικι Κοινότθτα Ευαγγελιςμοφ
Ευαγγελιςμόσ
Σοπικι Κοινότθτα Νυμφοπζτρασ
Βαϊοχώριον
Νυμφόπετρα
Σοπικι Κοινότθτα Προφιτου
Μικροκώμθ
Ρροφιτθσ
Σοπικι Κοινότθτα χολαρίου
Σχολάριον

2.838
2.879
278
2.556
45
3.876
1.922
54
17
1.851
417
417
519
519
442
394
27
21
576
576
2.987
869
748
121
375
375
554
232
322
381
19
362
808
238
350
220
2.617
474
474
678
69
609
996
61
935
469
469
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ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΜΑΔΤΣΟΤ
Σοπικι Κοινότθτα Απολλωνίασ
Απολλωνία
Κοκκαλοφ
Σοπικι Κοινότθτα Μοδίου
Μόδιον
Σοπικι Κοινότθτα Νζασ Μαδφτου
Νζα Μάδυτοσ
ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΡΕΝΣΙΝΑ
Δθμοτικι Κοινότθτα ταυροφ
Σταυρόσ
Σοπικι Κοινότθτα Άνω ταυροφ
Άνω Σταυρόσ
Σοπικι Κοινότθτα Βόλβθσ
Βαμβακιά
Μεγάλθ Βόλβθ
Μικρά Βόλβθ
εντίνα

2.460
490
316
174
349
349
1.621
1.621
5.821
3.672
3.672
796
796
1.353
171
123
555
504

Πίνακασ 4. Πλθκυςμόσ και μεταβολι πλθκυςμοφ Διμου Βόλβθσ (πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ.)

Διμοσ

1991
Πλθκυςμόσ

2001
Πλθκυςμόσ

2011
Πλθκυςμόσ

Βόλβθσ

20.829

24.454

23.478

Μεταβολι
1991-2001
17,40%

Μεταβολι Μεταβολι
2001-2011 1991-2011
-3,99%

12,72%

Μεγαλφτερθ ςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ υπάρχει ςτουσ οικιςμοφσ του τρυμονικοφ Κόλπου,
όπου κατοικεί το 43,4% του πλθκυςμοφ. τα βόρεια τθσ λίμνθσ Βόλβθσ κατοικεί το 27,5%
του πλθκυςμοφ, ενϊ ςτα νότιά τθσ το 29,1%.
Ο πλθκυςμόσ του Διμου ανά θλικιακι ομάδα είναι:
Πίνακασ 5. Θλικιακζσ ομάδεσ πλθκυςμοφ του Διμου Βόλβθσ (πθγι: ΕΛ.ΣΑΣ. 2011)
Ηλικιακι ομάδα Ρλθκυςμόσ Ροςοςτό
0-9

1935

8,2%

10-19

2239

9,5%

20-29

2573

11,0%
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30-39

2927

12,5%

40-49

3013

12,8%

50-59

2796

11,9%

60-69

3127

13,3%

70-79

3439

14,6%

80+

1429

6,1%

Σφνολο

23.478

100%

2.3 Κλιματικά Δεδομζνα
Σο κλίμα του Διμου Βόλβθσ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ είναι
Μεςογειακό και ςφμφωνα με τθν κατάταξθ του Kopple, το κλίμα τθσ περιοχισ ανικει ςτον
κλιματικό τφπο Csa - Κλίμα τθσ Ενδοχϊρασ τθσ Μεςογείου (Μεςογειακό κλίμα), με πολφ
κερμά και ξθρά καλοκαίρια και ιπιουσ χειμϊνεσ. Σο μζςο ετιςιο φψοσ βροχισ είναι 650
mm για τθν θμιορεινι ηϊνθ και 600,mm για τισ πεδινζσ περιοχζσ. Θ λίμνθ Βόλβθ ρυκμίηει το
κλίμα τθσ περιοχισ, επθρεάηοντασ τθν υγραςία και τθ κερμότθτα τθσ περιοχισ. Ζτςι οι
καφςωνεσ και οι παγετοί είναι μικρότερθσ ζνταςθ και διάρκειασ γφρω από τθ λίμνθ.
τα όρια του Διμου Βόλβθσ, ςτθ Δθμοτικι Κοινότθτα Αςπροβάλτασ, λειτουργεί
μετεωρολογικόσ ςτακμόσ από το Δεκζμβριο του 2012. Πλθςιζςτεροι μετεωρολογικοί
ςτακμοί για καταγραφι δεδομζνων και εξαγωγι ςυμπεραςμάτων βρίςκονται ςτθν
ευρφτερθ περιοχι του Νομοφ Θεςςαλονίκθσ.
Σο χειμϊνα οι άνεμοι που επικρατοφν είναι βόρειοι (18,9%) και ανατολικοί (9,8%), ενϊ το
καλοκαίρι νότιοι (9,3%) και νοτιοδυτικοί (10,5%). Θ απόλυτθ μζγιςτθ κερμοκραςία είναι
42οC, ενϊ θ απόλυτθ ελάχιςτθ κερμοκραςία είναι -14οC. Ο Δεκζμβριοσ είναι ο πλζον
βροχερόσ μινασ. Σο μζγιςτο φψοσ βροχισ φτάνει τα 189,3 mm. Ο πιο ηεςτόσ μινασ είναι ο
Ιοφλιοσ και ο πιο ψυχρόσ ο Ιανουάριοσ. Θ ςυνολικι ετιςια θλιοφάνεια φτάνει τισ 2.645,2
ϊρεσ το χρόνο (7,2 ϊρεσ τθν θμζρα).
Ο Διμοσ Βόλβθσ ςφμφωνα με τθν κατθγοριοποίθςθ του Ν. 3661/2008 και του Κανονιςμοφ
Ενεργειακισ Απόδοςθσ Κτιρίων (ΚΕΝΑΚ) ανικει ςτθ κλιματικι ηϊνθ Γ.
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Εικόνα 4. Απεικόνιςθ ηωνϊν ελλθνικισ επικράτειασ

τθν Εικόνα 4 φαίνεται θ κατανομι τθσ κερμοκραςίασ για τισ περιοχζσ τθσ κλιματικισ ηϊνθσ
Γ τουσ καλοκαιρινοφσ και τουσ χειμερινοφσ μινεσ αντίςτοιχα.

Εικόνα 5. Ακροιςτικι κατανομι ςυχνοτιτων κερμοκραςίασ εξωτερικοφ αζρα για τθν Κλιματικι Ηϊνθ Γ
(Πθγι Ε.Μ.Τ.)
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Παρατίκενται κλιματικά δεδομζνα από τον Μετεωρολογικό τακμό Μίκρασ Θεςςαλονίκθσ
για τθν περίοδο 1959-1997.

Εικόνα 6. Ελάχιςτθ, μζςθ και μζγιςτθ μθνιαία κερμοκραςία (Πθγι Ε.Μ.Τ.)

17
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Εικόνα 7. Μζςθ μθνιαία Τγραςία (Πθγι Ε.Μ.Τ.)

Εικόνα 8. Μζςθ μθνιαία Βροχόπτωςθ (Πθγι Ε.Μ.Τ.)

18

ΑΔΑ: 76ΚΩΩ9Ω-Ξ8Ο

Εικόνα 9. Μζςθ μθνιαία ζνταςθ και διεφκυνςθ ανζμων (Πθγι Ε.Μ.Τ.)

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ Σεχνικισ Οδθγίασ του Σεχνικοφ Επιμελθτθρίου Ελλάδοσ –
ΣΟΣΕΕ/20701-3/2010 δίνονται ςτουσ πίνακεσ 6 και 7, οι βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ και οι
βακμοϊρεσ ψφξθσ για τθ Θεςςαλονίκθ (Γεωγραφικό Μικοσ – Lon: 22ο58’0ϋϋ, Γεωγραφικό
Πλάτοσ – Lat 40ο31’0ϋϋ, Τψόμετρο Βαρομζτρου – Alt 4μ).
Πίνακασ 6. Βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ (DD) περιοχισ Θεςςαλονίκθσ με κερμοκραςία αναφοράσ 18οC

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑ

ΑΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΡ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

394

314

254

111

-

-

-

-

-

53

207

344

Πίνακασ 7. Βακμοθμζρεσ κζρμανςθσ (DCH) περιοχισ Θεςςαλονίκθσ με κερμοκραςία αναφοράσ 26οC

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑ

ΑΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

-

-

-

-

-

526

1.211 1.058

ΣΕΡ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

-

-

-

-

τθν Εικόνα 10 βλζπουμε τθν τροχιά του ιλιου για 3 διαφορετικζσ χρονικζσ περιόδουσ, με
βάςθ τα θλιοςτάςια και τθσ ιςθμερίεσ, για τισ περιοχζσ με γεωγραφικό πλάτοσ 40o όπωσ ο
Διμοσ Βόλβθσ.

Εικόνα 10. Θλιακό αηιμοφκιο (μοίρεσ)

Παρακάτω παρατίκενται ενδεικτικά για το ζτοσ 2014 τα δεδομζνα που κατζγραψε ο
μετεωρολογικόσ ςτακμόσ Αςπροβάλτασ.
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Πίνακασ 8. Ελάχιςτθ, μζςθ και μζγιςτθ μθνιαία κερμοκραςία
ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑ

ΑΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΡ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Ελάχιςτθ
5,3
μθνιαία
κερμοκραςία

6,4

7,4

10,7

13,8

18,1

20,5

21,2

16,7

12,7

9,7

5,5

Μζςθ
8,7
μθνιαία
κερμοκραςία

9,8

12,1

14,8

19,2

24,1

26,3

26,9

21,3

16,7

12,3

8,6

Μζγιςτθ
12,5
μθνιαία
κερμοκραςία

13,6

17,1

19,4

24,9

30,2

31,6

32,5

26,6

21,1

15,2

12,4

Εικόνα 11. Ελάχιςτθ, μζςθ και μζγιςτθ μθνιαία κερμοκραςία

Πίνακασ 9. Ελάχιςτθ, μζςθ και μζγιςτθ μθνιαία κερμοκραςία
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Μθνιαία
Βροχόπτωςθ

ΙΑΝ
67,5

ΦΕΒ
27

ΜΑ
121,1

ΑΡ
46,8

ΜΑΙ
48

ΙΟΥΝ
52,2

ΙΟΥΛ
15,2

ΑΥΓ
47,6

ΣΕΡ
129

ΟΚΤ
110

ΝΟΕ
88,2

ΔΕΚ
153,4

Εικόνα 12. Μθνιαία Βροχόπτωςθ

2.4 Οικονομική Δραςτηριότητα
Θ οικονομικι ανάπτυξθ των περιοχϊν του Διμου Βόλβθσ δεν είναι ομοιόμορφθ. Μποροφμε
να διακρίνουμε δφο οικονομικοφσ χϊρουσ: τισ παράλιεσ περιοχζσ γφρω από το τρυμονικό
κόλπο, όπου βρίςκονται τα μεγάλα τουριςτικά κζρετρα, και τισ μεςόγειεσ περιοχζσ, όπου θ
αγροτικι παραγωγι παραμζνει κυρίαρχθ.
το ςφνολο του Διμου ςτον πρωτογενι τομζα απαςχολείται το 28,2% του ενεργοφ
οικονομικά πλθκυςμοφ, ςτο δευτερογενι τομζα το 18%, ενϊ ςτον τριτογενι το 53,8%.
2.4.1 Παράλιεσ περιοχζσ
2.4.1.1 Πρωτογενισ τομζασ
τισ παράλιεσ περιοχζσ, πζριξ του τρυμονικοφ κόλπου, θ γεωργικι δραςτθριότθτα ζχει
εγκαταλειφκεί λόγω τθσ ανάπτυξθσ του τουριςμοφ. Οι οικιςμοί τθσ περιοχισ, με εξαίρεςθ
αυτοφ των Βραςνϊν, δεν διακζτουν πλζον ικανζσ εκτάςεισ γθσ για να δεςμευκοφν ςτθν
αγροτικι παραγωγι, κακϊσ ζχει επζλκει αλλαγι τθσ χριςθσ γθσ από γεωργικι ςε
οικοδομιςιμθ ι οικοδομθμζνθ γθ.
τα Νζα Βραςνά, θ φπαρξθ καλλιεργιςιμων εκτάςεων ωφζλθςε τθν πρωτογενι παραγωγι,
που μζχρι πρότινοσ είχε ςυγκρατιςει μζροσ τθσ οικονομικισ δραςτθριότθτασ, αλλά θ
ςθμαντικι τουριςτικι ανάπτυξθ ζκανε τθν απαςχόλθςθ με τον τουριςμό περιςςότερο
ελκυςτικι και προςοδοφόρα με αποτζλεςμα και εδϊ πλζον ελάχιςτα να απαςχολοφνται
ςτθν πρωτογενι παραγωγι. Πιο ανεπτυγμζνθ παραμζνει θ αιγοπροβατοτροφία.
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Θ περιοχι του τρυμονικοφ κόλπου αλιεφεται εντατικά. Θ αλιευτικι δραςτθριότθτα
αναπτφςςεται κυρίωσ ςτθν παράκτια και μζςθ αλιεία. Ο αλιευτικόσ ςυνεταιριςμόσ ταυροφ
είναι ζνασ από τουσ μεγαλφτερουσ τθσ χϊρασ. Τπάρχουν ιχκυοκαλλιζργειεσ τςιποφρασ,
λαυρακίου και μυδοκαλλιζργειεσ.
2.4.1.2 Δευτερογενισ τομζασ
Θ μεταποίθςθ ςτθν περιοχι περιορίηεται ςε οριςμζνουσ μόνο κλάδουσ, είναι οικογενειακισ
μορφισ με μικρζσ μονάδεσ, με μζςθ απαςχόλθςθ 1 ζωσ 2,5 άτομα ανά επιχείρθςθ και
καλφπτει κυρίωσ βαςικζσ ανάγκεσ των κατοίκων αλλά και των τουριςτϊν του καλοκαιριοφ.
Ο κλάδοσ των καταςκευϊν είναι ιδιαίτερα ανεπτυγμζνοσ (υλικά οικοδομϊν, χωματουργικζσ
εργαςίεσ, εργολαβικά γραφεία) και ςχετίηεται άμεςα με τθν τουριςτικι δραςτθριότθτα.
Απαςχολεί το 16,5% του ενεργοφ πλθκυςμοφ. Επίςθσ, παρουςιάηεται αλλθλεξάρτθςθ
μεταξφ τθσ υλοτομικισ δραςτθριότθτασ και των τοπικϊν επιχειριςεων ξφλου και επίπλου.
2.4.1.3 Σριτογενισ τομζασ
Σα πολλά ςυγκριτικά πλεονεκτιματα τθσ περιοχισ ζχουν οδθγιςει ιδθ από τθ δεκαετία του
1960 τουσ κατοίκουσ να ςτραφοφν ςτθν τουριςτικι επιχειρθματικότθτα. Ο τόποσ ςυνδυάηει
βουνό και αμμουδερζσ παραλίεσ με ιδιαίτερο φυςικό κάλλοσ, εφκολθ πρόςβαςθ μζςω τθσ
Εγνατίασ οδοφ και κεντρικι κζςθ ανάμεςα ςτα μεγάλα αςτικά κζντρα Θεςςαλονίκθσ,
ερρϊν, Δράμασ και Καβάλασ.
Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δίνεται ςτον εςωτερικό τουριςμό, ςτθ διατιρθςθ παρακεριςτικϊν
κατοικιϊν από κατοίκουσ τθσ Θεςςαλονίκθσ, Δράμασ, ερρϊν, αλλά και ςτθν προςζλευςθ
αλλοδαπϊν τουριςτϊν κυρίωσ από τθν ανατολικι και δυτικι Ευρϊπθ. θμαντικό ρόλο
διαδραματίηει θ οργανωμζνθ διακίνθςθ αλλοδαπϊν τουριςτϊν κυρίωσ από Βαλκανικζσ και
Ανατολικζσ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ.
Για τουσ λόγουσ αυτοφσ, διογκϊκθκε εξαιρετικά ο τριτογενισ τομζασ με πλικοσ
επιχειριςεων (εςτιατόρια, κζντρα διαςκζδαςθσ, λιανικό εμπόριο, κλπ.) που
δθμιουργικθκαν λόγω τθσ τουριςτικισ κίνθςθσ. Κφριο χαρακτθριςτικό των επιχειριςεων
αυτϊν, είναι το μικρό τουσ μζγεκοσ που υποδθλϊνει τον οικογενειακό χαρακτιρα με μζςθ
απαςχόλθςθ ανά επιχείρθςθ τα 1,3 άτομα, ενϊ οι κυριότερεσ δραςτθριότθτεσ αφοροφν
ςτον κλάδο των εςτιατορίων και ςυναφϊν επιχειριςεων (33,4% του ςυνόλου), το εμπόριο
τροφίμων (17,9%) και των «άλλων καταναλωτικϊν αγακϊν» (13,8%). Ωςτόςο, και άλλεσ
δραςτθριότθτεσ που δεν κατατάςςονται ςτον τουριςτικό τομζα λειτουργοφν ςτθν περιοχι
ακριβϊσ λόγω τθσ φπαρξθσ του τουριςμοφ (τράπεηεσ, φαρμακεία).
Σο 35% του ενεργοφ ανδρικοφ πλθκυςμοφ εργάηεται ςε επιχειριςεισ του τριτογενι τομζα,
ενϊ για τισ γυναίκεσ το ποςοςτό φκάνει το 52,5%. Ο τουριςμόσ κατζχει τθν πρϊτθ κζςθ
ςτθν επιχειρθματικι δραςτθριότθτα και το ειςόδθμα. Οι περιςςότερεσ επιχειριςεισ είναι
μικρζσ οικογενειακζσ μονάδεσ, γεγονόσ που ςε ςυνδυαςμό με το ότι τα ενοικιαηόμενα
δωμάτια δεν ςυγκεντρϊνονται ςε λίγουσ ιδιοκτιτεσ, οδθγεί ςε διάχυςθ του πλοφτου ςε
μεγάλο κομμάτι του πλθκυςμοφ.
2.4.2 Μεςόγειεσ περιοχζσ
2.4.2.1 Πρωτογενισ τομζασ
τισ περιοχζσ πζριξ τθσ λίμνθσ Βόλβθσ, ο πρωτογενισ τομζασ αποτελεί τθν κφρια οικονομικι
δραςτθριότθτα του πλθκυςμοφ. Θ απαςχόλθςθ ςτον πρωτογενι τομζα ξεπερνά το 80%
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ςτουσ περιςςότερουσ οικιςμοφσ τθσ περιοχισ. Οι κάτοικοι εξακολουκοφν να αςχολοφνται
με τθ γεωργία, τθν κτθνοτροφία και τθν αλιεία ςτθ λίμνθ. Οι αγροτικζσ εκμεταλλεφςεισ
είναι μεγαλφτερεσ ςτισ Δ.Ε. Απολλωνίασ και Προφιτθ και μικρότερεσ ςτισ Δ.Ε. Μαδφτου και
Αρζκουςασ.
τισ αροτραίεσ καλλιζργειεσ κυριαρχοφν ο καπνόσ, το ςιτάρι, θ μθδικι, το καλαμπόκι και θ
βιομθχανικι ντομάτα, ενϊ ςτισ μόνιμεσ οι αμυγδαλιζσ, οι ροδακινιζσ, τα αμπζλια και τα
ελαιόδεντρα. Θ ρίγανθ καλλιεργείται ςε μεγάλεσ ποςότθτεσ ςτθν Αρζκουςα και τθ
Μαυροφδα, απ' όπου ςτζλνεται ςε μονάδεσ επεξεργαςίασ για τθν παραςκευι αικζριων
ελαίων για φαρμακευτικι χριςθ. Επίςθσ, γίνεται καλλιζργεια καλλωπιςτικϊν δενδρυλλίων
και λειτουργοφν οριςμζνα φυτϊρια, ιδίωσ ςτο Μόδι, απ' όπου γίνονται εξαγωγζσ ςε
ευρωπαϊκζσ και αςιατικζσ χϊρεσ. Θ οινοκομία είναι ανεπτυγμζνθ ςτθν Αρζκουςα, ενϊ ςτο
Νικομθδινό και ςε πολλοφσ οικιςμοφσ βόρεια τθσ λίμνθσ παράγεται τςίπουρο.
Σα πλοφςια υγρά λιβάδια γφρω από τθ λίμνθ είναι ιδανικά για τθ βόςκθςθ αγροτικϊν ηϊων.
Θ κτθνοτροφία περιλαμβάνει κυρίωσ αιγοπρόβατα, βοοειδι και πουλερικά. Άλλωςτε, θ
Βόλβθ είναι από τισ ελάχιςτεσ περιοχζσ που ζχουν απομείνει ςτθν Ελλάδα, όπου
εκτρζφονται βουβάλια. Θ τυροκομία είναι διαδεδομζνθ κυρίωσ ςτθ Δ.Ε. Αρζκουςασ, όπου
παραςκευάηονται επίςθσ λουκάνικα με τθ χριςθ ντόπιων κρεάτων.
Εμπορεφςιμα αλιεφματα είναι τα γριβάδια, τα οποία τείνουν να εξαφανιςτοφν, τα τςιρϊνια,
τα πζρκια, τα ςίρκα, οι λεςτιζσ, οι τοφρνεσ και οι λιπαριζσ. Σακτικά γίνεται εμπλουτιςμόσ
τθσ λίμνθσ με γόνουσ ψαριϊν από άλλεσ λίμνεσ, ενϊ λειτουργεί και τεχνθτό πάρκο
αναπαραγωγισ γόνων.
2.4.2.2 Δευτερογενισ τομζασ
τθν περιοχι, λειτουργοφν μερικζσ βιοτεχνίεσ επεξεργαςίασ ξφλου. Ο κλάδοσ των
καταςκευϊν ζχει ιδιαίτερθ βαρφτθτα ςτθ Νζα Μάδυτο, όπου αποτελεί το παραδοςιακό
επάγγελμα των κατοίκων και λειτουργεί ςωματείο εργατοτεχνιτϊν, ξυλουργϊν και
οικοδόμων. Αυτό βζβαια ζχει ωσ αποτζλεςμα θ ευθμερία του χωριοφ να είναι άμεςα
ςυνδεδεμζνθ με τθν γενικότερθ οικονομικι κατάςταςθ τθσ χϊρασ και τισ τάςεισ ςτθν
οικοδομι Ιδιαίτερθ ανοικοδόμθςθ εμφανίηει θ Πλατεία και θ Νζα Απολλωνία.
2.4.2.3 Σριτογενισ τομζασ
Θ απαςχόλθςθ ςτον τριτογενι τομζα είναι ςυχνι κυρίωσ ςτα κεφαλοχϊρια τθσ περιοχισ,
δθλαδι τθ Νζα Απολλωνία, τον Προφιτθ και τθ Νζα Μάδυτο, όπου παρζχονται υπθρεςίεσ
που εξυπθρετοφν και τισ γφρω περιοχζσ με εμπορικά καταςτιματα, φαρμακεία κ.α.
Παράλλθλα, γίνονται και προςπάκειεσ τουριςτικισ αξιοποίθςθσ τθσ περιοχισ. Οι
κεραπευτικζσ ιδιότθτεσ των Λουτρϊν Βόλβθσ ελκφουν ςθμαντικό όγκο ιαματικοφ
τουριςμοφ. τθν περιοχι λειτουργεί πρότυπθ μονάδα εξυπθρζτθςθσ 2.500 ατόμων και
ξενοδοχειακζσ μονάδεσ μεγάλθσ δυναμικότθτασ. Σο Ναυτακλθτικό Κζντρο Βόλβθσ
δραςτθριοποιείται για τθν ανάπτυξθ του υδάτινου ακλθτιςμοφ με υγρό ςτίβο κωπθλαςίασ
18 χλμ. ςτα Λουτρά Βόλβθσ και εξζδρεσ ιςτιοπλοΐασ, ιςτιοςανίδασ και κανόε καγιάκ ςτθ Νζα
Μάδυτο και τθ Μικρι Βόλβθ, ςτθν οποία λειτουργοφν και τουριςτικά καταςτιματα.
2.5 Δίκτυα μεταφοράσ και διανομήσ ενέργειασ
Σο δίκτυο διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ του ΔΕΔΔΘΕ εξαςφαλίηει τθν θλεκτροδότθςθ ςτο
ςφνολο τθσ γεωγραφικισ ζκταςθσ του Διμου Βόλβθσ τόςο για ιδιωτικι όςο και για
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δθμόςια/δθμοτικι χριςθ. Ο Διμοσ ζχει αναπτφξει το δθμοτικό δίκτυο θλεκτροφωτιςμοφ
που καλφπτει το ςφνολο των οδϊν και πλατειϊν του Διμου. Ο ςυνολικόσ αρικμόσ
φωτιςτικϊν ςωμάτων αγγίηει τα 12.500 φωτιςτικά ςϊματα (φωτιςτικά οδϊν, πλατειϊν,
πάρκων, προβολείσ).
το Διμο Βόλβθσ δεν υπάρχει δίκτυο διανομισ φυςικοφ αερίου, χωρίσ όμωσ να υπάρχει
ςαφζσ χρονοδιάγραμμα για τθν υλοποίθςι του.
το ενεργειακό αποτφπωμα του Διμου Βόλβθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του Διαχειριςτι
του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (Δ.Ε.Δ.Δ.Θ.Ε.) με το Ειδικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκϊν υςτθμάτων ςε κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ και ιδίωσ
ςε δϊματα και ςτζγεσ κτιρίων, μζχρι το 2014 είχαν εγκαταςτακεί και τεκεί ςε λειτουργία
146 μονάδεσ μζχρι 10kw με ςυνολικι ιςχφ 1351,67Kw και εκτόσ του Ειδικοφ Προγράμματοσ
ςτεγϊν είχαν εγκαταςτακεί και τεκεί ςε λειτουργία 48 μονάδεσ μζχρι 100kw με ςυνολικι
ιςχφ 1.874,26kw. Δεν ζχει τεκεί ςε λειτουργία μονάδα παραγωγισ ΑΠΕ άλλθσ τεχνολογίασ
πζρα από φωτοβολταϊκά και μεγαλφτερθ των 100kw ςτα όρια του Διμου Βόλβθσ. Ζνα
φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςτθν ευρφτερθ περιοχι του Διμου Βόλβθσ αποδίδει
1370kWh/ζτοσ/kw. Σο ςφνολο τθσ εγκατεςτθμζνθ ιςχφοσ των φωτοβολταϊκϊν ςτο Διμο
είναι 3.225,93kw και ζχουν ετιςια παράγωγι 4,42MWh.

Εικόνα 13. Θλιακόσ χάρτθσ τθσ ενζργειασ τθσ θλιακισ ακτινοβολίασ
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3. Μακροπρόθεςμο Όραμα και Συνολική Στρατηγική για την Αειφόρο
Ενέργεια
3.1 Δεςμεύςεισ του Δήμου για το Σύμφωνο των Δημάρχων
Ο Διμοσ Βόλβθσ με Απόφαςθ του Δθμοτικοφ υμβουλίου προςχϊρθςε ςτο εκελοντικό
δίκτυο Ευρωπαϊκϊν Πόλεων και Περιφερειϊν «φμφωνο των Δθμάρχων». Σο φμφωνο των
Δθμάρχων είναι θ κυριότερθ Ευρωπαϊκι κίνθςθ ςτθν οποία ςυμμετζχουν τοπικζσ και
περιφερειακζσ αρχζσ, οι οποίεσ δεςμεφονται εκελοντικά να αυξιςουν τθν ενεργειακι
απόδοςθ και τθ χριςθ των ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ ςτισ περιοχζσ τουσ. Με τθ
δζςμευςι τουσ, οι υπογράφοντεσ το φμφωνο ςκοπεφουν να επιτφχουν και να υπερβοφν το
ςτόχο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ για μείωςθ των εκπομπϊν CO2 κατά 20% ζωσ το 2020.
Εκτόσ από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τα αποτελζςματα των δράςεων των υπογραφόντων
είναι ποικίλα:




δθμιουργία εξειδικευμζνων και ςτακερϊν κζςεων εργαςίασ που δεν υπόκεινται ςε
μετεγκατάςταςθ,
υγιζςτερο περιβάλλον και ποιότθτα ηωισ,
βελτιωμζνθ οικονομικι ανταγωνιςτικότθτα και μεγαλφτερθ ενεργειακι
ανεξαρτθςία.

Οι δράςεισ αυτζσ λειτουργοφν ωσ παραδείγματα προσ μίμθςθ, κυρίωσ μζςω τθσ αναφοράσ
ςτισ «υγκριτικζσ Αξιολογιςεισ Επιδόςεων Αριςτείασ», μια βάςθ δεδομζνων βζλτιςτων
πρακτικϊν που υποβάλλονται από τουσ υπογράφοντεσ το φμφωνο. Ο Κατάλογοσ με τα
χζδια Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια είναι άλλθ μια μοναδικι πθγι ζμπνευςθσ, κακϊσ
παρουςιάηει ςυνοπτικά τουσ φιλόδοξουσ ςτόχουσ που ζχουν τεκεί από άλλουσ
υπογράφοντεσ και τα βαςικά μζτρα που ζχουν λάβει για να τουσ επιτφχουν.
Ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει δεςμευτεί για τθν ανάπτυξθ του προγράμματοσ δράςεων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ειδικότερα τθν υλοποίθςθ πιλοτικϊν προγραμμάτων
παρεμβάςεων ςε δθμοτικά κτίρια. Παράλλθλα ο Διμοσ κα ευαιςκθτοποιιςει τουσ δθμότεσ
ςε κζματα αειφόρου ανάπτυξθσ και κα ςχεδιάηει μζτρα και δράςεισ μζςα ςε ζνα ςυνολικό
ςτρατθγικό πλαίςιο βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ.
3.2 Τομείσ Δράςεων μείωςησ εκπομπών
Οι ςθμαντικότεροι τομείσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 ζχουν αναγνωριςτεί ςφμφωνα με
τουσ οριηόμενουσ από το φμφωνο των Δθμάρχων. Γενικά ςτοιχεία εκτίμθςθσ του
δυναμικοφ μείωςθσ ςε κάκε τομζα δίνονται παρακάτω ςφμφωνα με τισ υφιςτάμενεσ
καταγραφζσ και τθν υπάρχουςα βιβλιογραφία.
3.2.1 Δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ
Προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ και εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ
Ενδεδειγμζνεσ παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε δθμοτικά κτίρια αποτελοφν:
1. Ενεργειακι αναβάκμιςθ του κτιριακοφ κελφφουσ με
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Προςκικθ εξωτερικισ ι εςωτερικισ μόνωςθσ ςτο κζλυφοσ του κτιρίου.
Αντικατάςταςθ κουφωμάτων, με κουφϊματα που ζχουν χαμθλότερο ςυντελεςτι
κερμικισ διαπερατότθτασ U και ζχουν αντίςτοιχουσ πολλαπλοφσ υαλοπίνακεσ με
χαμθλό U.
Εξωτερικά ςυςτιματα ςκίαςθσ των ανοιγμάτων για τθ μείωςθ των ψυκτικϊν
φορτίων.
Χριςθ του φυςικοφ αεριςμοφ για δροςιςμό.
Μεγιςτοποίθςθ φυςικοφ φωτιςμοφ με αντίςτοιχθ μείωςθ του τεχνθτοφ.
Εγκατάςταςθ/Ενςωμάτωςθ πακθτικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων.
Χριςθ «ψυχρϊν» υλικϊν ςτο κζλυφοσ για μείωςθ των κερμικϊν κερδϊν.
Φυτεμζνα Δϊματα.

2. Αναβάκμιςθ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων και ςυγκεκριμζνα:


Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ :
o Θερμομόνωςθ του δικτφου διανομισ.
o Θερμοςτατικζσ βαλβίδεσ ςωμάτων και κερμοςτάτεσ χϊρου.
o Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αντιςτάκμιςθσ.
o Αντικατάςταςθ παλαιϊν καυςτιρων και λεβιτων με νζουσ υψθλισ απόδοςθσ
(πετρελαίου ι φυςικοφ αερίου),
o Αντικατάςταςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ πετρελαίου με φυςικό αζριο, όπου
υπάρχει δυνατότθτα ςφνδεςθσ με δίκτυο.
o Εγκατάςταςθ αντλιϊν κερμότθτασ υψθλοφ βακμοφ απόδοςθσ.
o Εγκατάςταςθ κυκλοφορθτϊν τφπου inverter.
 Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ ψφξθσ:
o Αντικατάςταςθ αυτόνομων ςυςτθμάτων κλιματιςμοφ (split) με κεντρικό ςφςτθμα
κλιματιςμοφ υψθλοφ βακμοφ απόδοςθσ τφπου VRV, Scroll, Screw, κλπ., το οποίο
κα μπορεί να λειτουργεί και ςε free cooling mode.
o Ανάκτθςθ κερμότθτασ με χριςθ εναλλακτϊν κερμότθτασ, ςτα κανάλια
απόρριψθσ και ειςαγωγισ αζρα.
o Χριςθ των αντλιϊν κερμότθτασ για τθν παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ.
o Εγκατάςταςθ υδρόψυκτων ψυκτϊν, όπου υπάρχει διακεςιμότθτα νεροφ.
o Εγκατάςταςθ γεωκερμικϊν αντλιϊν κερμότθτασ.
o Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ αντιςτάκμιςθσ.
o Θερμομόνωςθ δικτφων διανομισ.
o Εγκατάςταςθ κυκλοφορθτϊν τφπου inverter.
 Αναβάκμιςθ ςυςτιματοσ φωτιςμοφ
o Αντικατάςταςθ λαμπτιρων με νζουσ χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ τφπου
Σ5, LED, κλπ.
o Αντικατάςταςθ μαγνθτικϊν ballast με θλεκτρονικά.
o Φωτιςτικά ςϊματα ανακλαςτικοφ τφπου.
o Εγκατάςταςθ φωτοςωλινων.
o Εγκατάςταςθ αιςκθτιρων φυςικοφ φωτιςμοφ.
3. Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ανανεϊςιμων πθγϊν ενζργειασ (ΑΠΕ) ςτο κτίριο


Θερμικά θλιακά ςυςτιματα για παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ ι για κζρμανςθ
χϊρων.
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Φωτοβολταϊκά ςτοιχεία ενςωματωμζνα ςτισ ςτζγεσ ι και ςτισ όψεισ.
Εγκατάςταςθ λεβιτων βιομάηασ.

4. Εγκατάςταςθ ολοκλθρωμζνου ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ
Θ εγκατάςταςθ ενόσ ςυςτιματοσ ενεργειακισ διαχείριςθσ (Building Energy Management
System – BEMS) ζχει ωσ ςκοπό τον αυτόματο ζλεγχο και τθ βελτιςτοποίθςθ τθσ λειτουργίασ
των θλεκτρολογικϊν και μθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων ενόσ κτιρίου και τθν επιτιρθςι
τουσ, ϊςτε να είναι δυνατι θ ρφκμιςθ παραμζτρων και θ ανάλυςθ δεδομζνων για όλεσ τισ
εγκαταςτάςεισ από ζνα ςτακμό ελζγχου. Παράλλθλα, είναι δυνατι θ παρακολοφκθςθ και
καταγραφι τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ των ςυςτθμάτων που είναι εγκατεςτθμζνα ςτο
κτίριο, κακϊσ και θ δθμιουργία αρχείου με ςτατιςτικά ςτοιχεία.
Σα ςθμαντικότερα ςυςτιματα που μπορεί να παρακολουκεί και να ελζγχει ζνα ςφςτθμα
ενεργειακισ διαχείριςθσ ςε ζνα κτίριο είναι τα εξισ:








υςτιματα Κλιματιςμοφ και κζρμανςθσ
κίαςτρα
Εγκατάςταςθ φωτιςμοφ
υςτιματα δροςιςμοφ
Θλεκτρικζσ καταναλϊςεισ
Ποιότθτα αζρα
υςτιματα αςφαλείασ

Σο ςφςτθμα αποτελείται από ζναν Κεντρικό τακμό Παρακολοφκθςθσ και Ελζγχου, τα
αιςκθτιρια όργανα, τισ ςυςκευζσ εκτζλεςθσ εντολϊν, κακϊσ και τισ ςυνδετιριεσ
καλωδιϊςεισ. Ο προγραμματιςμόσ και ο χειριςμόσ του ςυςτιματοσ γίνεται μζςω του
κεντρικοφ ςτακμοφ ελζγχου.
5. Πράςινεσ προμικειεσ εξοπλιςμοφ γραφείου
Οι ςυςκευζσ γραφείου αποτελοφν ςθμαντικό κομμάτι τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ κυρίωσ
ςτα κτίρια γραφείων. Για το λόγο αυτό θ επιλογι του εξοπλιςμοφ γραφείου κα πρζπει να
ακολουκεί προδιαγραφζσ χαμθλισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ.
3.2.2 Δθμοτικόσ φωτιςμόσ
Ο δθμοτικόσ φωτιςμόσ παρουςιάηει μεγάλο δυναμικό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, που
μπορεί να είναι τθσ τάξθσ του 30% και να υπερβεί ακόμθ και το 50% ςε μερικζσ
περιπτϊςεισ. Από ζρευνα που ζγινε ςτθν Ε.Ε. διαπιςτϊκθκε ότι θ ετιςια κατανάλωςι του
δθμοτικοφ φωτιςμοφ κυμαίνεται μεταξφ 40 και 80kWh ανά κάτοικο ι μεταξφ 10 και 30kWh
ανά χιλιόμετρο οδοφ. Σο μοντζλο άναρχθσ ανάπτυξθσ ςτθ χϊρα μασ δεν άφθςε ανζπαφο
και τον υπαίκριο φωτιςμό. Πλικοσ πόλεων τθσ χϊρασ ξεπερνοφν κατά πολφ ακόμθ και τα
ανϊτατα όρια αυτισ τθσ ςτατιςτικισ ζρευνασ δείχνοντασ τον ενεργοβόρο φωτιςμό τουσ
φμφωνα με γενικζσ εκτιμιςεισ, ο δθμοτικόσ φωτιςμόσ ςτισ ελλθνικζσ πόλεισ παρουςιάηει
ζνα ελάχιςτο δυναμικό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ τθσ τάξθσ του 50%.
Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό κα πρζπει να ζχει ωσ αντικείμενο
ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ, που κα τεκμθριϊνονται τεχνικο-οικονομικά. Μια
ολοκλθρωμζνθ παρζμβαςθ, αφορά ςτα φωτιςτικά, τουσ λαμπτιρεσ και το ςφςτθμα
διαχείριςθσ. Για τθν κάκε παρζμβαςθ απαιτείται λεπτομερισ ςχετικι μελζτθ, θ οποία κα
περιλαμβάνει:
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Αποτφπωςθ του υφιςτάμενου ςυςτιματοσ φωτιςμοφ, ζλεγχο των ποιοτικϊν του
χαρακτθριςτικϊν, τθσ επάρκειάσ του και τθσ κατανάλωςισ του.
Διερεφνθςθ και προςδιοριςμό κατάλλθλων μζτρων προκειμζνου να επιλεγοφν
παρεμβάςεισ οι οποίεσ κα εξαςφαλίηουν τισ ποιοτικζσ και ποςοτικζσ απαιτιςεισ του
εξωτερικοφ φωτιςμοφ ςτισ διάφορεσ ηϊνεσ (οδοφωτιςμόσ, φωτιςμόσ πλατειϊν,
φωτιςμόσ ανάδειξθσ δθμοτικϊν/δθμόςιων κτιρίων) και παράλλθλα κα
εξαςφαλίηουν μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ.
Τπολογιςμό τθσ εξοικονομοφμενθσ ενζργειασ από το ςφνολο των μζτρων που κα
εφαρμοςτοφν και ςτοιχεία του κόςτουσ και τθσ απόςβεςθσ τθσ επζνδυςθσ.

3.2.3 Κτίρια τριτογενοφσ τομζα
Σα κτίρια του τριτογενι τομζα, ανάλογα με τθ χριςθ τουσ ζχουν πολφ ςθμαντικζσ
δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.
Ο φωτιςμόσ αποτελεί ςθμαντικό κομμάτι τθσ κατανάλωςθσ ςτα κτίρια του τριτογενι τομζα
και παράλλθλα υπάρχουν μεγάλεσ δυνατότθτεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μζςα από μια
ολοκλθρωμζνθ αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ φωτιςμοφ. Με τθ χριςθ πιο αποδοτικϊν
εξαρτθμάτων και ςυςτθμάτων ελζγχου και με τθν ενςωμάτωςθ τεχνικϊν φυςικοφ
φωτιςμοφ και άλλων τεχνολογιϊν μπορεί να ζχουμε εξοικονόμθςθ 30-50%.
Ολοκλθρωμζνεσ παρεμβάςεισ ςτο κζλυφοσ του κτιρίου και ςτισ Θ/Μ εγκαταςτάςεισ
μποροφν να εξοικονομιςουν ενζργεια ωσ και 70%. Παράλλθλα τα ςυςτιματα ενεργειακισ
διαχείριςθσ BEMS εξοικονομοφν ενζργεια και διαςφαλίηουν τθν αποδοτικι λειτουργία των
ενεργειακϊν ςυςτθμάτων ςε βάκοσ χρόνου. Θ χριςθ ΑΠΕ ςε κάποιεσ κατθγορίεσ κτιρίων
(π.χ. κερμικά θλιακά ςυςτιματα ςε ξενοδοχεία) μποροφν να καλφψουν μεγάλο μζροσ των
ενεργειακϊν φορτίων. Σζλοσ, ςε μεγάλεσ κτιριακζσ εγκαταςτάςεισ που παρουςιάηουν
ςυνεχι κερμικά/ψυκτικά και θλεκτρικά φορτία ςτθ διάρκεια του χρόνου, τα μικρά
ςυςτιματα ςυμπαραγωγισ θλεκτριςμοφ και κερμότθτασ μποροφν να εξοικονομιςουν
ςθμαντικά ποςοςτά ενζργειασ.
3.2.4 Κτίρια Οικιακοφ τομζα
Σα κτίρια του οικιακοφ τομζα παρουςιάηουν εν δυνάμει αξιόλογο δυναμικό εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ, λόγω του μεγάλου αρικμοφ των κτιρίων και τθσ κατάςταςθσ των περιςςότερων,
που χριηει ενεργειακισ αναβάκμιςθσ. Οι τεχνικζσ δυνατότθτεσ για εξοικονόμθςθ ενζργειασ
ςτα κτίρια κατοικίασ αφοροφν κυρίωσ ςτθ κερμομόνωςθ του κελφφουσ και ςτθν ενεργειακι
αναβάκμιςθ των ςυςτθμάτων κζρμανςθσ, ςτθν προμικεια αντλιϊν κερμότθτασ τφπου
inverter, ςτθν εγκατάςταςθ κερμοςτατικϊν κεφαλϊν ςτα κερμαντικά ςϊματα και
ςυςτθμάτων αντιςτάκμιςθσ και ςτθν εγκατάςταςθ Θερμικϊν Θλιακϊν για τθν παραγωγι
Ηεςτοφ Νεροφ Χριςθσ.
3.2.5 Μεταφορζσ
Ο τομζασ των οδικϊν μεταφορϊν καλφπτει μεγάλο ποςοςτό τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ,
και επομζνωσ των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου ςτα όρια ενόσ Διμου και επιπλζον
είναι υπεφκυνοσ για τισ εκπομπζσ επικίνδυνων αερίων ρφπων, ιδιαίτερα ςτα αςτικά κζντρα.
Ο τομζασ των μεταφορϊν παρουςιάηει ςθμαντικό δυναμικό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
κακϊσ καταναλϊνει περίπου το 40% τθσ τελικισ ενζργειασ ςτα αςτικά κζντρα.
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Ειδικότερα, οι ςυνικεισ παρεμβάςεισ ςτον τομζα των μεταφορϊν αφοροφν ςτθ βελτίωςθ
τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των οχθμάτων (χριςθ οχθμάτων νζασ τεχνολογίασ), ςτθν
ανάπτυξθ ςχεδίων αςτικισ κινθτικότθτασ, αλλά και ςτθν υλοποίθςθ ςυγκοινωνιακϊν
μελετϊν και ιπιων παρεμβάςεων (π.χ. δθμιουργία ποδθλατόδρομων, κλπ). Με αυτό τον
τρόπο επιτυγχάνεται θ καλφτερθ χριςθ ενζργειασ είτε ωσ αποτζλεςμα αλλαγισ/βελτίωςθσ
του ςχεδιαςμοφ και τθσ ςυμπεριφοράσ των πολιτϊν, είτε με τθ χριςθ κακαρότερων
καυςίμων (βιοκαφςιμα) και πιο αποδοτικϊν τεχνολογιϊν. Παράλλθλα υπάρχει θ
δυνατότθτα αξιοποίθςθσ ευφυϊν ςυςτθμάτων διαχείριςθσ κυκλοφορίασ και ςτόλου
δθμοςίων οχθμάτων και μζςων μαηικισ μεταφοράσ.
3.3 Βήματα για την επίτευξη των ςτόχων μείωςησ του CO 2
3.3.1 Προγραμματιςμόσ δράςεων
Σο χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΔΑΕ) περιλαμβάνει τισ ςθμαντικότερεσ
ενζργειεσ για τθν επίτευξθ του ςτόχου μείωςθσ του CO2. Σο ΔΑΕ, ςφμφωνα με τισ
προδιαγραφζσ που ζχουν τεκεί από το φμφωνο των Δθμάρχων κα πρζπει να περιλαμβάνει
τθν Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ (ΑΕΑ), θ οποία επιτυγχάνεται με τθν καταγραφι των
ενεργειακϊν καταναλϊςεων ςτα όρια του Διμου για διάφορουσ τομείσ. Σο χζδιο Δράςθσ
ςυμπεριλαμβάνει ςυγκεκριμζνα μζτρα για τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 ςυνολικά κατά
τουλάχιςτον 20%. Επομζνωσ, το πρϊτο βιμα του ΔΑΕ είναι θ πλιρθσ καταγραφι τθσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ εντόσ των ορίων του Διμου. Παράλλθλα αναπτφςςονται
οργανωτικά μζτρα ζτςι ϊςτε να διερευνθκοφν, ςχεδιαςτοφν και υλοποιθκοφν οι τεχνικά και
οικονομικά βζλτιςτεσ και εφικτζσ δράςεισ για τθν επίτευξθ των ςτόχων μείωςθσ. Σο ΔΑΕ
δεν είναι ζνα ςτατικό κείμενο, κακϊσ οι ςυνκικεσ αλλάηουν ςυνεχϊσ, οι δράςεισ που
εφαρμόηονται φζρνουν αποτελζςματα και εμπειρίεσ, και ζτςι θ ανακεϊρθςθ του χεδίου
ςε τακτικι βάςθ είναι απόλυτα απαραίτθτθ. Θ δυνατότθτα μείωςθσ των εκπομπϊν
αυξάνεται με κάκε νζο αναπτυξιακό ζργο που εγκρίνει θ Δθμοτικι αρχι και θ ενεργειακι
αποδοτικότθτα και επομζνωσ θ μείωςθ των εκπομπϊν, κα πρζπει να λαμβάνεται υπόψθ ςε
όλα τα νζα ζργα και καταςκευζσ.
3.3.2 Δομζσ του Διμου για τθν υλοποίθςθ του ΔΑΕ
Για τθν εκπόνθςθ του ΔΑΕ αλλά εν ςυνεχεία για τθν υλοποίθςθ των δράςεων που
προβλζπονται ς’ αυτό, απαιτείται θ ςυγκρότθςθ, οργάνωςθ και λειτουργία μιασ ομάδασ
ενεργειακισ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ, που κα ςυντονίηει, κα εποπτεφει και κα
ελζγχει τισ υποχρεϊςεισ που απορρζουν από τθ ςυμμετοχι ςτο φμφωνο των Δθμάρχων. Θ
ομάδα αυτι λοιπόν α) ςυμμετζχει ςτθ ςφνταξθ τθσ Απογραφισ Εκπομπϊν Αναφοράσ του
χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΔΑΕ) β) διαχρονικά ελζγχει τθν εφαρμογι του
ΔΑΕ και παρακολουκεί τθν εξζλιξι του. Θ ομάδα αυτι κα ςυντονίηει και άλλεσ υπθρεςίεσ
του Διμου με αρμόδιεσ δράςεισ και κα ζχει και τθν επικοινωνία με το Ευρωπαϊκό Γραφείο
του υμφϊνου των Δθμάρχων.
Με βάςθ τισ οδθγίεσ του υμφϊνου των Δθμάρχων θ οργανωτικι δομι που υιοκετικθκε
από το Διμο Βόλβθσ παρουςιάηεται ςτθν παρακάτω Εικόνα 14. Θ Κατευκυντιρια Επιτροπι
κακορίηει τισ γενικζσ κατευκφνςεισ και τθ ςυνολικι πολιτικι του Διμου, που
ςυμπεριλαμβάνει το όραμα τθσ βιϊςιμθσ ανάπτυξθσ. Θ Ομάδα Εργαςίασ αναλαμβάνει το
τεχνικό ζργο ςυλλογισ ςτοιχείων, ανάλυςθσ και παρακολοφκθςθσ τθσ εφαρμογισ του ΔΑΕ
αλλά και τον απαραίτθτο ςυντονιςμό μεταξφ των εμπλεκομζνων εντόσ και εκτόσ του
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οργανιςμοφ του Διμου, κακϊσ επίςθσ ςυμμετζχει ςτο ςχεδιαςμό ενεργειακϊν
επενδφςεων.
Σζλοσ, κα δρομολογθκοφν οι διαδικαςίεσ για τθν εφαρμογι του προτφπου Ενεργειακισ
Διαχείριςθσ ISO 50001 ςτο Διμο Βόλβθσ.
υμμετζχοντεσ:
- Διμαρχοσ Βόλβθσ
- Αντιδιμαρχοσ Σεχνικϊν Τπθρεςιϊν
- Αντιδιμαρχοσ Περιβάλλοντοσ
- Προςωπικό του Διμου
υμμετζχοντεσ:
- Προςωπικό του Διμου

Κατευκυντιρια Επιτροπι
(Steering Committee)

Ομάδα Εργαςίασ ΔΑΕ

Εικόνα 14. Οργανωτικι Δομι

Θ ομάδα ενεργειακισ διαχείριςθσ και παρακολοφκθςθσ κα πρζπει να είναι ςε ςτενι
ςυνεργαςία με τουσ τοπικοφσ επιςτθμονικοφσ, επαγγελματικοφσ και άλλουσ φορείσ και
ταυτόχρονα να φροντίηει για τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν.
Ο Διμοσ Βόλβθσ προγραμματίηει να πραγματοποιιςει μια ςειρά από θμερίδεσ ενθμζρωςθσ
με τθ ςυμμετοχι των πολιτϊν και των τοπικϊν φορζων, με κεματολογία ςχετικι με τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ, με τισ Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ (ΑΠΕ) αλλά και με τθν
εκπόνθςθ και εφαρμογι του ΔΑΕ του Διμου. Ο Διμοσ κα διανζμει παράλλθλα
ενθμερωτικό υλικό με ςτόχο τθν ευαιςκθτοποίθςθ των υπαλλιλων του Διμου, των
κατοίκων και ειδικότερα των μακθτϊν.
Ο ςτόχοσ των δράςεων αυτϊν είναι να εξαςφαλιςκεί θ ςχετικι ςυναίνεςθ τθσ τοπικισ
κοινωνίασ για τθν εφαρμογι του ΔΑΕ, κάτι που κα ενιςχφςει τθν ενεργό ςυμμετοχι όλων
ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί. Θ διαδικαςία αυτι κα οδθγιςει ςτθν
περαιτζρω ςυμμετοχι των πολιτϊν και των τοπικϊν φορζων ςτο ςχεδιαςμό των
ενεργειακϊν πολιτικϊν μζςα από τθ διαμόρφωςθ ενόσ κοινοφ οράματοσ για τθν τοπικι
κοινωνία.
Θ ενθμζρωςθ και εμπλοκι των πολιτϊν ςτθν εφαρμογι του ΔΑΕ κα ςυνεχιςτεί ςε όλθ τθν
πορεία, κακϊσ κα ςυντάςςονται ετιςιεσ αναφορζσ ςχετικά με τθν πορεία υλοποίθςθσ και
επίτευξθσ των ςτόχων που ζχουν τεκεί, οι οποίεσ κα δθμοςιεφονται ςτθν ιςτοςελίδα του
Διμου Βόλβθσ (www.dimosvolvis.gr). Θ ιςτοςελίδα κα παρζχει επίςθσ πλθροφορίεσ για
κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και γενικότερο πλθροφοριακό υλικό.
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4. Απογραφή Εκπομπών Αναφοράσ
4.1 Μεθοδολογία
4.1.1 υλλογι ςτοιχείων
Ο Διμοσ Βόλβθσ επζλεξε ωσ ζτοσ αναφοράσ, για τθν απογραφι τθσ ενεργειακισ του
κατανάλωςθσ και των εκπομπϊν CO2 ςτο πλαίςιο τθσ εκπόνθςθσ του χεδίου Δράςθσ, το
ζτοσ 2014.
Με βάςθ τα ςτοιχεία τθσ καταγραφισ που ζγινε ςτο Διμο και μετά από επεξεργαςία
ςτοιχείων από διάφορεσ πθγζσ ςε τοπικό και εκνικό επίπεδο, προζκυψαν οι ενεργειακζσ
καταναλϊςεισ ανά τομζα και ανά πθγι ενζργειασ.
4.1.2 Τπολογιςμόσ εκπομπϊν CO2
Για το χζδιο Δράςθσ επιλζχκθκε να χρθςιμοποιθκοφν πρότυποι ςυντελεςτζσ εκπομπϊν
ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ IPCC (Διακυβερνθτικι Επιτροπι για τθν Κλιματικι Αλλαγι), οι
οποίοι καλφπτουν όλεσ τισ εκπομπζσ CO2 που προκφπτουν ωσ αποτζλεςμα τθσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ εντόσ τθσ περιοχισ
Πίνακασ 10. υντελεςτζσ εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα ανά καφςιμο

Είδοσ καυςίμου
Φυςικό αζριο
Αςτικά απορρίμματα (πλθν βιομάηασ)
Βενηίνθ κίνθςθσ
Πετρζλαιο εςωτερικισ καφςθσ, ντίηελ
Τγροποιθμζνο αζριο πετρελαίου
(LPG)
Φυτικό ζλαιο
Βιοντίηελ
Βιοαικανόλθ
Λιγνίτθσ

Ρρότυποσ ςυντελεςτισ εκπομπών
[t CO2/MWhfuel]
0,202
0,330
0,249
0,267
0,227
0
0
0
0,364

Οι ςυντελεςτζσ εκπομπϊν για τοπικι θλεκτροπαραγωγι από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ
είναι 0tCO2/MWhe για όλεσ τισ πθγζσ θλεκτρικισ ενζργειασ (φωτοβολταϊκά, αιολικά,
υδροθλεκτρικά).
Ο πρότυποσ ςυντελεςτισ εκπομπϊν για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για τθν
Ελλάδα είναι 1,149tCO2/MWhe.
Ο πρότυποσ ςυντελεςτισ εκπομπϊν για τα καυςόξυλα κεωρικθκε μθδενικόσ, κακϊσ τα
καυςόξυλα αυτά προζρχονται από υλοτομικζσ εργαςίεσ που υλοποιοφνται ςτα ελλθνικά
δάςθ βάςει των υπαρχόντων διαχειριςτικϊν ςχεδίων. Με άλλα λόγια, προζρχονται από
δάςθ που τελοφν βιϊςιμθσ διαχείριςθσ.
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4.2 Κατανάλωςη ενέργειασ ανά τομέα
4.2.1 Δθμοτικά κτίρια, εξοπλιςμόσ/εγκαταςτάςεισ
Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια ςτο ςφνολο του Διμου Βόλβθσ περιλαμβάνει
τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για φωτιςμό, ψφξθ και κζρμανςθ χϊρων, κακϊσ και
τθν κατανάλωςθ πετρελαίου για τθ κζρμανςθ χϊρων. Ο Διμοσ Βόλβθσ είναι υπεφκυνοσ για
τθ διαχείριςθ 26 εν λειτουργία ςχολικϊν κτιρίων, από ςφνολο 200 δθμοτικϊν κτιριακϊν
χϊρων. Επίςθσ, ζχει ςτο ενεργθτικό του 75 αντλιοςτάςια Υδρευςθσ/Αποχζτευςθσ που το
διαχειριςτικό ζλεγχο ζχει θ ΔΕΤΑΒ (Δθμοτικι Επιχείρθςθ Υδρευςθσ Αποχζτευςθσ Διμου
Βόλβθσ)
Πίνακασ 11. χολικά κτίρια εν λειτουργία Πρωτοβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Βόλβθσ
Δθμοτικι Ενότθτα

Νθπιαγωγεία - Δθμοτικά

ΑΓ. ΓΕΩΓΙΟΥ

Δθμοτικό χολείο Αςπροβάλτασ
Νθπιαγωγείο Αςπροβάλτασ
Δθμοτικό χολείο Βραςνϊν
Νθπιαγωγείο Βραςνϊν

ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ

Δθμοτικό χολείο Ν. Απολλωνίασ
Νθπιαγωγείο Ν. Απολλωνίασ
Νθπιαγωγείο τίβου

ΑΕΘΟΥΣΑ

Δθμοτικό χολείο Αρζκουςασ
Νθπιαγωγείο Αρζκουςασ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Δθμοτικό χολείο Προφιτθ
Νθπιαγωγείο Προφιτθ

ΜΑΔΥΤΟΥ

Δθμοτικό χολείο Ν. Μαδφτου
Νθπιαγωγείο Ν. Μαδφτου

ΕΝΤΙΝΑΣ

1οΔθμοτικό χολείο ταυροφ
2οΔθμοτικό χολείο ταυροφ
1οΝθπιαγωγείο ταυροφ
2οΝθπιαγωγείο ταυροφ
Δθμοτικό χολείο Μικρισ Βόλβθσ
Νθπιαγωγείο Μικρισ Βόλβθσ
Νθπιαγωγείο Άνω ταυροφ

Πίνακασ 12. χολικά κτίρια εν λειτουργία Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ Διμου Βόλβθσ
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Δθμοτικι Ενότθτα

Γυμνάςια - Λφκεια

ΑΓ. ΓΕΩΓΙΟΥ

Γυμνάςιο – Λφκειο Αςπροβάλτασ

ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ

Γυμνάςιο Ν. Απολλωνίασ

ΑΕΘΟΥΣΑ

Γυμνάςιο Αρζκουςασ

ΕΓΝΑΤΙΑΣ

Γυμνάςιο Προφιτθ

ΜΑΔΥΤΟΥ

Γυμνάςιο – Λφκειο Ν. Μαδφτου

ΕΝΤΙΝΑΣ

Λφκειο ταυροφ
ΕΠΑΛ ταυροφ
Γυμνάςιο ταυροφ
Πίνακασ 13. Δθμοτικοί Κτιριακοί Χϊροι Διμου Βόλβθσ

Δθμοτικι Ενότθτα

Δθμοτικοί Κτιριακοί Χώροι

ΑΓ. ΓΕΩΓΙΟΥ

40

ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ

43

ΑΕΘΟΥΣΑ

19

ΕΓΝΑΤΙΑΣ

28

ΜΑΔΥΤΟΥ

27

ΕΝΤΙΝΑΣ

43

Σφνολο

200
Πίνακασ 14. Αντλιοςτάςια Υδρευςθσ/Αποχζτευςθσ Διμου Βόλβθσ

Δθμοτικι Ενότθτα

Αντλιοςτάςια Φδρευςθσ/Αποχζτευςθσ

ΑΓ. ΓΕΩΓΙΟΥ

25

ΑΡΟΛΛΩΝΙΑΣ

12

ΑΕΘΟΥΣΑ

10

ΕΓΝΑΤΙΑΣ

8

ΜΑΔΥΤΟΥ

9

ΕΝΤΙΝΑΣ

11

Σφνολο

75

Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ
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Οι καταναλϊςεισ για τθν κάλυψθ των θλεκτρικϊν αναγκϊν των δθμοτικϊν κτιρίων και
εγκαταςτάςεων του Διμου Βόλβθσ προζκυψαν από τισ 758 παροχζσ θλεκτρικοφ ρεφματοσ
που ζχει ςτο ενεργθτικό του, βάςει των ςτοιχείων τθσ ΔΕΘ Α.Ε. τα ςχολικά κτίρια, θ
κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ αντιςτοιχεί ςε 283.173kWh, ςτα αντλιοςτάςια φδρευςθσ και
αποχζτευςθσ ςε 4.841.635kWh, ςτον φωτιςμό οδϊν, πλατειϊν, κοινόχρθςτων χϊρων και
παραγωγικισ διαδικαςίασ ςε 3.017.554kWh και ςτα υπόλοιπα κτίρια και εγκαταςτάςεισ ςε
2.963.624kWh για το ζτοσ 2014.
Πίνακασ 15. Κατανάλωςθ Θλεκτριςμοφ και Εκπομπζσ CO2του Διμου Βόλβθσ

Κτίρια/Εγκαταςτάςεισ
χολεία
Αντλιοςτάςια Υδρευςθσ - Αποχζτευςθσ
Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ
Δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ
Σφνολο

Κατανάλωςθ
Ηλεκτριςμοφ (MWh)
283,173
4.841,635
3.017,554
2.963,624
11.105,986

Εκπομπζσ CO2
(tCO2)
325,37
5.563,04
3.467,17
3.405,20
12.760,78

Κατανάλωςθ πετρελαίου
Σο ςφνολο των καταναλϊςεων για τθν κάλυψθ των κερμικϊν αναγκϊν των δθμοτικϊν
κτιρίων του Διμου Βόλβθσ με πετρζλαιο προζκυψε από ςυλλογι και επεξεργαςία ςτοιχείων
από υπθρεςίεσ του Διμου για το ζτοσ 2014. Θ κατανάλωςθ πετρελαίου αφορά ςτα
δθμοτικά και ςχολικά κτίρια. Βάςει του υμφϊνου των Δθμάρχων ζγινε θ παραδοχι ότι το
πετρζλαιο που αγοράςτθκε κατά τθν περίοδο κατανάλωςθσ Οκτωβρίου – Μαΐου 2014-2015
ιςοφται με τθν ετιςια κατανάλωςθ πετρελαίου. Για τθν μετατροπι του όγκου καυςίμου ςε
ενζργεια χρθςιμοποιικθκε ο ςυντελεςτισ μετατροπισ που αναφζρεται ςτο φμφωνο των
Δθμάρχων (ΕΜΕΡ/ΕΕΑ; IPCC), που για το πετρζλαιο αντιςτοιχεί ςε 10,0kWh/lt. Θ
κατανάλωςθ πετρελαίου από τα ςχολικά κτίρια αντιςτοιχεί ςε 1.365.000kWh και για τα
δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ ςε 734.090kWh για το ζτοσ 2014.
Πίνακασ 16. Κατανάλωςθ Πετρελαίου και Εκπομπζσ CO2 του Διμου Βόλβθσ

Κτίρια
χολεία
Δθμοτικά κτίρια και
εγκαταςτάςεισ
Σφνολο

Κατανάλωςθ Ρετρελαίου
(MWh)
1.365

Εκπομπζσ CO2 (tCO2)
364,46

734,060

195,99

2.099,06

560,45

υνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ και εκπομπϊν CO2
υγκεντρωτικά, ςτον πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηεται θ ςυνολικι κατανάλωςθ και οι
αντίςτοιχεσ εκπομπζσ CO2 για τα κτίρια και εγκαταςτάςεισ του Διμου Βόλβθσ.
Πίνακασ 17. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2
Δθμοτικϊν κτιρίων και εγκαταςτάςεων
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Κτίρια/Εγκαταςτάςεισ
χολεία
Αντλιοςτάςια Υδρευςθσ - Αποχζτευςθσ
Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ
Δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ
Σφνολο

Κατανάλωςθ Ενζργειασ
(MWh)
1.648,173
4.841,635
3.017,554
3.697,684
13.205,046

Εκπομπζσ CO2
(tCO2)
689,83
5.563,04
3.467,17
3.601,19
13.321,23

Εικόνα 15. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 Διμου Βόλβθσ

4.2.2 Οικιακόσ και Σριτογενισ Σομζασ (μθ δθμοτικά κτίρια)
Θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα για το ςφνολο του Διμου
Βόλβθσ περιλαμβάνει τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και τθν κατανάλωςθ
πετρελαίου, που καλφπτει τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ ςτθν περιοχι του Διμου.
Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ
Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιακό και τριτογενι
τομζα για το ζτοσ αναφοράσ (2014) χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από τον ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε.
Για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ χρθςιμοποιικθκαν τα ςτοιχεία καταναλϊςεων
από τον ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε. υγκεντρωτικά, για το ζτοσ αναφοράσ, θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ από τον οικιακό τομζα ςτο Διμο Βόλβθσ ανζρχεται ςε 34.756,97MWh, ενϊ θ
κατανάλωςθ από τον τριτογενι τομζα ςε 25.573,60MWh.
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Για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν CO2 χρθςιμοποιικθκε ο τοπικόσ ςυντελεςτισ
μετατροπισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε CO2: 1,149 tCO2/MWh. Επομζνωσ, οι εκπομπζσ CO2
από τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ, για το ζτοσ αναφοράσ, ςτον οικιακό τομζα
ανζρχονται ςε 39.935,76tCO2, ενϊ ςτον τριτογενι τομζα ανζρχονται ςε 29.384,07tCO2.
Κατανάλωςθ πετρελαίου
Ο υπολογιςμόσ τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου από τον οικιακό και τριτογενι τομζα
προζκυψε από ςτοιχεία που ηθτικθκαν από το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και
Κλιματικισ Αλλαγισ και ςυγκεκριμζνα από τθν Διεφκυνςθ Πετρελαϊκισ Πολιτικισ. Σα
διακζςιμα ςτοιχεία αφοροφςαν ςτισ πωλιςεισ πετρελαίου ςε εκνικό και περιφερειακό
επίπεδο. Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου ςτον Διμο Βόλβθσ ζγιναν οι
κατάλλθλεσ αναγωγζσ για τισ οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν δεδομζνα τθσ Εκνικισ τατιςτικισ
Τπθρεςίασ από τθν απογραφι του ζτουσ 2011. Ο ςυντελεςτισ μετατροπισ που
χρθςιμοποιικθκε για τθν μετατροπι τθσ μάηασ πετρελαίου ςε ενζργεια είναι: 11,9MWh/t .
υνολικά, θ κατανάλωςθ πετρελαίου κζρμανςθσ ςτα πλαίςια του Διμου Βόλβθσ
υπολογίςτθκε ςτισ 32.222,66MWh για το ζτοσ 2014.
φμφωνα με τα ανωτζρω, ςυνολικά, θ κατανάλωςθ πετρελαίου από τον οικιακό τομζα για
το ζτοσ αναφοράσ ιταν 26.623,92MWh, ενϊ θ κατανάλωςθ από τον τριτογενι τομζα ιταν
5.598,74MWh.
Για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν CO2 χρθςιμοποιικθκε ο πρότυποσ ςυντελεςτισ
μετατροπισ πετρελαίου ςε CO2: 0,267tCO2/MWh. Επομζνωσ, οι εκπομπζσ CO2 από τθν
κατανάλωςθ πετρελαίου ςτον οικιακό τομζα για το ζτοσ αναφοράσ ανζρχονται ςε
7.108,59tCO2, ενϊ οι εκπομπζσ από τθν κατανάλωςθ πετρελαίου ςτον τριτογενι τομζα
ανζρχονται ςε 1.494,86tCO2.
υνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ και CO2 Οικιακοφ και Σριτογενι τομζα
υνολικά, θ κατανάλωςθ ενζργειασ και οι αντίςτοιχεσ εκπομπζσ ςτον οικιακό και ςτον
τριτογενι τομζα ςτο Διμο Βόλβθσ παρουςιάηονται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ:
Πίνακασ 18. υνολικι κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 από τον οικιακό τομζα

Είδοσ Ενζργειασ
Θλεκτριςμόσ
Πετρζλαιο
Σφνολο

Κατανάλωςθ ενζργειασ (MWh)
34.756,97
26.623,92
61.380,89

Εκπομπζσ (tCO2)
39.935,76
7.108,59
47.044,35
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Εικόνα 16. υνολικι κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 από τον οικιακό τομζα

Εικόνα 17. Ποςοςτιαία κατανάλωςθ Ενζργειασ Θλεκτριςμοφ και Πετρελαίου από τον οικιακό τομζα

37

ΑΔΑ: 76ΚΩΩ9Ω-Ξ8Ο

Πίνακασ 19. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 από τον τριτογενι τομζα

Είδοσ Ενζργειασ
Θλεκτριςμόσ
Πετρζλαιο
Σφνολο

Κατανάλωςθ ενζργειασ (MWh)
25.573,60
5.598,74
31.172,34

Εκπομπζσ (tCO2)
29.384,07
1.494,86
30.878,93

Εικόνα 18. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2 από τον τριτογενι τομζα
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Εικόνα 19. Ποςοςτιαία κατανάλωςθ Ενζργειασ Θλεκτριςμοφ και Πετρελαίου
από τον τριτογενι τομζα

Όπωσ φαίνεται από τουσ Πίνακεσ 18 και 19, και τισ εικόνεσ 16,17,18 και 19 ςτον οικιακό
τομζα θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ αντιςτοιχεί ςτο 56,63% τθσ ςυνολικισ
κατανάλωςθσ ενζργειασ. τον τριτογενι τομζα θ κατανάλωςθ ενζργειασ κυριαρχείται από
τθν κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ ςτο 82,04% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ, κάτι που
ςυνάδει με τα γενικά ςτοιχεία τθσ μορφισ των επιχειριςεων που δραςτθριοποιοφνται ςτον
τριτογενι τομζα και επικεντρϊνονται κατά κφριο λόγο ςτον Σουριςτικό Σομζα, με τθν
εποχικότθτα τθσ καλοκαιρινισ περιόδου που τον χαρακτθρίηει. Σο γεγονόσ αυτό ζχει ωσ
αποτζλεςμα τθν μικρι κατανάλωςθ πετρελαίου λόγω τθσ μθδενικισ κατανάλωςισ του για
κζρμανςθ τθ κερινι περίοδο, που είναι και το χρονικό διάςτθμα όπου δραςτθριοποιείται
υπζρμετρα ο τουριςτικόσ τομζασ ςτθν περιοχι του Διμου και ο τριτογενισ τομζασ
γενικότερα.
4.2.3 Δθμοτικόσ ςτόλοσ οχθμάτων
Για τα οχιματα που αποτελοφν τον δθμοτικό ςτόλο ζγινε μια καταγραφι των οχθμάτων
ανά είδοσ οχιματοσ και είδοσ καυςίμου, ενϊ όπωσ προβλζπεται βάςθ του υμφϊνου των
Δθμάρχων, για τθν καταγραφι των ετιςιων καταναλϊςεων για κάκε όχθμα
χρθςιμοποιικθκαν τα παραςτατικά προμικειασ καυςίμων.
Ο δθμοτικόσ ςτόλων οχθμάτων του Διμου Βόλβθσ αρικμεί 61 οχιματα για το ζτοσ 2014.
Ο τφποσ καυςίμου που χρθςιμοποιικθκε από το δθμοτικό ςτόλο είναι 96,37% πετρζλαιο
και 3,63% βενηίνθ. τουσ ακόλουκουσ Πίνακεσ 20 και 21 καταγράφονται οι κατθγορίεσ
οχθμάτων του Διμου και οι υπολογιηόμενεσ καταναλϊςεισ καυςίμου, ενζργειασ και οι
ςυνεπαγόμενεσ εκπομπζσ CO2 για το 2014. Για τθν μετατροπι του όγκου καυςίμου ςε
ενζργεια χρθςιμοποιικθκαν οι ςυντελεςτζσ μετατροπισ των Οδθγιϊν του υμφϊνου των
Δθμάρχων (EMEP/EEA 2009, IPCC 2006). Σο ενεργειακό περιεχόμενο των καυςίμων είναι:
βενηίνθ 9,2kWh/lt και πετρζλαιο 10,0kWh/lt. Για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν CO2
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χρθςιμοποιικθκαν ο πρότυποσ ςυντελεςτισ μετατροπισ βενηίνθσ ςε CO2: 0,249tCO2/MWh
και ο πρότυποσ ςυντελεςτισ μετατροπισ πετρελαίου ςε CO2: 0,267tCO2/MWh.
Πίνακασ 20. Κατανάλωςθ Καυςίμων (Πετρελαίου), Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2
του δθμοτικοφ ςτόλου

Οχιματα
Λεωφορεία
Φορτθγά
Απρ/φόρα
Μθχ. Ζργου
Σφνολο

Κατανάλωςθ
Ρετρελαίου (lt)
10.988
39.841
110.586
77.106
238.521

Κατανάλωςθ
Εκπομπζσ
Ενζργειασ (MWh) (tCO2)
109,88
29,34
398,41
106,38
1.105,86
295,26
771,06
205,87
2.385,21
636,85

Πίνακασ 21. Κατανάλωςθ Καυςίμων (Βενηίνθσ), Ενζργειασ και Εκπομπζσ CO2του δθμοτικοφ ςτόλου

Οχιματα
Σφνολο

Κατανάλωςθ
Βενηίνθσ (lt)
8.967

Κατανάλωςθ
Εκπομπζσ
Ενζργειασ (MWh) (tCO2)
82,50
20,54

Πίνακασ 22. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ του δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων

Είδοσ Ενζργειασ
Πετρζλαιο
Βενηίνθ
Σφνολο

Κατανάλωςθ Ενζργειασ
(MWh)
2.385,21
82,50
2.467,71

Εκπομπζσ (tCO2)
636,85
20,54
657,39

Εικόνα 20. υνολικι Κατανάλωςθ Ενζργειασ του δθμοτικοφ ςτόλου οχθμάτων

40

ΑΔΑ: 76ΚΩΩ9Ω-Ξ8Ο

4.2.4 Ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ
Για τον υπολογιςμό τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ ςτισ ιδιωτικζσ και εμπορικζσ
μεταφορζσ χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από το Τπουργείο Περιβάλλοντοσ και Ενζργειασ και
ςυγκεκριμζνα από τθ Διεφκυνςθ Πετρελαϊκισ Πολιτικισ. Σα διακζςιμα ςτοιχεία αφοροφςαν
ςτισ πωλιςεισ πετρελαίου και βενηίνθσ ςε εκνικό και περιφερειακό επίπεδο. Για τον
υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου ςτο Διμο Βόλβθσ ζγιναν οι κατάλλθλεσ αναγωγζσ
για τισ οποίεσ χρθςιμοποιικθκαν δεδομζνα τθσ Εκνικισ τατιςτικισ Τπθρεςίασ από τθν
απογραφι του ζτουσ 2011.
Θ ςυνολικι καταναλιςκόμενθ ενζργεια για τισ ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ, όςο και
το ςφνολο των εκπεμπόμενων τόνων CO2, παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 23.
Πίνακασ 23. Κατανάλωςθ καυςίμων, ενζργειασ και εκπομπζσ CO2
για τισ ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ

Είδοσ καυςίμου
Πετρζλαιο
Βενηίνθ
Σφνολο

Κατανάλωςθ (t)
4.120,62
5.303,42
9.424,04

Κατανάλωςθ
Εκπομπζσ
Ενζργειασ (MWh) (tCO2)
41.206,2
11.002,06
48.791,46
12.149,07
89.997,66
23.151,13

Εικόνα 21. Κατανάλωςθ καυςίμων, ενζργειασ και εκπομπζσ CO2
για τισ ιδιωτικζσ και εμπορικζσ μεταφορζσ

4.3 Συνολική κατανάλωςη ενέργειασ ςτο Δήμο Βόλβησ
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Θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο Διμο Βόλβθσ κατά το ζτοσ αναφοράσ (2014)
ανζρχεται ςε 198.223,65MWh, με τουσ αντίςτοιχουσ ρφπουσ να ανζρχονται ςε
115.053,03tCO2.
Πίνακασ 24. Κατανομι καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ Διμου Βόλβθσ

Είδοσ Ενζργειασ

Κατανάλωςθ Ενζργειασ (MWh)

Εκπομπζσ (tCO2)

13.205,05

13.321,23

2.467,71

657,39

61.380,89
31.172,34

47.044,35
30.878,93

89.997,66

23.151,13

198.223,65

115.053,03

Δθμοτικϊν κτιρίων και
εγκαταςτάςεων
Δθμοτικόσ ςτόλοσ
οχθμάτων
Οικιακόσ τομζασ
Σριτογενισ τομζασ
Ιδιωτικζσ και
εμπορικζσ μεταφορζσ
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Οικιακόσ Σριτογενισ
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ςτόλοσ
τομζασ
τομζασ
εγκαταςτά
οχθμάτων
ςεων
Κατανάλωςθ Ενζργειασ (MWh) 13.205,05 2467,71 61.380,89 31.172,34
Εκπομπζσ (tCO2)

13.321,23

657,39

Ιδιωτικζσ
και
φνολο
εμπορικζσ
μεταφορζσ
89.997,66 198.223,65

47.044,35 30.878,93 23.151,13 115.053,03

Εικόνα 22. Κατανομι καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ Διμου Βόλβθσ

5 Προτάςεισ μέτρων για το ΣΔΑΕ
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5.1 Οριζόντια μέτρα
Σα μζτρα που περιγράφονται ςε αυτό το κεφάλαιο είναι οριηόντιου χαρακτιρα και
ςυνδυάηονται με όλουσ τουσ τομείσ δραςτθριότθτασ ςτο Διμο Βόλβθσ, ενϊ κάποια από αυτά
κρίνονται ωσ απαραίτθτα για τθν υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ των μζτρων που προτείνονται
ςτα επόμενα κεφάλαια.
Ζτςι, επικεντρϊνονται κυρίωσ ςτθ δικτφωςθ και ςυνεργαςία των ενδιαφερομζνων μερϊν ςτο
Διμο Βόλβθσ, τθν εκπαίδευςθ, τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ όλων των
ενδιαφερομζνων μερϊν και τθ διερεφνθςθ των δυνατοτιτων για επιβράβευςθ πολιτϊν και
επιχειρθματιϊν που ςυμβάλλουν ςτθν αειφόρο ανάπτυξθ του Διμου.
Ζνα ςθμαντικό βιμα για τθν ανάδειξθ του Διμου ςε πόλο ςυντονιςμοφ και διάχυςθσ
πλθροφορίασ για κζματα ενζργειασ και περιβάλλοντοσ είναι θ κινθτοποίθςθ και ςυνεργαςία
των εμπλεκόμενων φορζων του οικιακοφ και τριτογενι τομζα ςε μία άτυπθ δομι (φόρουμ)
προκειμζνου να ςυηθτοφνται προτάςεισ και κοινζσ δράςεισ με απϊτερο ςκοπό τθν αειφόρο
ανάπτυξθ του Διμου.
Μζςω τθσ ανωτζρω δομισ και των δράςεων ενθμζρωςθσ / εκπαίδευςθσ ο Διμοσ κα επιδιϊξει
και τθν προϊκθςθ των εκνικϊν/ ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν που ςχετίηονται με τθν ενζργεια και το
περιβάλλον και οδθγοφν ςε μείωςθ των εκπομπϊν CO2. Ενδεικτικά αναφζρονται θ προϊκθςθ:





Σων Ευρωπαϊκϊν Οδθγιϊν 2002/91 και 2010/31 και του αντίςτοιχου ελλθνικοφ
κεςμικοφ πλαιςίου (Ν. 3661/2008).
Σθσ Οδθγίασ 2006/32 και του αντίςτοιχου ελλθνικοφ κεςμικοφ πλαιςίου (Ν. 3885/2010)
για τισ δυνατότθτεσ από τθ ςφναψθ υμβάςεων Ενεργειακισ Αποδοτικότθτασ με
Εταιρείεσ Ενεργειακϊν Τπθρεςιϊν.
Σθσ Ευρωπαϊκισ Οδθγίασ 2012/77/ΕΕ και του αντίςτοιχου ελλθνικοφ κεςμικοφ πλαιςίου
(Ν.4342/2015).
Σου κεςμοφ τθσ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ και των κερδϊν από τθν ενεργειακι
πιςτοποίθςθ και αναβάκμιςθ των κτιρίων του οικιακοφ και τριτογενι τομζα.

θμαντικό κομμάτι των οριηόντιων μζτρων αφορά ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ από
τα κτίρια του οικιακοφ και του τριτογενι τομζα, κακϊσ τα κτίρια ευκφνονται για το 40% τθσ
κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ Ε.Ε. και αποτελοφν τον μεγαλφτερο καταναλωτι ενζργειασ ςτισ
αςτικζσ περιοχζσ. Σο περικϊριο παρζμβαςθσ μιασ δθμόςιασ αρχισ ςτα ιδιωτικά κτίρια είναι
πολφ μικρό αλλά ζνασ Διμοσ μπορεί να επιδιϊξει τθν:







Προβολι των προςπακειϊν ςτα δικά του κτίρια ωσ δράςθ ευαιςκθτοποίθςθσ.
Κινθτοποίθςθ και ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων φορζων του οικιακοφ και
τριτογενι τομζα για τθν υλοποίθςθ μζτρων ςε τομείσ όπωσ ο τουριςμόσ και το
εμπόριο.
Ενεργι προϊκθςθ των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και ςτόχων εντόσ των
ορίων του.
υνεργαςία με φορείσ και οργανιςμοφσ για τθν προϊκθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.
Μελζτθ και αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων επιβράβευςθσ που δίνονται ςτον
Διμο ςτα πλαίςια του παρόντοσ εκνικοφ κεςμικοφ πλαιςίου.

5.1.1 Οριηόντιο 1
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Περιγραφι

Δθμιουργία φόρουμ με εμπλεκόμενουσ φορείσ του Διμου

Χρόνοσ υλοποίθςθσ

2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ1

25.000€ (5x5.000€)

Πθγι χρθματοδότθςθσ

Κδιοι πόροι / τα πλαίςια ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ

Ζμμεςο κόςτοσ2

Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

-

Περιβαλλοντικό

-

Οικονομικό

-

Αξιολόγθςθ - χόλια
Δεν ζχει υπολογιςτεί όφελοσ από τθν εφαρμογι τθσ δράςθσ κακϊσ οι ςυναντιςεισ του
φόρουμ δεν οδθγοφν άμεςα ςε εξοικονόμθςθ ενζργειασ ι μείωςθ των εκπομπϊν CO2.
Βάςει και των οδθγιϊν του υμφϊνου των Δθμάρχων, ο Διμοσ κα προχωριςει ςτθ
δθμιουργία ενόσ άτυπου φόρουμ των εμπλεκόμενων φορζων που ςχετίηονται με το
φμφωνο των Δθμάρχων και το ΔΑΕ. κοπόσ του φόρουμ, το οποίο κα ςυνεδριάηει 1 - 2
φορζσ το χρόνο, κατόπιν πρόςκλθςθσ του Διμου, είναι θ ενθμζρωςθ των φορζων για τισ
πολιτικζσ και δράςεισ που ο Διμοσ ςκοπεφει να υλοποιιςει ςτο πλαίςιο του υμφϊνου των
Δθμάρχων.
Παρότι οι ςυναντιςεισ του φόρουμ δεν ζχουν δεςμευτικό χαρακτιρα για το Διμο και τθν
ομάδα εργαςίασ που ζχει ςυςτιςει για το φμφωνο των Δθμάρχων, μποροφν να
αποτελζςουν μία ευκαιρία ϊςτε να:




Γίνει διαβοφλευςθ μεταξφ Διμου και εμπλεκόμενων φορζων για τουσ ςτόχουσ και
τθν υλοποίθςθ των δράςεων που ο Διμοσ προγραμματίηει ςτα πλαίςια του
υμφϊνου των Δθμάρχων.
Ενθμερωκεί ο Διμοσ για τισ ανάγκεσ και τισ προτεραιότθτεσ των εμπλεκόμενων
φορζων όςον αφορά ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων
Α.Π.Ε. και τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2.
Εμπεδωκεί μία κοινι ςτάςθ ςυνεργαςίασ και να προωκθκεί αποτελεςματικότερα θ
διαδικαςία του υμφϊνου των Δθμάρχων ςε όλουσ τουσ πολίτεσ του Διμου Βόλβθσ.

1

Για το Διμο Βόλβθσ και τα μζτρα που κα υλοποιιςει

2

Για τα ενδιαφερόμενα μζρθ και τα μζτρα που κα υλοποιιςουν (π.χ. οι πολίτεσ ςτον οικιακό τομζα, οι επαγγελματίεσ / επιχειρθματίεσ
ςτον τριτογενι, κλπ.)
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5.1.2 Οριηόντιο 2

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Μελζτθ των δυνατοτιτων επιβράβευςθσ ςτα πλαίςια
του παρόντοσ κεςμικοφ και οικονομικοφ πλαιςίου του
Διμου
2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ

5.000€

Πθγι χρθματοδότθςθσ

Κδιοι πόροι / τα πλαίςια ευρωπαϊκοφ προγράμματοσ

Ζμμεςο κόςτοσ

Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

-

Περιβαλλοντικό

-

Οικονομικό

-

Αξιολόγθςθ - χόλια
Δεν ζχει υπολογιςτεί το όφελοσ από τθν εφαρμογι τθσ δράςθσ κακϊσ δεν είναι
εξαςφαλιςμζνο ότι ο Διμοσ ζχει τθ δυνατότθτα να προχωριςει ςε μία δράςθ
επιβράβευςθσ. Θ προτεινόμενθ μελζτθ κα πρζπει να αποδείξει ότι μία πικανι δράςθ ι
δράςεισ επιβράβευςθσ κα λειτουργιςουν ωσ μοχλόσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και μείωςθσ
εκπομπϊν CO2 και όχι ωσ μία ζμμεςθ επιδότθςθ ενεργοβόρων ςυνθκειϊν.
Ο Διμοσ κα μελετιςει τισ δυνατότθτεσ που του δίνονται ςτα πλαίςια του κεςμικοφ
πλαιςίου ϊςτε να παρζμβει κετικά ςτισ προςπάκειεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ανάπτυξθσ
ςυςτθμάτων ΑΠΕ και μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 από τον οικιακό και τον τριτογενι τομζα.
Οι δυνατότθτεσ αυτζσ περιλαμβάνουν κυρίωσ μθ τεχνικά εμπόδια όπωσ: πολεοδομικζσ και
αδειοδοτικζσ διαδικαςίεσ, δυνατότθτεσ χρθματοδότθςθσ / επιδότθςθσ «πράςινων» ζργων,
δυνατότθτεσ οικονομικισ επιβράβευςθσ από το Διμο (π.χ. μζςω των δθμοτικϊν τελϊν),
δθμοτικι προβολι και βράβευςθ επιχειριςεων που ςυμμετζχουν ςε ανάλογεσ
πρωτοβουλίεσ, κλπ.
5.1.3 Οριηόντιο 3

Περιγραφι

Εκςτρατεία προβολισ / ενθμζρωςθσ / εκπαίδευςθσ /
ευαιςκθτοποίθςθσ για τα:
1. πρότυπα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα
δθμοτικά κτίρια, φωτιςμό και καταναλϊςεισ εν
γζνει,
2. οφζλθ από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ
μθδενικοφ, χαμθλοφ και μεςαίου κόςτουσ ςτον
δθμόςιο / δθμοτικό, οικιακό και τριτογενι τομζα
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Χρόνοσ υλοποίθςθσ

2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ

125.000€ (5x25.000€)

Πθγι χρθματοδότθςθσ

Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα

Ζμμεςο κόςτοσ

Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

2.225.000kWh/ζτοσ

Περιβαλλοντικό

2556,53tCO2/ζτοσ
Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ
λογαριαςμοφσ ενζργειασ του Διμου Βόλβθσ, των
κατοίκων και των επαγγελματιϊν του Διμου Βόλβθσ

Οικονομικό

Αξιολόγθςθ - χόλια
Δθμόςια προβολι μζτρων ςε δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ (ςε πολίτεσ και
επαγγελματίεσ)
Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh)

ES= y*n*AR *in*ESPP

y: ζτθ εφαρμογισ τθσ δράςθσ
n: αρικμόσ άμεςα ςυμμετεχόντων ςτθν δράςθ
AR: ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ άμεςα ςυμμετεχόντων
in: ςυντελεςτισ ζμμεςα ςυμμετεχόντων ςτθν δράςθ (που επθρεάςτθκαν μετά τθν δράςθ)
ESPP: εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά ςυμμετζχοντα (kWh)
Δράςεισ για δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ:
Τπολογιςμόσ
ESδθμοτικόσ= 5*125*0.2*2*200 kWh/yr= 25.000 kWh/yr
Δράςεισ για πολίτεσ/επιςκζπτεσ:
Τπολογιςμόσ
ESοικιακόσ= 5*2.000*0.2*2*500 kWh/yr= 2.000.000 kWh/yr
Δράςεισ για επαγγελματίεσ:
Τπολογιςμόσ
SEτριτογενισ = 5*200*0.2*2*500 kWh/yr = 200.000 kWh/yr
Κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του ΔΑΕ (ζωσ το 2020), ο Διμοσ κα οργανϊςει μια ςειρά
από εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ / ευαιςκθτοποίθςθσ / εκπαίδευςθσ για τουσ πολίτεσ, τουσ
επαγγελματίεσ, τουσ επιςκζπτεσ αλλά και τουσ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ:
1. Θα επιδείξει τισ παρεμβάςεισ ςτα δθμοτικά κτίρια, εγκαταςτάςεισ και φωτιςμό και
κα αποδείξει τθν ωφελιμότθτά τουσ ωσ περιπτϊςεισ «βζλτιςτου παραδείγματοσ».
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Αναμζνεται ότι, με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτεσ και επαγγελματίεσ του Διμου κα:
i.
ii.

εμπεδϊςουν τθν ενεργειακι / κλιματικι πολιτικι του Διμου,
οικειοποιθκοφν τισ τεχνολογίεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ΑΠΕ, ειδικά
αυτζσ που κα ενςωματωκοφν ςε δθμόςια κτίρια εκπαίδευςθσ, ακλθτιςμοφ
και κοινωνικισ πρόνοιασ,
iii. βεβαιωκοφν για τθν αξία των παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ,
iv. επιβεβαιϊςουν τθν απόςβεςθ που μπορεί να επιτευχκεί ςτθν αρχικι
επζνδυςι μίασ παρζμβαςθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, και τθν ταυτόχρονθ
βελτίωςθ των ςυνκθκϊν διαβίωςθσ.
2. Ειδικά για τουσ δθμοτικοφσ υπαλλιλουσ / χριςτεσ των δθμοτικϊν κτιρίων, ο Διμοσ
κα οργανϊςει ειδικζσ δράςεισ, με τθν ζκδοςθ οδθγϊν και οδθγιϊν, μικρϊν
πινακίδων και αυτοκόλλθτων, πινακίδων, κλπ., για το πωσ οι παρεμβάςεισ ςτα κτίρια
ι τον εξοπλιςμό του Διμου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με τον ενεργειακά
βζλτιςτο τρόπο.
3. Θα εκδϊςει οδθγοφσ, φυλλάδια ι όποια ζντυπα κρικοφν απαραίτθτα προκειμζνου
να ενθμερωκοφν / εκπαιδευτοφν οι πολίτεσ και οι επιςκζπτεσ / τουρίςτεσ του Διμου
ςε λφςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, αλλά κυρίωσ ςτα οφζλθ (οικονομικά και
περιβαλλοντικά) που ζχει θ αλλαγι ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ και θ υλοποίθςθ
μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μθδενικοφ / χαμθλοφ αλλά και μζςου κόςτουσ. ε
αυτιν τθ δράςθ ο Διμοσ κα επιδιϊξει και τθ ςυνεργαςία των ςχετικϊν
εμπλεκόμενων φορζων του Διμου όπωσ:
i. Μθχανικϊν και ενεργειακϊν επικεωρθτϊν.
ii. Σεχνικϊν και οικοδομικϊν εταιρειϊν.
iii. Καταςτθμάτων και επαγγελματιϊν ειδϊν κζρμανςθσ / ψφξθσ, θλεκτρικϊν
ςυςκευϊν, λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, αλλά και άλλων
λαμπτιρων φιλικϊν προσ το περιβάλλον (π.χ. λαμπτιρεσ LED), κλπ.
Με τισ ςυνεργαςίεσ αυτζσ ο Διμοσ κα επιδιϊξει ταυτόχρονα:



Σθν ενθμζρωςθ / ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν.
Σθ δθμιουργία ςυνεργαςιϊν των πολιτϊν και των επαγγελματιϊν που
δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο.
 Σθν ενίςχυςθ και τόνωςθ των επαγγελματιϊν και καταςτθμάτων του Διμου.
4. τον τριτογενι τομζα. ο Διμοσ κα επιδιϊξει τθν ενθμζρωςθ / ευαιςκθτοποίθςθ των
εταιριϊν / επιχειρθματιϊν τθσ περιοχισ για τα άμεςα οικονομικά και
περιβαλλοντικά οφζλθ από:
i. Σισ δράςεισ και παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ από τθν αλλαγι τθσ
ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ των ιδιοκτθτϊν / εργαηομζνων των
επιχειριςεων.
ii. Σθν υλοποίθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μθδενικοφ και χαμθλοφ
κόςτουσ.
iii. Σθν υιοκζτθςθ καινοτόμων λφςεων και ΑΠΕ για κζρμανςθ / ψφξθ /
παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ ςε μεγαλφτερεσ επιχειριςεισ / κτίρια.
iv. Σισ δράςεισ ενθμζρωςθσ αλλά και δράςεισ διανομισ λαμπτιρων, ϊςτε να
αντικαταςτακοφν οι ενεργοβόροι λαμπτιρεσ με λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ, αλλά και με άλλουσ λαμπτιρεσ φιλικοφσ προσ το περιβάλλον (π.χ.
λαμπτιρεσ LED).
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ε αυτι τθ δράςθ, ο Διμοσ κα επιδιϊξει τθν ςυνεργαςία και προβολι του επαγγελματικοφ
κόςμου του Διμου Βόλβθσ. ϊςτε να επιτευχκοφν τα επικυμθτά αποτελζςματα
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ταυτόχρονα θ ενίςχυςθ των επαγγελματιϊν του Διμου.
5.2 Διατομεακά μέτρα
ε πολλζσ περιπτϊςεισ, τα προτεινόμενα μζτρα αφοροφν και μποροφν να εφαρμοςτοφν ςε
περιςςότερουσ από ζνα τομείσ του ΔΑΕ, ςυνεπϊσ χαρακτθρίηονται ωσ διατομεακά. τον
Διμο Βόλβθσ, τα διατομεακά μζτρα ζχουν ςτρατθγικό, διαχειριςτικό ι τεχνολογικό
χαρακτιρα, ενϊ περιλαμβάνουν και εκπαίδευςθ / ενθμζρωςθ για τον άξονα των
μεταφορϊν ςτουσ πολίτεσ και τουσ επαγγελματίεσ του Διμου.
5.2.1 Διατομεακό 1

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Εφαρμογι
ςυςτιματοσ
καταγραφισ
τθσ
κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα δθμοτικά
κτίρια και προϊκθςθ ςτουσ επαγγελματίεσ τθσ πόλθσ
2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ

65.000€ (60.000€ + 5.000€)

Πθγι χρθματοδότθςθσ

Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / ΔΙΣ

Ζμμεςο κόςτοσ

Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

301.829kWh/ζτοσ

Περιβαλλοντικό

346,80tCO2/ζτοσ

Οικονομικό

Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ
λογαριαςμοφσ ενζργειασ των δθμοτικϊν κτιρίων και
των κτιρίων του τριτογενι τομζα

Αξιολόγθςθ - χόλια
Θ εγκατάςταςθ μετρθτϊν ενζργειασ, δρϊντασ ςτθν κατεφκυνςθ του εξορκολογιςμοφ
χριςθσ των κτιρίων και ςχολικϊν μονάδων, εκτιμάται ότι κα ζχει ωσ αποτζλεςμα τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά 5% και κα προςφζρει τθ δυνατότθτα καταγραφισ τθσ
πραγματικισ ενζργειασ που καταναλϊνει κάκε κτίριο. Ζχει γίνει εκτίμθςθ για εγκατάςταςθ
μετρθτϊν ςε 50 δθμοτικά κτίρια και ςχολικζσ μονάδεσ.
Σο ίδιο ποςοςτό εξοικονόμθςθσ κεωρείται ότι κα αποφζρει θ χριςθ μετρθτϊν ενζργειασ
και ςε κάκε κτίριο του τριτογενοφσ τομζα. Ζχει γίνει εκτίμθςθ ότι μετά τθ δράςθ
προϊκθςθσ και επίδειξθσ κα εγκαταςτακοφν ζξυπνοι μετρθτζσ ςτο 20% των κτιρίων του
τριτογενοφσ τομζα μζχρι το 2020.
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Ο Διμοσ αναγνωρίηοντασ τθ μεγάλθ ςθμαςία αλλά ταυτόχρονα και τθ δυςκολία ςτθν
καταγραφι τθσ πραγματικισ ενζργειασ που καταναλϊνουν τα κτίρια που διαχειρίηεται, και
για τθ δθμιουργία μιασ αξιόπιςτθσ βάςθσ ενεργειακϊν δεδομζνων, ζχει ςκοπό να
εγκαταςτιςει ςτα κτίριά του θλεκτρονικοφσ μετρθτζσ, οι οποίοι κα καταγράφουν τθν
κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι μετρθτζσ κα μεταφζρουν μζςω του
τθλεπικοινωνιακοφ δικτφου τισ καταγραφζσ τουσ ςε κεντρικό υπολογιςτι ςτο κτίριο του
Δθμαρχείου, όπου κα υπάρχει θ βάςθ των ενεργειακϊν δεδομζνων των δθμοτικϊν κτιρίων
και ςχολικϊν μονάδων και κα γίνεται θ ανάλυςθ και θ επεξεργαςία τουσ.
Με τθν υλοποίθςθ του ςυςτιματοσ καταγραφισ τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ των κτιρίων
ςε πραγματικό χρόνο ο Διμοσ κα πετφχει τα εξισ:
1) Απόκτθςθ βάςθσ ενεργειακϊν δεδομζνων με ςτοιχεία πραγματικισ κατανάλωςθσ.
2) Θ βάςθ αυτι κα χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό του ενεργειακοφ
αποτυπϊματοσ των δθμοτικϊν κτιρίων κατά τθν υποβολι αναφοράσ, για τθν
πρόοδο και τθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί, ςτο πλαίςιο του χεδίου
Δράςθσ και του υμφϊνου των Δθμάρχων. Επίςθσ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα κα
μποροφν να εξάγονται ςυμπεράςματα για τθν πορεία εφαρμογισ και τα
αποτελζςματα των επιμζρουσ δράςεων.
3) Περιοριςμό ςτο ελάχιςτο τθσ μθ ορκολογικισ χριςθσ των κτιρίων (λειτουργία
κλιματιςμοφ ι φωτιςμοφ εκτόσ ωραρίου λειτουργίασ του κτιρίου, κλπ.)
4) Θα υπάρχει θ δυνατότθτα επιβράβευςθσ του αρμόδιου διαχειριςτι του κτιρίου,
όπου ανεξάρτθτα των μζτρων που κα εφαρμόηει ο Διμοσ, κα πετυχαίνει μείωςθ τθσ
καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ και παράλλθλα ευαιςκθτοποίθςθ όλων των
υπευκφνων προσ τθν κατεφκυνςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ωσ υποχρζωςθ και
ευκφνθ.
5) Εξαγωγι γριγορων και αξιόπιςτων ςυμπεραςμάτων για τθν ανάγκθ διορκωτικϊν
παρεμβάςεων ι αλλαγι ςτθν προτεραιότθτα εφαρμογισ των δράςεων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που αφοροφν ςτα δθμοτικά κτίρια.
το δεφτερο κομμάτι αυτοφ του μζτρου, προβλζπεται θ επίδειξθ και προϊκθςθ των
ζξυπνων μετρθτϊν θλεκτρικισ ενζργειασ ςτουσ επαγγελματίεσ τθσ πόλθσ οι οποίοι ζτςι
μπορεί να αποκτιςουν ζνα «εργαλείο» για τθν κατανόθςθ του ενεργειακοφ τουσ προφίλ
και τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ αποδοτικότθτάσ τουσ. Μζςω του φόρουμ με τα
ενδιαφερόμενα μζρθ τθσ πόλθσ, με ειδικά φυλλάδια και προςκλιςεισ προσ τουσ
επαγγελματικοφσ φορείσ τθσ πόλθσ, ο Διμοσ κα οργανϊςει τθν επίδειξθ των δυνατοτιτων
που μπορεί να προςφζρουν οι ζξυπνοι μετρθτζσ ενζργειασ για τθν οργάνωςθ, ζλεγχο και
μείωςθ των δαπανϊν ενζργειασ.
5.2.2 Διατομεακό 2

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Διοργάνωςθ γεγονότων για τθν ενθμζρωςθ των
πολιτϊν και των εμπλεκόμενων φορζων τθσ πόλθσ
για τεχνολογίεσ ΑΠΕ
2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
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Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ

10.000€ (5x2.000€)
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

100.000kWh/ζτοσ

Περιβαλλοντικό

114,9tCO2/ζτοσ

Οικονομικό

Προκφπτει ιςοδφναμο όφελοσ (από τθν παραγωγι
ενζργειασ μζςω ΑΠΕ) για τον Διμο και τουσ πολίτεσ

Αξιολόγθςθ - χόλια
Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh)

ES = y*n*AR *in*ESPP

y: ζτθ εφαρμογισ τθσ δράςθσ
n: αρικμόσ άμεςα ςυμμετεχόντων ςτθν δράςθ
AR: ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ άμεςα ςυμμετεχόντων
in: ςυντελεςτισ ζμμεςα ςυμμετεχόντων ςτθν δράςθ (που επθρεάςτθκαν μετά τθ δράςθ)
ESPP: εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά ςυμμετζχοντα (kWh)
Τπολογιςμόσ
ES= 5 * 200 * 0.1 * 1 * 1000 kWh/yr= 100.000 kWh/yr
Εκτόσ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων που αναλφονται ςε αντίςτοιχο διατομεακό μζτρο, ο
οικιακόσ κατά κφριο λόγο και δευτερευόντωσ ο δθμοτικόσ/ δθμόςιοσ τομζασ του Διμου κα
μπορζςει να γνωρίςει τισ δυνατότθτεσ και τα πλεονεκτιματα από τθν χριςθ τεχνολογιϊν
ΑΠΕ όπωσ τα θλιακά κερμικά, θ γεωκερμία, θ βιομάηα και τα μικρά αιολικά. Ο Διμοσ κα
ςυνεργαςτεί με επιςτιμονεσ, δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ και εταιρείεσ του χϊρου για
να παρουςιάςει, να εξθγιςει και να προωκιςει τισ τεχνολογίεσ ΑΠΕ και τισ διαδικαςίεσ
εγκατάςταςθσ και χριςθσ τουσ εντόσ του Διμου.
Ζτςι, αναμζνεται να εγκαταςτακοφν ςυςτιματα ΑΠΕ (ειδικά θλιακά κερμικά και ςυςτιματα
βιομάηασ) που μποροφν να οδθγιςουν ςε ςθμαντικζσ μειϊςεισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ
και εκπομπϊν CO2.
5.2.3 Διατομεακό 3

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Μελζτθ και εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςε
δθμοτικά κτίρια και ςχολικζσ μονάδεσ - προϊκθςθ
φωτοβολταϊκϊν ςτα κτίρια του οικιακοφ τομζα
2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
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Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ

95.000€ (5x15.000€ + 5x2.000€)
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

3.664.750kWh/ζτοσ

Περιβαλλοντικό

4.210,80tCO2/ζτοσ

Οικονομικό

Προκφπτει ιςοδφναμο όφελοσ (από τθν παραγωγι
ενζργειασ μζςω ΑΠΕ) για το Διμο και τουσ πολίτεσ

Αξιολόγθςθ - χόλια
Για τθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ κεωρείται ότι μποροφν να παραχκοφν
1.370kWh/kWp/ζτοσ από φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςτακερισ τοποκζτθςθσ ςε ςτζγθ.
Ο Διμοσ κα μελετιςει τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε δθμοτικά κτίρια
(ςχολεία, κτίρια υπθρεςιϊν και ιατρεία) ϊςτε να:




υνειςφζρει ςτουσ ςτόχουσ παραγωγισ ενζργειασ από ΑΠΕ.
Ευαιςκθτοποιιςει τουσ πολίτεσ για τισ εφαρμογζσ ΑΠΕ και τα κζρδθ τουσ
(οικονομικά και ενεργειακά)
Δθμιουργιςει μία επζνδυςθ θ οποία μετά τον χρόνο απόςβεςισ τθσ κα αποφζρει
ζςοδα ςτο Διμο που μποροφν να διατεκοφν ςε κοινωνικά προγράμματα και
δράςεισ.

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα κα εγκαταςτακοφν ςε τουλάχιςτον πζντε δθμοτικά κτίρια,
ςχολικζσ μονάδεσ, με ςυνολικι ενδεικτικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 50kW.
Θ προεπιλογι των κτιρίων που ζχουν τθ δυνατότθτα να φιλοξενιςουν φωτοβολταϊκά
ςυςτιματα κα γίνει με βάςθ τεχνικά κριτιρια όπωσ: κατάλλθλοσ προςανατολιςμόσ, πικανι
ςκίαςθ από γειτονικά κτίρια και ωφζλιμο εμβαδόν ταράτςασ / κεραμοςκεπισ. ε κάκε
περίπτωςθ κα εκπονθκεί μελζτθ, με τθν οποία κα γίνει θ οριςτικι επιλογι των κατάλλθλων
κτιρίων, θ ακριβισ διαςταςιολόγθςθ των ςυςτθμάτων προσ εγκατάςταςθ και ο
υπολογιςμόσ του κόςτουσ / κερδϊν από αυτά.
Σο 2009, εγκαινιάςτθκε το πρόγραμμα εγκατάςταςθσ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων με
ςυνολικι ιςχφ ζωσ 10kWςε οροφζσ κτιρίων του οικιακοφ τομζα. Ωσ κίνθτρο, το πρόγραμμα
παρζχει ςυμβόλαια 25 ετϊν με επιδοτοφμενεσ τιμζσ αγοράσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ.
Ο Διμοσ Βόλβθσ κα οργανϊςει δράςθ προϊκθςθσ του προγράμματοσ ςτουσ ιδιοκτιτεσ
κτιρίων, ταυτόχρονα με τθν επίδειξθ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςτα δθμοτικά κτίρια
ϊςτε να εγκαταςτακοφν τουλάχιςτον 350 φωτοβολταϊκά ςυςτιματα ςε οροφζσ κτιρίων του
οικιακοφ τομζα (μζςθ εκτίμθςθ 7,5kw/οικία) με ςυνολικι ενδεικτικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ
2.625kW.
Ζτςι, από τα φωτοβολταϊκά ςτισ ςτζγεσ δθμοτικϊν κτιρίων και ςχολικϊν μονάδων μποροφν
να παραχκοφν 68.500kWh/ζτοσ ενϊ από τα φωτοβολταϊκά ςτισ ςτζγεσ ιδιωτικϊν κτιρίων-
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κατοικιϊν 3.596.250kWh/ζτοσ. υνολικά, αυτι θ παραγωγι κα οδθγιςει ςε αντιςτάκμιςθ
των εκπομπϊν CO2 κατά 4.210,80 tCO2/ζτοσ.
5.2.4 Διατομεακό 4

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ / ευαιςκθτοποίθςθσ των
πολιτϊν και επαγγελματιϊν οδθγϊν του Διμου
Βόλβθσ
2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ

10.000€ (5x2.000€)
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

Βενηίνθ 5.400.000kWh/ζτοσ
Πετρζλαιο 1.080.000kWh/ζτοσ

Περιβαλλοντικό

1.632,96tCO2/ζτοσ

Οικονομικό

Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τθ μειωμζνθ χριςθ ΙΧΕ
από τουσ πολίτεσ για τουσ ίδιουσ και το Διμο

Αξιολόγθςθ - χόλια
Εξοικονόμθςθ ενζργειασ (kWh)

ES = y*n*AR *in*ESPP

y: ζτθ εφαρμογισ τθσ δράςθσ
n: αρικμόσ άμεςα ςυμμετεχόντων ςτθν δράςθ
AR: ποςοςτό ευαιςκθτοποίθςθσ άμεςα ςυμμετεχόντων
in: ςυντελεςτισ ζμμεςα ςυμμετεχόντων ςτθν δράςθ (που επθρεάςτθκαν μετά τθν δράςθ)
ESPP: εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά ςυμμετζχοντα (kWh)
Τπολογιςμόσ
ESβενηίνθ = 5 * 1500 * 0,2 * 2 * 1800kWh/ yr= 5.400.000kWh/yr
ESπετρζλαιο = 5 * 300 * 0,2 * 2 * 1800kWh/ yr = 1080.000kWh/yr
Ο Διμοσ κα αναλάβει τθ δθμιουργία μίασ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ / εκπαίδευςθσ για τουσ
πολίτεσ για τισ ςφγχρονεσ δυνατότθτεσ των οχθμάτων με εναλλακτικά καφςιμα, οχθμάτων
με διπλό καφςιμο ι υβριδικϊν οχθμάτων και τθν εξοικονόμθςθ καυςίμου και μείωςθ
εκπομπϊν CO2 που αυτά προςφζρουν. Επίςθσ. κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ αρχζσ τθσ
οικολογικισ οδιγθςθσ (eco-driving) και τθν ανάγκθ για μειωμζνθ χριςθ των ιδιωτικϊν
οχθμάτων για μικρζσ αποςτάςεισ εντόσ τθσ πόλθσ με παράλλθλθ υιοκζτθςθ πρακτικϊν
αειφόρου μετακίνθςθσ (ΜΜΜ, ποδιλατο, περπάτθμα, κλπ.).
Ειδικά για τουσ επαγγελματίεσ, κα τονιςτοφν οι προςπάκειεσ του Διμου για τθ μείωςθ τθσ
κατανάλωςθσ καυςίμου και των εκπομπϊν CO2 από τα επαγγελματικά / βαρζα οχιματα και
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το πωσ θ ορκι διαχείριςθ ςτόλου και πρακτικζσ όπωσ το eco-driving μποροφν να μειϊςουν
τα εταιρικά ζξοδα από τισ μεταφορζσ, ςυνειςφζροντασ παράλλθλα ςτθν αειφορία.
Ακόμθ, κα εγκαταςτακεί ςιμανςθ που να υπενκυμίηει τθν εξοικονόμθςθ από τισ αρχζσ τθσ
οικολογικισ οδιγθςθσ και τθ χριςθ των μζςων μαηικισ μεταφοράσ. Σο ςφνολο αυτϊν των
μζτρων αναμζνεται να οδθγιςει ςε επιπλζον εξοικονόμθςθ επί των καυςίμων για τισ
μεταφορζσ.
Σζλοσ, από το Διμο, κα επιδιωχκεί θ ενεργι προϊκθςθ και υλοποίθςθ εκνικϊν πολιτικϊν
που περιγράφονται ςε κείμενα πολιτικισ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ (ειδικά ςτο 1 ο και 2ο
χζδιο Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ κατά τθν Οδθγία 2006/32/ΕΚ) που, για το Διμο
Βόλβθσ, κυρίωσ ςχετίηονται με:



Σθν παροχι κινιτρων για τθν αντικατάςταςθ παλαιϊν ιδιωτικϊν οχθμάτων.
Σθν ενεργειακι ςιμανςθ των νζων οχθμάτων και τθ ςφνδεςθ φορολογίασ και
εκπομπϊν CO2.

5.3 Δημοτικόσ τομέασ
Εκτόσ των μζτρων που αφοροφν περιςςότερουσ του ενόσ τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ πόλθσ,
ο Διμοσ Βόλβθσ παρουςιάηει ζνα μεγάλο δυναμικό ςε μζτρα και δράςεισ που ςχετίηονται
με υποδομζσ και λειτουργίεσ του και ςτισ οποίεσ ζχει τον απόλυτο ζλεγχο και δυνατότθτα
παρζμβαςθσ. Σα μζτρα και οι δράςεισ που απευκφνονται ςτον δθμοτικό τομζα
παρουςιάηουν μια ςειρά από πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με αυτά των υπόλοιπων τομζων:




Όπωσ αναφζρκθκε, ο Διμοσ ζχει τθν απόλυτθ ελευκερία και ευχζρεια να παρζμβει
ςτα δθμοτικά κτίρια, φωτιςμό, κλπ.
Όλα τα μζτρα και δράςεισ παρουςιάηουν πολλαπλά οφζλθ για τουσ χριςτεσ των
υποδομϊν και λειτουργιϊν αλλά και για τον ίδιο το Διμο, κυρίωσ μζςω των
μειωμζνων λογαριαςμϊν ενζργειασ.
Μζτρα και δράςεισ ςε δθμοτικζσ υποδομζσ και λειτουργίεσ μποροφν να ζχουν
πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ κακϊσ, με τθ ςωςτι προβολι, λειτουργοφν ωσ ορκά και
βζλτιςτα παραδείγματα για τουσ πολίτεσ και επαγγελματίεσ ενόσ Διμου.

Ο τομζασ των δθμοτικϊν κτιρίων είναι από αυτοφσ ςτουσ οποίουσ ο Διμοσ ζχει πλιρθ
ευελιξία να εφαρμόςει προγράμματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ανάπτυξθσ ςυςτθμάτων
ΑΠΕ ϊςτε να επιτφχει ςθμαντικι αναλογικά μείωςθ των εκπομπϊν CO2.
Επίςθσ, ο τομζασ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ αποτελεί ζναν «προνομιακό» και «επείγοντα»
τομζα, όπου οι Διμοι καλοφνται να υιοκετιςουν αξιόπιςτεσ τεχνικζσ λφςεισ για τθ μείωςθ
τθσ ςχετικισ ενεργειακισ κατανάλωςθσ, θ οποία φκάνει και πολλζσ φορζσ ξεπερνάει το 50%
των ςυνολικϊν ενεργειακϊν λογαριαςμϊν ενόσ Διμου.

5.3.1 Δθμοτικόσ τομζασ 1
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Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Αντικατάςταςθ λαμπτιρων οδοφωτιςμοφ και
εκπόνθςθ μελζτθσ φωτιςμοφ για το ςφνολο του
Διμου Βόλβθσ
2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ

4.440.000€ (4.400.000€ + 40.000€)
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

1.508.777kWh/ζτοσ

Περιβαλλοντικό

1.733,58tC02/ζτοσ

Οικονομικό

Μείωςθ των λογαριαςμϊν θλεκτρικισ ενζργειασ για
οδοφωτιςμό του Διμου Βόλβθσ

Αξιολόγθςθ - χόλια
Θ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για δθμοτικό φωτιςμό ςτο Διμο Βόλβθσ ανιλκε ςτισ
3.017.554Kwh για το ζτοσ 2014. Με βάςθ τα τεχνικά χαρακτθριςτικά των λαμπτιρων που
είναι εγκατεςτθμζνοι και των νζων που κα τοποκετθκοφν ςτθ κζςθ τουσ και τθν
εγκατάςταςθ τθλεμετρίασ, ςτο διάςτθμα 2016 - 2020, μπορεί να προκφψει ςυνολικά
εξοικονόμθςθ περίπου 1.508.777kWh/ζτοσ (50%) που αντιςτοιχεί ςε 1.733,58tC02/ζτοσ.
Ο δθμοτικόσ φωτιςμόσ αποτελεί ζναν τομζα όπου μπορεί να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ
ενζργειασ με τθν αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων λαμπτιρων / φωτιςτικϊν με άλλουσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Θ αντικατάςταςθ αυτι μπορεί για λόγουσ οικονομίασ να γίνει και
κατά περίπτωςθ, κάκε φορά δθλαδι που ζνασ λαμπτιρασ καίγεται ι όταν λόγω ενόσ ζργου
(π.χ. πεηοδρόμθςθ) οι υποδομζσ μίασ οδοφ ι δθμόςιου χϊρου ανακαινίηονται ι
αντικακίςτανται.
Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει με τθν προμικεια των αντίςτοιχων νζων
λαμπτιρων / φωτιςτικϊν, μζςω του ετιςιου προχπολογιςμοφ του Διμου, κάκε φορά που
χρειάηεται αντικατάςταςθ από τισ τεχνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου, με ςυμβάςεισ με
εταιρείεσ ενεργειακϊν υπθρεςιϊν ι με χρθματοδοτικά εργαλεία που υπάρχουν διακζςιμα
για αυτό το ςκοπό (eeef, MLEI, Jessica, κλπ.) για τμιματα (οδοφσ ι γειτονιζσ) του Διμου.
ε κάκε περίπτωςθ, οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ του Διμου κα παρακολουκοφν τισ τεχνικζσ
εξελίξεισ για λφςεισ και εφαρμογζσ που μπορεί να ςχετίηονται με:





Νζουσ τφπουσ λαμπτιρων με ακόμθ μικρότερθ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ
(ςε ςχζςθ με τισ προτεινόμενεσ αντικαταςτάςεισ) για ίδιεσ τιμζσ φωτεινότθτασ και
προδιαγραφζσ αςφάλειασ, χρϊματοσ και οπτικισ άνεςθσ.
Νζουσ ανακλαςτιρεσ ι καλφμματα.
Σεχνολογίεσ δθμοτικοφ φωτιςμοφ με χριςθ ΑΠΕ.
Σεχνολογίεσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ.
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υμπλθρωματικά με τθν απλι αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν / λαμπτιρων προβλζπεται να
εκπονθκεί μελζτθ φωτιςμοφ για το ςφνολο των αναγκϊν του δθμοτικοφ φωτιςμοφ του
Διμου. Με αυτόν τον τρόπο, εκτόσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ κα διαςφαλιςτοφν οι
ςυνκικεσ αςφάλειασ και οπτικισ άνεςθσ που επιβάλλουν οι ςχετικοί Ευρωπαϊκοί και
εκνικοί Κανονιςμοί και Οδθγίεσ. Με τθν εκπόνθςθ μίασ μελζτθσ φωτιςμοφ αναμζνεται να:





Κατθγοριοποιθκοφν οι λεωφόροι, οδοί και δθμόςιοι χϊροι του Διμου με βάςθ τθν
χριςθ τουσ και να οριςτεί το κατάλλθλο επίπεδο φωτιςμοφ για αυτοφσ.
Μειωκεί θ κατανάλωςθ ενζργειασ ςε περιπτϊςεισ υπερφωτιςμζνων χϊρων.
Αυξθκεί θ αςφάλεια ςε περιπτϊςεισ υποφωτιςμζνων χϊρων.
Μειωκεί θ φωτορφπανςθ που προκαλείται από το δθμοτικό φωτιςμό με χριςθ
ςφγχρονων φωτιςτικϊν ςωμάτων.

τθ μελζτθ αναμζνεται να διατυπωκεί και θ υλοποίθςθ ενόσ μικροφ αρικμοφ πρότυπων /
πιλοτικϊν ζργων (1- 2 ζργα) τα οποία κα βοθκιςουν να μελετιςει ο Διμοσ νζεσ τεχνολογίεσ
ελζγχου και διαχείριςθσ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ. Ενδεικτικά αναφζρονται:




Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ του φωτιςμοφ ι μερικισ
λειτουργίασ ανάλογα τθν ϊρα τθσ θμζρασ και τθ χριςθ τθσ οδοφ.
Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ τθλεχειριςμοφ και τθλεμετρίασ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ.
Χριςθ τεχνολογιϊν GIS για τθ μελζτθ και διαχείριςθ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ.

5.3.2 Δθμοτικόσ τομζασ 2

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Ενεργειακι
επικεϊρθςθ,
πιςτοποίθςθ
και
προμελζτθ κτιρίων του Διμου – παρεμβάςεισ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια και
ςχολικζσ μονάδεσ
2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ

2.470.000€ (2.400.000€ + 75.000€)
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό
Περιβαλλοντικό
Οικονομικό

Θλεκτρικι ενζργεια 177.549kWh/ζτοσ
Θερμικι ενζργεια 212.093kWh/ζτοσ
260,63tC02/ζτοσ
Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ
λογαριαςμοφσ ενζργειασ των κτιρίων και ςχολικϊν
μονάδων του Διμου

Αξιολόγθςθ - χόλια
Για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ςε κάκε κτίριο ζχει εκτιμθκεί ο ςυνολικόσ
ςυντελεςτισ εξοικονόμθςθσ ςε κερμικι (πετρζλαιο) και θλεκτρικι ενζργεια ϊςτε να
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υπολογιςτεί θ μειωμζνθ κατανάλωςθ (και κατά ςυνζπεια οι μειωμζνεσ εκπομπζσ CO2) μετά
τισ προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Για λόγουσ πλθρότθτασ του ΔΑΕ
ζχει εκτιμθκεί το ςυνολικό κόςτοσ παρεμβάςεων ςτα κτίρια του Διμου Βόλβθσ.
Σο πρϊτο βιμα για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων του Διμου αποτελεί θ
επικεϊρθςι τουσ, βάςει του κεςμικοφ πλαιςίου του ΚΕΝΑΚ, ϊςτε τα κτίρια να
πιςτοποιθκοφν και να πραγματοποιθκεί προμελζτθ των παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ ςε αυτά. ε αυτό το ςτάδιο κα υπολογιςτεί και το ακριβζσ κόςτοσ για τισ
παρεμβάςεισ κάκε κτιρίου. τθν περίπτωςθ που θ ενεργειακι επικεϊρθςθ ςυνοδεφεται
από παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, το ενεργειακό πιςτοποιθτικό κα εκδοκεί μετά
τισ παρεμβάςεισ ϊςτε να πιςτοποιθκεί θ αναβάκμιςθ του κτιρίου. Εκτιμάται ζνα μζςο
κόςτοσ 1.500€ ανά κτίριο για 50 κτίρια.
Ο Διμοσ Βόλβθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ
κτιρίων με ποικίλεσ χριςεισ, αρικμό εργαηομζνων και χρθςτϊν, ενεργειακϊν αναγκϊν, κλπ.
Επιπλζον, τα κτίρια αυτά είναι καταςκευαςμζνα ςε ζνα μεγάλο χρονικό εφροσ, με
διαφορετικζσ τεχνικζσ και υλικά και ζχουν διαφορετικά ιςτορικά ςυντιρθςθσ. Προκειμζνου,
ςτα πλαίςια του ΔΑΕ, να ςχθματοποιθκεί ζνα πρϊτο ςχζδιο ενεργειακισ αναβάκμιςθσ των
κτιρίων και εγκαταςτάςεων του Διμου, πραγματοποιικθκε ςυνοπτικόσ ενεργειακόσ
ζλεγχοσ ςτα κτίρια με ςθμαντικζσ καταναλϊςεισ και εκτιμικθκε το κατά πόςο κάκε κτίριο
πρζπει να προκρικεί για κάκε μία από τισ παρεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ που ο
Διμοσ κεωρεί ςθμαντικζσ. ε κάκε περίπτωςθ, κατά τθν ενεργειακι πιςτοποίθςθ και
προμελζτθ κα εκτιμθκοφν και τεκμθριωκοφν οι ακριβείσ παρεμβάςεισ, κόςτοσ και όφελοσ
που χρειάηονται / αποδίδουν για κάκε κτίριο. Οι παρεμβάςεισ που κεωρείται ότι κα
οδθγιςουν ςε ςθμαντικζσ εξοικονομιςεισ είναι:










Αντικαταςτάςεισ και παρεμβάςεισ ςτα ςυςτιματα κζρμανςθσ και ψφξθσ
προκειμζνου να αυξθκεί θ απόδοςι τουσ και να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ ενζργειασ
(εξοικονόμθςθ 15% ςε κερμικι / θλεκτρικι ενζργεια).
Σοποκζτθςθ ςυςτιματοσ αντιςτάκμιςθσ ςτουσ λζβθτεσ για να επιτευχκεί
εξοικονόμθςθ ενζργειασ (εξοικονόμθςθ 10% ςε κερμικι ενζργεια).
Σοποκζτθςθ κερμοςτατικϊν βαλβίδων ςτα κερμαντικά ςϊματα (εξοικονόμθςθ 10%
ςε κερμικι ενζργεια).
Αντικατάςταςθ κουφωμάτων (με νζα διπλοφ υαλοπίνακα) ςε όςα κτίρια ζχουν
κουφϊματα μονοφ υαλοπίνακα (εξοικονόμθςθ 10% ςε κερμικι ενζργεια).
Ενεργειακι αναβάκμιςθ κελφφουσ κτιρίων (προςκικθ μόνωςθσ), ειδικά όςων ζχουν
ανεγερκεί πριν το 1980 και εγκατάςταςθ πακθτικϊν ςτοιχείων αεριςμοφ και
ςκίαςθσ ςτο κζλυφοσ (εξοικονόμθςθ 30% ςε κερμικι ενζργεια).
Αντικατάςταςθ λαμπτιρων του λειτουργικοφ φωτιςμοφ όλων των κτιρίων με νζουσ
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και εγκατάςταςθ αυτοματιςμϊν φωτιςμοφ (π.χ.
αιςκθτιρεσ κίνθςθσ, χρονοδιακόπτεσ, κλπ. - εξοικονόμθςθ 10% ςε θλεκτρικι
ενζργεια).
Αντικατάςταςθ λαμπτιρων του ειδικοφ φωτιςμοφ όλων των κτιρίων /
εγκαταςτάςεων του Διμου με νζουσ, μεγαλφτερθσ απόδοςθσ (π.χ. ςε ανοιχτά και
κλειςτά γιπεδα - εξοικονόμθςθ 15% ςε θλεκτρικι ενζργεια).
Εγκατάςταςθ θλιακϊν ςυςτθμάτων για παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ
(εξοικονόμθςθ 10% ςε κερμικι / θλεκτρικι ενζργεια).
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Αξίηει να ςθμειωκεί ότι όταν οι παρεμβάςεισ αυτζσ ςυνδυάηονται ςε ζνα κτίριο, θ ςυνολικι
εξοικονόμθςθ ςε κερμικι / θλεκτρικι ενζργεια κα είναι λιγότερθ από το άκροιςμα τθσ
εξοικονόμθςθσ των επιμζρουσ μζτρων.
5.3.3 Δθμοτικόσ τομζασ 3

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Μελζτθ και υλοποίθςθ μζτρων για τθν βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ των αντλιοςταςίων
2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ

345.000€ (325.000€+20.000€)
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα/ Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

726.245,25kWh/ζτοσ

Περιβαλλοντικό

834,46tCO2/ζτοσ
Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ
λογαριαςμοφσ ενζργειασ των εγκαταςτάςεων του
Διμου

Οικονομικό

Αξιολόγθςθ - χόλια
Με τθν παραδοχι ότι ζνα από τα βαςικά μζτρα εξοικονόμθςθσ που κα προτακοφν και κα
υλοποιθκοφν για 75 αντλιοςτάςια, είναι θ εγκατάςταςθ ρυκμιςτϊν ςτροφϊν, θ οποία κα
μποροφςε να επιφζρει ςυνολικά μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ κατά 15%, μπορεί να προκφψει
ςυνολικά εξοικονόμθςθ περίπου 726.245,25kWh/ζτοσ που αντιςτοιχεί ςε 834,46tCO2/ζτοσ.
Σο πρϊτο βιμα για τθν ενεργειακι βελτίωςθ των αντλιοςταςίων του Διμου αποτελεί θ
εκπόνθςθ μελζτθσ, θ οποία κα αποςκοπεί ςτθν καταγραφι τθσ υφιςταμζνθσ κατάςταςθσ,
τθν επιλογι των αντλιοςταςίων που κα προτακοφν παρεμβάςεισ και ςτθν προμελζτθ των
παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε αυτά. ε αυτό το ςτάδιο κα υπολογιςτεί και το
ακριβζσ κόςτοσ για τισ παρεμβάςεισ κάκε αντλιοςταςίου.
Οι παρεμβάςεισ που κεωρείται ότι κα οδθγιςουν ςε ςθμαντικζσ εξοικονομιςεισ είναι:





Εγκατάςταςθ ςφγχρονων κινθτιρων υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ.
Εγκατάςταςθ ρυκμιςτϊν ςτροφϊν (VSD) και διατάξεων ομαλισ εκκίνθςθσ (soft
starters) ςτουσ κινθτιρεσ των αντλιϊν. Με τθν εγκατάςταςθ ρυκμιςτϊν ςτροφϊν
(VSD), ο κινθτιρασ μπορεί να λειτουργεί ςε ςτροφζσ αντίςτοιχεσ του πραγματικοφ
φορτίου, και όχι ςυνεχϊσ ςτθν ονομαςτικι του ιςχφ.
Εγκατάςταςθ ςυςτιματοσ διόρκωςθσ του ςυντελεςτι ιςχφοσ μζςω αντιςτάκμιςθσ
με διάταξθ πυκνωτϊν.
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5.3.4 Δθμοτικόσ τομζασ 4

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Μελζτθ και εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςτα
αντλιοςτάςια με ςυμψθφιςμό ενζργειασ ςε ετιςια
βάςθ
2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ

670.000€ (650.000€ + 20.000€)
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

1.507.000kWh/ζτοσ

Περιβαλλοντικό

1.731,54tCO2/ζτοσ

Οικονομικό

Προκφπτει ιςοδφναμο όφελοσ (από τθν παραγωγι
ενζργειασ μζςω ΑΠΕ) για τον Διμο και τουσ πολίτεσ

Αξιολόγθςθ - χόλια
Για τθν περιοχι του Διμου Βόλβθσ κεωρείται ότι μποροφν να
1.370kWh/kWp/ζτοσ από φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςτακερισ τοποκζτθςθσ.

παραχκοφν

Ο Διμοσ κα μελετιςει τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε εκτάςεισ πλθςίον
των εγκαταςτάςεων των αντλιοςταςίων ϊςτε να:




υνειςφζρει ςτουσ ςτόχουσ παραγωγισ ενζργειασ από ΑΠΕ.
Ευαιςκθτοποιιςει τουσ πολίτεσ για τισ εφαρμογζσ ΑΠΕ και τα κζρδθ τουσ
(οικονομικά και ενεργειακά).
Δθμιουργιςει μία επζνδυςθ θ οποία μετά τον χρόνο απόςβεςισ τθσ κα
εξοικονομιςει πόρουσ ςτο Διμο που μποροφν να διατεκοφν ςτθ ςυνζχεια ςε
περαιτζρω δράςεισ για ενεργειακι αναβάκμιςθ και εξοικονόμθςθ ενζργειασ
μειϊνοντασ επιπλζον το ανκρακικό του αποτφπωμα και προωκϊντασ τθν αειφόρο
ανάπτυξθ.

Φωτοβολταϊκά ςυςτιματα κα εγκαταςτακοφν πλθςίον των εγκαταςτάςεων των
αντλιοςταςίων με ςυνολικι ενδεικτικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 500kw με ςυμψθφιςμό
ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ.
Θ προεπιλογι των χϊρων που ζχουν τθ δυνατότθτα να φιλοξενιςουν φωτοβολταϊκά
ςυςτιματα κα γίνει με βάςθ τεχνικά κριτιρια όπωσ: κατάλλθλοσ προςανατολιςμόσ, πικανι
ςκίαςθ από γειτονικά κτίρια, υψθλι βλάςτθςθ και μορφολογία εδάφουσ. ε κάκε
περίπτωςθ κα εκπονθκεί μελζτθ όπου κα γίνει θ οριςτικι επιλογι των κατάλλθλων χϊρων,
θ ακριβισ διαςταςιολόγθςθ των ςυςτθμάτων προσ εγκατάςταςθ και ο υπολογιςμόσ του
κόςτουσ / κερδϊν από αυτά.
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Σο 2015 ξεκίνθςαν οι αιτιςεισ για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων από
αυτοπαραγωγοφσ με ςυμψθφιςμό ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ.
Ο Διμοσ Βόλβθσ κα οργανϊςει δράςθ προϊκθςθσ του προγράμματοσ ςτουσ ιδιοκτιτεσ και
επαγγελματίεσ, ταυτόχρονα με τθν επίδειξθ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςτισ
δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ προκειμζνου να εγκαταςτακοφν φωτοβολταϊκά ςυςτιματα με
ςυμψθφιςμό ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ με ςυνολικι ενδεικτικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 600kW.
Ζτςι, από τα φωτοβολταϊκά ςτισ εγκαταςτάςεισ των αντλιοςταςίων μποροφν να παραχκοφν
685.000kWh/ζτοσ, ενϊ από τα φωτοβολταϊκά ςτουσ επαγγελματικοφσ χϊρουσ ιδιωτικϊν
εγκαταςτάςεων και εκτάςεων 822.000kWh/ζτοσ. υνολικά, αυτι θ παραγωγι κα οδθγιςει
ςε αντιςτάκμιςθ των εκπομπϊν CO2 κατά 1.731,54tCO2/ζτοσ.
5.4 Οικιακόσ τομέασ
Σα κτίρια ευκφνονται για το 40% τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ τθσ Ε.Ε. και αποτελοφν τον
μεγαλφτερο καταναλωτι ενζργειασ ςτισ αςτικζσ περιοχζσ. Σο περικϊριο παρζμβαςθσ μιασ
δθμόςιασ αρχισ για τα ιδιωτικά κτίρια είναι πολφ μικρό, αλλά ζνασ Διμοσ μπορεί να
επιδιϊξει τθν:







Προβολι των προςπακειϊν ςτα δικά του κτίρια, ωσ δράςθ ευαιςκθτοποίθςθσ.
Κινθτοποίθςθ και ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων φορζων του οικιακοφ και
τριτογενι τομζα για τθν υλοποίθςθ μζτρων ςε τομείσ όπωσ ο τουριςμόσ και το
εμπόριο.
Ενεργι προϊκθςθ των εκνικϊν και ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και ςτόχων εντόσ των
ορίων του.
υνεργαςία με φορείσ και οργανιςμοφσ για τθν προϊκθςθ τθσ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ και τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ.
Μελζτθ και αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων που δίνονται ςτον Διμο Βόλβθσ ςτα
πλαίςια του ιςχφοντοσ εκνικοφ κεςμικοφ πλαιςίου.

5.4.1 Οικιακόσ τομζασ 1

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και προϊκθςθ εκνικϊν
προγραμμάτων
εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ
και
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ κτιρίων
2016 - 2020

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ

10.000€ (5x2.000€)

Πθγι χρθματοδότθςθσ

Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα

Ζμμεςο κόςτοσ

Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

980.910kWh/ζτοσ

Περιβαλλοντικό

261,90tCO2/ζτοσ
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Οικονομικό

Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ
λογαριαςμοφσ ενζργειασ των κατοίκων του Διμου
Βόλβθσ

Αξιολόγθςθ - χόλια
τόχοσ των προγραμμάτων είναι θ ζωσ 60% εξοικονόμθςθ ενζργειασ των κτιρίων.
φμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛ.ΣΑΣ κατανζμετε 34,6m2/κάτοικο και μζνουν
2,7κάτοικοι/οικία.
Ο Διμοσ Βόλβθσ, κα επιδιϊξει, μζςω δράςεων ενθμζρωςθσ/ευαιςκθτοποίθςθσ να
ενταχκοφν ςτα ανάλογα προγράμματα τουλάχιςτον 150 κατοικίεσ με ςτόχο εξοικονόμθςθσ
60% επί τθσ τελικισ ενζργειασ που καταναλϊνουν (70kWh/m2/ζτοσ). Θ δράςθ αυτι κα
επιφζρει εξοικονόμθςθ 980.910kWh και 261,90tCO2/ζτοσ αντίςτοιχα.

5.5 Τριτογενήσ τομέασ
Θ Ε.Ε., εκτόσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ζχει κζςει ςτόχο και για τθν παραγωγι
ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ, ϊςτε αυτι να καλφπτει ΤΟ 20% τθσ
καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ ζωσ το 2020. τθν Ελλάδα, το πλαίςιο για τθν παραγωγι
θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ από ΑΠΕ ορίηεται από τθν ακόλουκθ νομοκεςία:











Ν.3468/2006, “Παραγωγι Θλεκτρικισ Ενζργειασ από Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ Ενζργειασ
και υμπαραγωγι Θλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ Τψθλισ Απόδοςθσ και λοιπζσ
διατάξεισ”, ΦΕΚ 129Α/29-6-2006.
Ν.3734/2009, “Προϊκθςθ τθσ ςυμπαραγωγισ δφο ι περιςςότερων χριςιμων
μορφϊν ενζργειασ, ρφκμιςθ ηθτθμάτων ςχετικϊν με το Τδροθλεκτρικό Ζργο
Μεςοχϊρασ και άλλεσ διατάξεισ”, ΦΕΚ 8Α/28-1-2009.
N.3851/2010, “Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων Πθγϊν Ενζργειασ για
τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ και άλλεσ διατάξεισ ςε κζματα
αρμοδιότθτασ του Τπουργείου Περιβάλλοντοσ, Ενζργειασ και Κλιματικισ Αλλαγισ”,
ΦΕΚ 85Α/4-6-2010.
Ενοποίθςθ των διατάξεων του N.3468/2006 όπωσ τροποποιικθκαν από τουσ
N.3734/2009, N.3851/2010, N.3889/2010 και λοιπϊν διατάξεων νόμων.
N.4001/2011,“Για τθ λειτουργία Ενεργειακϊν Αγορϊν Θλεκτριςμοφ και Φυςικοφ
αερίου, για Ζρευνα, Παραγωγι και δίκτυα μεταφοράσ Τδρογονανκράκων και άλλεσ
ρυκμίςεισ”, ΦΕΚ 179Α/22-8-2011.
N.4062/2012,“Πρόγραμμα ΘΛΙΟ – Προϊκθςθ τθσ χριςθσ ενζργειασ από ΑΠΕ –
Σροπολογίεσ ΑΠΕ”, ΦΕΚ 70Α/30-3-2012.
Ν.4093/2012, Ζκτακτθ ειςφορά για ΑΠΕ – Κατάργθςθ 18μθνου, ΦΕΚ
222Α/12/11/2012.
Ν.4152/2013, Ρυκμίςεισ Θεμάτων ΑΠΕ – Ζκτακτθ ειςφορά – Αναςτολι
αδειοδότθςθσ, ΦΕΚ 107Α/9/5/2013.
Ν.4203/2013, Ρυκμίςεισ κεμάτων ΑΠΕ και άλλεσ διατάξεισ, ΦΕΚ 235Α/1/11/2013.
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N.4223/2013, Αναςτολι αδειοδότθςθσ (Ενιαίοσ φόροσ ιδιοκτθςίασ ακινιτων και
άλλεσ διατάξεισ), ΦΕΚ287Α/31/12/2013.
Ν.4254/2014, New Deal, άρςθ αναςτολισ αδειοδότθςθσ, ΦΕΚ 85Α/7/4/2014.

κακϊσ και από ζνα πλικοσ Τπουργικϊν Αποφάςεων και εγκυκλίων τθσ αντίςτοιχθσ
περιόδου.
5.5.1 Σριτογενισ τομζασ 1
Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ
Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ
Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό
Περιβαλλοντικό
Οικονομικό

Ιδιωτικζσ μονάδεσ παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ
μζςω ΑΠΕ
2016 - 2020
(ςτα πλαίςια άλλων δράςεων)
Κδιοι - ιδιωτικοί πόροι / Εκνικά προγράμματα/
Ευρωπαϊκά προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό
Θλεκτρικι ενζργεια 7.879.000kWh/ζτοσ
Θερμικι ενζργεια 7.340.000kWh/ζτοσ
11.012,75tCO2/ζτοσ
Προκφπτει όφελοσ για τθν τοπικι οικονομία από
αντιςτακμιςτικά οφζλθ

Αξιολόγθςθ - χόλια
Επί του παρόντοσ, 1 μονάδασ βιομάηασ με ιςχφ 480Kw βρίςκεται ςε διαδικαςία
αδειοδότθςθσ θ οποία κα παράγει 3.782.000kWh/ζτοσ θλεκτρικισ ενζργειασ και
3.524.000kWh/ζτοσ κερμικισ ενζργεια και 1 μονάδα 50kw μικροφ αιολικοφ θ οποία κα
παράγει 195.000kWh, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΔΕΔΔΘΕ Α.Ε., αλλά δεν υπάρχει ακόμα
κεςμικό πλαίςιο για τισ εγκαταςτάςεισ μικρϊν αιολικϊν για τθν αδειοδοτικι ολοκλιρωςι
τουσ.
Ο Διμοσ κα ενεργιςει ανάλογα και ςε ςυνεργαςία με ιδιωτικοφσ φορείσ προκειμζνου ζωσ
το 2020 να λειτουργιςουν τουλάχιςτον 500kw ζργα ΑΠΕ βιομάηασ ςτα όρια του Διμου
Βόλβθσ με μζςθ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ 7.879.000kWh/ζτοσ, και
7.340.000kWh/ζτοσ κερμικισ ενζργειασ που κα αξιοποιθκεί για τθ κζρμανςθ κερμοκθπίων
και μονάδων με παραγωγικι δράςθ και μζςω των ςυςτθμάτων τθλεκζρμανςθσ για τθ
κζρμανςθ των κατοικιϊν.
υνολικά, αυτι θ παραγωγι κα οδθγιςει ςε αντιςτάκμιςθ των εκπομπϊν CO2 κατά
9.052,97tCO2/ζτοσ από τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ και κατά 1.959,78tCO2/ζτοσ
από τθ κερμικι ενζργεια.
Ο Διμοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τον χαρακτιρα τθσ περιοχισ, ςκοπεφει να αναδείξει και να
προωκιςει τθν εγκατάςταςθ και χριςθ ΑΠΕ μζςω δραςτθριοτιτων προϊκθςθσ /
ενθμζρωςθσ / ευαιςκθτοποίθςθσ τόςο ςτον οικιακό όςο και ςτον τριτογενι τομζα ϊςτε να:
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Δϊςει το παράδειγμα και να ςτθρίξει τισ προςπάκειεσ ανάπτυξθσ μονάδων
παραγωγισ ΑΠΕ,
Βοθκιςει ςτθν παροχι πλθροφοριϊν ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ,
Αποτελζςει τον ςφνδεςμο και τον δθμιουργό ενόσ χϊρου διαλόγου για τισ ΑΠΕ και
τα οφζλθ από αυτζσ,
Προωκιςει ενεργά δράςεισ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι ενζργειασ από ΑΠΕ

5.6 Μεταφορέσ
Ο Διμοσ Βόλβθσ αναγνωρίηει ότι οι δράςεισ για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου από
το ςτόλο των δθμοτικϊν οχθμάτων κα οδθγιςουν μεςοπρόκεςμα ςε μείωςθ των
λειτουργικϊν εξόδων του Διμου. Εντοφτοισ, θ ςωςτι προβολι των δράςεων και
αποτελεςμάτων που ςχετίηονται με τα δθμοτικά οχιματα μπορεί να αποτελζςει
παράδειγμα και οδθγό για τουσ πολίτεσ και επαγγελματίεσ τθσ πόλθσ και να αποδείξει ότι
από τα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ προκφπτει άμεςο οικονομικό και
περιβαλλοντικό όφελοσ.
Ωσ δράςεισ για τον τομζα των δθμοτικϊν οχθμάτων ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει προκρίνει:





Μετατροπι βαρζων οχθμάτων πετρελαίου για χριςθ υψθλϊν μιγμάτων
βιοκαυςίμου,
Αντικατάςταςθ βενηινοκίνθτων οχθμάτων (κυρίωσ αυτοκινιτων) με υβριδικά ι
θλεκτρικά οχιματα,
Τιοκζτθςθ και εμπζδωςθ του Eco-Driving ςτουσ οδθγοφσ και υπαλλιλουσ του
Διμου,
Μελζτθ και ςχεδιαςμό δράςεων για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ του
ςτόλου, μζςω τθσ καταγραφισ των κινιςεων των οχθμάτων, τον βζλτιςτο
προγραμματιςμοφ των δρομολογίων, κλπ.

Ο Διμοσ δεν ζχει μεγάλεσ δυνατότθτεσ για παρεμβάςεισ ςτισ δθμόςιεσ (πλθν δθμοτικϊν)
και ιδιωτικζσ μεταφορζσ όςον αφορά ςτα οχιματα, τθν επιλογι χριςθσ και τθ
ςυμπεριφορά οδιγθςθσ εντόσ των ορίων του Διμου. Εντοφτοισ, ζχει διαγνϊςει τζςςερισ
άξονεσ ςτουσ οποίουσ μπορεί να εργαςτεί αλλά και να αςκιςει επιρροι προκειμζνου να
μειωκοφν οι εκπομπζσ CO2 και να εξοικονομθκοφν πολφτιμοι πόροι από τθ μειωμζνθ χριςθ
των ιδιωτικϊν, κυρίωσ, οχθμάτων:






φνταξθ μελζτθσ κινθτικότθτασ για το Διμο Βόλβθσ και υλοποίθςθ των
κυκλοφοριακϊν ζργων, ζργων προϊκθςθσ αειφόρου μετακίνθςθσ και
αναμόρφωςθσ και υποδομϊν ΜΜΜ που κα προκφψουν από τθ μελζτθ.
Ενθμζρωςθ/ ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν / οδθγϊν του Διμου Βόλβθσ για τα
πλεονεκτιματα των νζων τφπων οχθμάτων με μειωμζνθ κατανάλωςθ καυςίμου, τθσ
οικολογικισ οδιγθςθσ (eco- driving) και τθσ μειωμζνθσ χριςθσ των οχθμάτων για
μικρζσ αποςτάςεισ εντόσ τθσ πόλθσ.
Διερεφνθςθ και υλοποίθςθ δράςεων για τθν αφξθςθ χριςθσ των δθμόςιων
ςυγκοινωνιϊν και των εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ.
Προϊκθςθ και ςτιριξθ των εκνικϊν και περιφερειακϊν πολιτικϊν για τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από τισ δθμόςιεσ και
ιδιωτικζσ μεταφορζσ.
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5.6.1 Μεταφορζσ 1
Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Μετατροπι οχθμάτων πετρελαίου
υψθλϊν μιγμάτων βιοκαυςίμου
2016 - 2020

για

χριςθ

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ

45.000€
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό

25.639kWh/ ζτοσ

Περιβαλλοντικό

6,85tCO2/ ζτοσ

Οικονομικό

-

Αξιολόγθςθ - χόλια
Για τον υπολογιςμό τθσ εξοικονόμθςθσ ζχει γίνει θ παραδοχι ότι τα οχιματα κα μποροφν
να χρθςιμοποιοφν πετρζλαιο με 7% βιοντίηελ μετά τθ μετατροπι. υνολικά, προτείνεται θ
μετατροπι 20 οχθμάτων βαρζωσ τφπου με καφςιμο πετρζλαιο.
Με τθ μετατροπι των βαρζων οχθμάτων για χριςθ υψθλϊν μιγμάτων βιοκαυςίμου,
αφενόσ μειϊνεται θ κατανάλωςθ πετρελαίου και αφετζρου μειϊνονται οι εκπομπζσ CO2.
ςφμφωνα με τθν μεκοδολογία του χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια.
5.6.2 Μεταφορζσ 2
Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ
Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ
Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό
Περιβαλλοντικό
Οικονομικό

Αντικατάςταςθ βενηινοκίνθτων
υβριδικά ι θλεκτρικά οχιματα
2016 - 2020

οχθμάτων

με

75.000€
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό
34.373,5kWh/ ζτοσ
8,56tCO2/ ζτοσ
-

Αξιολόγθςθ - χόλια
Ζχει γίνει θ παραδοχι ότι υπάρχει εξοικονόμθςθ καυςίμου 30% άρα και οικονομικό κζρδοσ
από τθν αντικατάςταςθ. Για αυτόν το λόγο, προτείνεται θ αντικατάςταςθ των οχθμάτων,
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κατά περίπτωςθ μετά το τζλοσ ηωισ των υφιςτάμενων οχθμάτων. υνολικά προτείνεται θ
αντικατάςταςθ 5 οχθμάτων.
Θ αγορά οχθμάτων υβριδικϊν (θλεκτριςμόσ και βενηίνθ) μπορεί να προωκθκεί προσ
αντικατάςταςθ υφιςταμζνων οχθμάτων, μετά το τζλοσ ηωισ τουσ. Για το Διμο Βόλβθσ τα
υβριδικά οχιματα κεωροφνται θ πιο κατάλλθλθ / εφικτι επιλογι, κακϊσ δεν υπάρχουν οι
ανάλογεσ υποδομζσ και το ανάλογο δίκτυο φόρτιςθσ θλεκτρικϊν αυτοκινιτων. Θ
ενεργειακι και οικονομικι αποδοτικότθτα των νζων οχθμάτων για το ςυνολικό χρόνο ηωισ
τουσ είναι τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ από τουσ ίδιουσ τουσ καταςκευαςτζσ των
οχθμάτων. Σα ςτοιχεία αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να αιτιολογθκεί θ απόφαςθ
αγοράσ τζτοιων οχθμάτων από το Διμο θ οποία κα πραγματοποιθκεί με διαδικαςίεσ
πράςινων προμθκειϊν.
5.6.3 Μεταφορζσ 3

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ
Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ
Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό
Περιβαλλοντικό
Οικονομικό

Τιοκζτθςθ και εκπαίδευςθ των οδθγϊν του Διμου
ςε Eco-driving
2016 - 2020
5.000€ (5x1.000€)
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό
Πετρζλαιο: 190.816,8kWh/ζτοσ
Βενηίνθ: 6.599,71kWh/ζτοσ
52,59tCO2/ ζτοσ
Κόςτοσ καυςίμου: 19.081,68lt
717,36lt βενηίνθσ ετθςίωσ

πετρελαίου

και

Αξιολόγθςθ - χόλια
Ζχει γίνει θ παραδοχι ότι από τθν υιοκζτθςθ μεκόδων Eco-driving ο Διμοσ κα
εξοικονομιςει 8% από τα καφςιμα των οχθμάτων που κα χρθςιμοποιεί μετά τθν υιοκζτθςθ
των μζτρων μετατροπισ και αντικατάςταςθσ οχθμάτων.
Οι μζκοδοι που ςυλλογικά αναφζρονται ωσ Eco-driving, αφοροφν τθ ςυντιρθςθ, χριςθ και
οδθγικι ςυμπεριφορά οχθμάτων με ςτόχο τθ ςθμαντικι εξοικονόμθςθ καυςίμου, χωρίσ να
υπάρξει επζνδυςθ χρθμάτων ςε κάποιο ειδικό εξοπλιςμό. Θ εξοικονόμθςθ αυτι γίνεται
ιδιαίτερα ςθμαντικι όταν εφαρμόηεται ςε μεγάλο αρικμό οχθμάτων, όπωσ ςτο ςτόλο ενόσ
οργανιςμοφ, μίασ επιχείρθςθσ, ςτο ςφνολο των οχθμάτων μίασ περιοχισ, κλπ.
το πλαίςιο του χεδίου Δράςθσ ο Διμοσ κα προχωριςει ςτθν υιοκζτθςθ ενόσ αντίςτοιχου
ςχιματοσ με τθν εκπόνθςθ ςχετικϊν κανόνων, τθν εκπαίδευςθ όλων των εμπλεκομζνων
(γραφείο κίνθςθσ, υπθρεςία ςυντιρθςθσ, οδθγοί, κλπ.) και τθ δθμιουργία υλικοφ για τθν
προϊκθςθ των ςτόχων και τεχνικϊν του eco-driving. Ενδεικτικά, αναφζρονται ποςοςτά
εξοικονόμθςθσ καυςίμου για διάφορεσ δράςεισ και ςυμπεριφορζσ οδιγθςθσ3:
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Ελαφρά οχιματα
o Eco-driving(ςυνολικά): 8%
 ωςτι χριςθ κιβωτίου ταχυτιτων
 υνετι οδιγθςθ (επιτάχυνςθ, επιβράδυνςθ)
 Αποφυγι περιττοφ βάρουσ ςτα οχιματα
 Αποφυγι περιττϊν αεροδυναμικϊν εμποδίων (ςχάρεσ, κ.α.)
o βιςιμο κινθτιρα ςτισ ςτάςεισ (αναμονι, φόρτωςθ, κτλ): 5%
o Χριςθ ελαςτικϊν χαμθλισ κατανάλωςθσ: 4%
o Σακτικόσ ζλεγχοσ φίλτρου αζρα: 5%
o Σακτικι ρφκμιςθ κινθτιρα: 4%
o Σακτικόσ ζλεγχοσ πίεςθσ ελαςτικϊν: 3%
Φορτθγά - Λεωφορεία
o Eco-driving(ςυνολικά): 8%
 ωςτι χριςθ κιβωτίου ταχυτιτων
 υνετι οδιγθςθ (επιτάχυνςθ, επιβράδυνςθ)
 Αποφυγι περιττοφ βάρουσ ςτα οχιματα
 Αποφυγι περιττϊν αεροδυναμικϊν εμποδίων (ςχάρεσ, κα)
o βιςιμο κινθτιρα ςτισ ςτάςεισ (αναμονι, φόρτωςθ, κτλ): 5%
o Χριςθ αεροδυναμικϊν βοθκθμάτων: 10%
o Βάροσ οχιματοσ (καρότςασ): 5%
o Χριςθ ελαςτικϊν χαμθλισ κατανάλωςθσ: 3%
o Χριςθ ορυκτζλαιου χαμθλισ τριβισ: 2%
o Σακτικόσ ζλεγχοσ φίλτρου αζρα: 5%
o Σακτικι ρφκμιςθ κινθτιρα: 4%
o Σακτικόσ ζλεγχοσ πίεςθσ ελαςτικϊν: 3%

3

φμφωνα με μελζτθ του ΚΑΠΕ

5.6.4 Μεταφορζσ 4

Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ
Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ
Όφελοσ εφαρμογισ
Ενεργειακό
Περιβαλλοντικό
Οικονομικό

Μελζτθ
και
ςχεδιαςμόσ
δράςεων
για
τθν
αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ του δθμοτικοφ ςτόλου
2016 - 2020
20.000€
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό
Πετρζλαιο: 95.408,4kWh/ζτοσ
Βενηίνθ: 3.299,86kWh/ζτοσ
26,3tCO2/ ζτοσ
Κόςτοσ καυςίμου: 9.540,84lt πετρελαίου και 358,68lt
βενηίνθσ ετθςίωσ
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Αξιολόγθςθ - χόλια
Ζχει γίνει θ παραδοχι ότι από τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ του ςτόλου των
οχθμάτων του ο Διμοσ κα εξοικονομιςει 4% από τα καφςιμα των οχθμάτων που κα
χρθςιμοποιεί μετά τθν υιοκζτθςθ των μζτρων μετατροπισ και αντικατάςταςθσ οχθμάτων
και τθν υιοκζτθςθ των μεκόδων eco-driving.
Τπάρχουν γενικότερεσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ ενόσ ςτόλου οχθμάτων ι ςτον
τρόπο αξιοποίθςθσ και οδιγθςισ τουσ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ μείωςθ του αρικμοφ
των οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται αλλά και θ αποδοτικότερθ χριςθ των οχθμάτων του
ςτόλου, ενϊ κρίςιμθ κεωρείται θ εκπαίδευςθ και ςυμμετοχι των οδθγϊν ςε οποιοδιποτε
ςχιμα υιοκετθκεί. Ο Διμοσ κα μελετιςει ποια ςυγκεκριμζνα μζτρα ταιριάηουν καλφτερα
ςτισ ανάγκεσ του και κα ςχεδιάςει τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι τουσ. Ενδεικτικά,
αναφζρονται:




Θεςμοκζτθςθ ςτόχων εξοικονόμθςθσ και επιβράβευςθσ υπαλλιλων του Διμου που
ςυνειςφζρουν ςε αυτοφσ.
Δθμιουργία κουλτοφρασ εξοικονόμθςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ του Διμου ϊςτε να
αποφεφγεται θ χριςθ υπθρεςιακϊν οχθμάτων για μικρζσ διαδρομζσ εντόσ
πολεοδομικοφ ςυγκροτιματοσ.
Απογραφι των δθμοτικϊν αναγκϊν και τακτικϊν δρομολογίων των οχθμάτων και
επαναπρογραμματιςμόσ των δρομολογίων με κριτιριο τθν μείωςθ των διανυκζντων
χιλιομζτρων και τθν εξοικονόμθςθ καυςίμου. Αποτζλεςμα τζτοιου
προγραμματιςμοφ (ςφμφωνα με αντίςτοιχεσ ευρωπαϊκζσ πρακτικζσ) μπορεί να είναι
θ αλλαγι τθσ ϊρασ και των θμερϊν ςυλλογισ των απορριμμάτων με πικανι
επιμικυνςθ των δρομολογίων, θ χριςθ μοτοποδθλάτων για υπθρεςιακζσ ανάγκεσ
εντόσ τθσ πόλθσ, κλπ. με αναμενόμενθ μείωςθ ςτισ εκπομπζσ CO2 από τα δθμοτικά
οχιματα τθσ τάξθσ του 4%.

Ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει ιδθ ξεκινιςει κάποιεσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ του
ςτόλου οχθμάτων του. Πιο ςυγκεκριμζνα, το 2013 εγκατζςτθςε ςυςτιματα GPS ςε μζροσ
των οχθμάτων του ςτόλου, προκειμζνου να επιτευχκεί ο καλφτεροσ προγραμματιςμόσ,
ζλεγχοσ και αποτίμθςθ των δρομολογίων και τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου των οχθμάτων.
5.6.5 Μεταφορζσ 5
Περιγραφι
Χρόνοσ υλοποίθςθσ

Μελζτθ αςτικισ κινθτικότθτασ και
προβλεπόμενων ζργων / παρεμβάςεων
2016 - 2020

υλοποίθςθ

Κόςτοσ δράςθσ
Άμεςο κόςτοσ
Πθγι χρθματοδότθςθσ
Ζμμεςο κόςτοσ

40.000€
Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά
προγράμματα
Χαμθλό / Μζςο / Τψθλό

Όφελοσ εφαρμογισ
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Ενεργειακό

7.331.094,06kWh/ζτοσ

Περιβαλλοντικό

1.825,44tCO2/ζτοσ

Οικονομικό

Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τθ μειωμζνθ χριςθ ΙΧΕ
από τουσ πολίτεσ για τουσ ίδιουσ και το Διμο

Αξιολόγθςθ - χόλια
Με τθν παραδοχι ότι από τθ μελζτθ κινθτικότθτασ και τα ςυνεπακόλουκα ζργα κα
επιδιωχκεί θ αποφυγι 3 ςτισ 20 μετακινιςεισ με ΙΧΕ βενηίνθσ εντόσ του Διμου Βόλβθσ, θ
δράςθ μπορεί να επιφζρει μείωςθ 1.216,91tCO2/ζτοσ (υπολογιςμόσ μετά το μζτρο
Διατομεακό 4)
Σο μζτρο αφορά ςτθ μελζτθ και υλοποίθςθ ζργων / παρεμβάςεων για τθν αφξθςθ χριςθσ
των δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν και των εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ εντόσ των οικιςμϊν
του Διμου ι ςτισ διαδρομζσ που τουσ ενϊνουν, όπου αυτά είναι εφικτά. κοπόσ είναι θ
μείωςθ των μετακινιςεων με οχιματα βενηίνθσ και θ προϊκθςθ τθσ αειφόρου
μετακίνθςθσ.
αν πρϊτο βιμα, ο Διμοσ κα ςυντάξει μία μελζτθ αςτικισ κινθτικότθτασ και κα προτείνει
ζργα και παρεμβάςεισ που κα οδθγιςουν ςτθν δθμιουργία υποδομϊν / αναμόρφωςθ των
ΜΜΜ του Διμου, ειςαγωγι / προϊκθςθ εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ, αποτροπι /
μείωςθ των μετακινιςεων με ΙΧΕ, βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ για πεηοπορία / ποδθλαςία,
προϊκθςθ νζων τεχνολογιϊν ςε ΙΧ οχιματα, κτλ.
θμειϊνεται ότι το κόςτοσ των προτεινόμενων μζτρων και παρεμβάςεων κα εκτιμθκεί μετά
τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ αςτικισ κινθτικότθτασ.
τθ ςυνζχεια, ο Διμοσ Βόλβθσ κα επιδιϊξει τθ μεγαλφτερθ δυνατι ζνταξθ και υλοποίθςθ
των μζτρων ςε εκνικά / περιφερειακά και ευρωπαϊκά προγράμματα χρθματοδότθςθσ, αλλά
και τθν υλοποίθςθ μικρϊν / ςυμπλθρωματικϊν ζργων από ιδίουσ πόρουσ του Διμου.

6. Συνολική μείωςη εκπομπών CO2 έωσ το 2020
τον επόμενο πίνακα ανακεφαλαιϊνονται οι δράςεισ και τα αποτελζςματα (ενεργειακό και
περιβαλλοντικό όφελοσ) που περιγράφονται ςτο χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια
του Διμου Βόλβθσ:
Πίνακασ 25. Όφελοσ από τισ δράςεισ που περιγράφονται ςτο χζδιο Δράςθσ
Πφελοσ
Δράςεισ και Μζτρα

Ενεργειακό (kWh/ζτοσ)

Ρεριβαλλοντικό (tCO2/ζτοσ)
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Δθμιουργία φόρουμ με
εμπλεκόμενουσ φορείσ του
Διμου
Μελζτθ των δυνατοτιτων
επιβράβευςθσ ςτα πλαίςια
του παρόντοσ κεςμικοφ και
οικονομικοφ πλαιςίου του
Διμου
Εκςτρατεία προβολισ /
ενθμζρωςθσ/εκπαίδευςθσ
ευαιςκθτοποίθςθσ για τα:
1.πρότυπα μζτρα
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα
δθμοτικά κτίρια, φωτιςμόσ και
καταναλϊςεισ εν γζνει,
2. οφζλθ από τθν
εξοικονόμθςθ ενζργειασ
μθδενικοφ, χαμθλοφ και
μεςαίου κόςτουσ ςτον
δθμόςιο / δθμοτικό, οικιακό
και τριτογενι τομζα
Εφαρμογι ςυςτιματοσ
καταγραφισ τθσ κατανάλωςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα
δθμοτικά κτίρια και
προϊκθςθ ςτουσ
επαγγελματίεσ τθσ πόλθσ
Διοργάνωςθ γεγονότων για
τθν ενθμζρωςθ των πολιτϊν
και των εμπλεκόμενων
φορζων τθσ πόλθσ για
τεχνολογίεσ ΑΠΕ
Μελζτθ και εγκατάςταςθ
φωτοβολταϊκϊν ςε δθμοτικά
κτίρια και ςχολικζσ μονάδεσ προϊκθςθ φωτοβολταϊκϊν
ςτα κτίρια του οικιακοφ τομζα
Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ /
ευαιςκθτοποίθςθσ των
πολιτϊν και επαγγελματιϊν
οδθγϊν του Διμου Βόλβθσ
Αντικατάςταςθ λαμπτιρων
οδοφωτιςμοφ και εκπόνθςθ
μελζτθσ φωτιςμοφ για το
ςφνολο του Διμου Βόλβθσ
Ενεργειακι επικεϊρθςθ,
πιςτοποίθςθ και προμελζτθ
κτιρίων του Διμου –
παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ
ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια

-

-

-

-

2.225.000

2.556,53

301.829

346,80

100.000

114,9

3.664.750

4.210,80

6.480.000

1.632,96

1.508.777

1.733,58

389.642

260,63
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και ςχολικζσ μονάδεσ
Μελζτθ και υλοποίθςθ
μζτρων για τθν βελτίωςθ τθσ
ενεργειακισ απόδοςθσ των
αντλιοςταςίων
Μελζτθ και εγκατάςταςθ
φωτοβολταϊκϊν ςτα
αντλιοςτάςια με ςυμψθφιςμό
ενζργειασ ςε ετιςια βάςθ
Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και
προϊκθςθ εκνικϊν
προγραμμάτων
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και
ενεργειακισ αναβάκμιςθσ
κτθρίων
Ιδιωτικζσ μονάδεσ παραγωγισ
θλεκτρικισ ενζργειασ μζςω
ΑΠΕ
Μετατροπι οχθμάτων
πετρελαίου για χριςθ
υψθλϊν μιγμάτων
βιοκαυςίμου
Αντικατάςταςθ
βενηινοκίνθτων οχθμάτων με
υβριδικά ι θλεκτρικά
οχιματα
Τιοκζτθςθ και εκπαίδευςθ
των οδθγϊν του Διμου ςε
Eco¬driving
Μελζτθ και ςχεδιαςμόσ
δράςεων για τθν
αποτελεςματικότερθ
διαχείριςθ του δθμοτικοφ
ςτόλου
Μελζτθ αςτικισ κινθτικότθτασ
και υλοποίθςθ
προβλεπόμενων ζργων /
παρεμβάςεων
Σφνολο

726.245,25

834,46

1.507.000

1.731,54

980.910

261,90

15.219.000

11.012,75

25.639

6,85

34.373,5

8,56

197.415,9

52,59

98.708,26

26,3

7.331.094,06

1.825,44

40.790.383,97

26.616,59

Για τουσ τομείσ που ςυμπεριλιφκθκαν ςτο χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια του
Διμου Βόλβθσ κα υπολογιςτεί θ ςυνολικι αναμενόμενθ μείωςθ ςτισ εκπομπζσ CO2 ζωσ το
2020, ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του υμφϊνου των Δθμάρχων:
Πίνακασ 26. υνολικι μείωςθ εκπομπϊν ςτο Διμο Βόλβθσ από το χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια
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Εκπομπζσ CO2
2014(tCO2)

Μείωςθ εκπομπών
CO2 (tCO2)

Ροςοςτό
μείωςθσ

Δθμοτικά κτίρια και
εγκαταςτάςεισ

9.854,06

2336,40

23,71%

Δθμοτικόσ φωτιςμόσ

3.467,17

1.733,58

50%

657,39

94,30

14,35%

77.923,28

7.981,16

10,24%

Μεταφορζσ
Ιδιωτικζσ και εμπορικζσ
μεταφορζσ

23.151,13

3.458,40

14,94%

Σφνολο

115.053,03

26.616,59

23,13%

5506,69*

4,79%

32.123,28

27,92%

Τομζασ ΣΔΑΕ
Διμοσ

Δθμοτικά οχιματα
Κτίρια
Οικιακόσ & τριτογενισ
τομζασ

Παραγωγι από μονάδεσ
ΑΠΕ
Σφνολο

115.053,03

* πλθν τισ μειϊςεισ εκπομπϊν από Φ/Β ςτισ ςτζγεσ, που κεωρείται αποτζλεςμα δράςεων και μζτρων ςε κτίρια

Όπωσ φαίνεται, ο Διμοσ Βόλβθσ μπορεί να επιτφχει το ςτόχο που κζτει το φμφωνο των
Δθμάρχων για μείωςθ των εκπομπϊν CO2 κατά τουλάχιςτον 20% ζωσ το 2020 με τα μζτρα
που περιγράφονται αναλυτικά ςτουσ τομείσ του χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια.

7. Παρακολούθηςη τησ υλοποίηςησ του Σχεδίου Δράςησ
7.1. Δομέσ του Δήμου για την παρακολούθηςη του ΣΔΑΕ
Θ εκπόνθςθ και υλοποίθςθ του χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια και των
πολιτικϊν / δράςεων που αυτό περιζχει, είναι μία πολυετισ διαδικαςία που πρζπει να
ςχεδιαςτεί με ςυςτθματικό τρόπο και να υλοποιθκεί με ςυνεχι παρακολοφκθςθ των
αποτελεςμάτων τθσ. Θ υλοποίθςθ απαιτεί τθ ςυνεργαςία μεταξφ διαφόρων τμθμάτων τθσ
Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ενϊ μία από τισ προκλιςεισ που κζτει το φμφωνο των Δθμάρχων
είναι θ αποδοχι, ενςωμάτωςθ και παρακολοφκθςθ των δράςεων του χεδίου Δράςθσ ωσ
κομμάτι των κακθμερινϊν διαδικαςιϊν και κακθκόντων ςτο Διμο.
Θ δθμιουργία μίασ οργανωτικισ δομισ που κα υποςτθρίξει τισ λειτουργίεσ του υμφϊνου
των Δθμάρχων κεωρείται ςθμαντικι για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του χεδίου Δράςθσ.
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φμφωνα με το κεφάλαιο 3.3.2 για τθν παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ του ΔΑΕ
προβλζπεται θ δθμιουργία μιασ Ομάδασ Εργαςίασ εντόσ του Διμου Βόλβθσ. Αυτι θ μόνιμθ
ομάδα παρακολοφκθςθσ κα πρζπει να ζχει ςυγκεκριμζνεσ αρμοδιότθτεσ για το ςυντονιςτι
τθσ, αλλά και κακοριςμζνο ρόλο των διαφόρων υπθρεςιϊν του Διμου και των ατόμων που
ςυμμετζχουν ς’ αυτι. Πρζπει λοιπόν να κακοριςτοφν οι ρόλοι για το ποιοσ κα ςυλλζγει τα
ενεργειακά δεδομζνα από κάκε υπθρεςία του Διμου, ποιοσ κα ενθμερϊνει για τα νζα ζργα
του Διμου, ποια κα είναι θ ςυχνότθτα ςυλλογισ των ςτοιχείων και ποια κα είναι θ
ςυχνότθτα των ςυνεδριάςεων τθσ ομάδασ παρακολοφκθςθσ για τθν υλοποίθςθ του
υμφϊνου των Δθμάρχων. Θ ομάδα αυτι κα αναφζρεται ςτθν Κατευκυντιρια Επιτροπι
(Κ.Ε.) θ οποία κα κζτει τισ ςτρατθγικζσ κατευκφνςεισ τθσ πολιτικισ του Διμου, αλλά και κα
παίρνει κατευκυντιριεσ γραμμζσ από τθν Επιτροπι. Για να εξαςφαλιςτεί αυτι θ ςχζςθ κα
ιταν καλό να ςυμμετζχει ςτθν ομάδα και πολιτικόσ εκπρόςωποσ του Διμου (για
παράδειγμα κάποιοσ από τουσ Αντιδθμάρχουσ που μετζχει και ςτθν Κ.Ε.).
Μζςω τθσ Ομάδασ Εργαςίασ, μποροφν να ςχεδιάηονται και να πραγματοποιοφνται οι
δράςεισ που ςχετίηονται με το χζδιο Δράςθσ και να ςυηθτοφνται ιδζεσ και προτάςεισ για
νζεσ δράςεισ, χρθματοδοτιςεισ, ςυνεργαςίεσ, εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ, κλπ. Θ
εκπροςϊπθςθ πολλϊν υπθρεςιϊν του Διμου προςφζρει ευελιξία και εξοικείωςθ όλων των
εμπλεκομζνων, κακϊσ το φμφωνο των Δθμάρχων και θ εφαρμογι του χεδίου Δράςθσ
επθρεάηει ζνα μεγάλο εφροσ δθμοτικϊν λειτουργιϊν (κτίρια, μεταφορζσ, προμικειεσ,
αςτικι ανάπτυξθ, ενθμζρωςθ κοινοφ, κλπ.)
7.2. Συνεργαςία και ςτήριξη από τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ
Ωσ εμπλεκόμενοι φορείσ αναγνωρίηονται όλοι εκείνοι οι οργανιςμοί, ομάδεσ ι φυςικά
πρόςωπα που μποροφν να ςυνειςφζρουν ςτθ διαμόρφωςθ πολιτικϊν και δράςεων που
εντάςςονται ςτο χζδιο Δράςθσ. Οι εμπλεκόμενοι φορείσ μποροφν να ςυμμετάςχουν ςτθν
υλοποίθςθ των πολιτικϊν που προωκεί ο Διμοσ και να αποτελζςουν το ςθμείο αφετθρίασ
για να υπάρξουν οι επικυμθτζσ αλλαγζσ ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ ςυμπεριφοράσ
και ςυνθκειϊν που απαιτεί θ επίτευξθ των ςτόχων μείωςθσ των εκπομπϊν CO2.
Σο ίδιο το φμφωνο των Δθμάρχων αναγνωρίηει τθν ςυμμετοχι των εμπλεκόμενων φορζων
κακϊσ ζτςι:





Σα ςχζδια που διαμορφϊνονται ζχουν ευρφτερθ δθμοκρατικι βάςθ.
Οι αποφάςεισ ςτθρίηονται ςε μια μεγαλφτερθ βάςθ γνϊςεων και δεξιοτιτων.
Θ ευρεία ςυμφωνία βελτιϊνει τθν ποιότθτα, τθν αποδοχι και τθν
αποτελεςματικότθτα των χεδίων Δράςθσ.
Θ αίςκθςθ ςυμμετοχισ των πολιτϊν εξαςφαλίηει τθν μακροπρόκεςμθ
αποτελεςματικότθτα και βιωςιμότθτα των δράςεων και μζτρων.

το Διμο Βόλβθσ, ωσ εμπλεκόμενοι φορείσ ζχουν αναγνωριςτεί:






Ο Διμοσ (υπθρεςίεσ) και θ Δθμοτικι Αρχι (Διμαρχοσ και Αντιδιμαρχοι).
Εκπρόςωποι των παρατάξεων του Δθμοτικοφ υμβουλίου.
Επαγγελματικζσ Ενϊςεισ, Επιμελθτιρια και φλλογοι.
Παραγωγοί και προμθκευτζσ ενζργειασ.
Κοινωνικζσ υνεταιριςτικζσ Επιχειριςεισ, Μθ Κυβερνθτικζσ Οργανϊςεισ και
φλλογοι Πολιτϊν.
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Εκπρόςωποι περιφερειακϊν και εκνικϊν αρχϊν που ςχετίηονται με το χζδιο
Δράςθσ του Διμου.
Πολίτεσ ι επαγγελματίεσ με ιδιαίτερο ενδιαφζρον ι γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςχετικά
με το χζδιο Δράςθσ.

Ο ρόλοσ των εμπλεκόμενων φορζων για κάκε ςτάδιο τθσ διαδικαςίασ του χεδίου Δράςθσ
για τθν Αειφόρο Ενζργεια κα περιζχει:






χεδιαςμό
o Προτάςεισ από τουσ φορείσ για τισ δυνατότθτεσ ςυμμετοχισ και εμπλοκισ
τουσ ςτθ διαδικαςία του υμφϊνου των Δθμάρχων.
o Βοικεια από τουσ φορείσ ςτθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων που απαιτοφνται για
τθ ςφνταξθ τθσ Απογραφισ Εκπομπϊν Αναφοράσ και του χεδίου Δράςθσ για
τθν Αειφόρο Ενζργεια.
o Τποβολι και ςυηιτθςθ προτάςεων για μζτρα και δράςεισ που κα
ςυμβάλλουν ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2.
Τλοποίθςθ
o Τλοποίθςθ, από τουσ φορείσ, μζτρων και δράςεων, που αφοροφν ςτισ
δραςτθριότθτζσ τουσ - ενςωμάτωςθ τον πολιτικϊν του Διμου ςτισ
αποφάςεισ / δράςεισ των φορζων.
o Κινθτοποίθςθ των πολιτϊν και επαγγελματιϊν τθσ πόλθσ που κάκε φορζασ
μπορεί να επθρεάςει.
Ζλεγχοσ προόδου
o Βοικεια από τουσ φορείσ ςτθ ςυγκζντρωςθ ςτοιχείων που απαιτοφνται για
τθν παρακολοφκθςθ τθσ προόδου του χεδίου Δράςθσ και των ςτόχων που
ζχει κζςει.
o υνειςφορά ςτον ζλεγχο τθσ προόδου και ανακεϊρθςθ των ςτόχων και
δράςεων του χεδίου Δράςθσ ζωσ το 2020.

7.3. Υποβολι εκκζςεων παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου του ΣΔΑΕ
Σο φμφωνο των Δθμάρχων προβλζπει πωσ μετά τθν υποβολι του αρχικοφ ΔΑΕ, ο Διμοσ
πρζπει να παρακολουκεί τθν εξζλιξθ του ςχεδίου δράςθσ και να υποβάλει κάκε δφο χρόνια
μια ζκκεςθ πεπραγμζνων. Ο ςκοπόσ τθσ ζκκεςθσ είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ εφαρμογισ
των δράςεων, θ αξιολόγθςθ των δράςεων που εφαρμόςτθκαν και θ εξακρίβωςθ των
αποτελεςμάτων των δράςεων αυτϊν. Θ ζκκεςθ περιζχει μια καταγραφι και αξιολόγθςθ
των δράςεων που πραγματοποιικθκαν και ταυτόχρονα τθν ποςοτικι και ποιοτικι
αποτίμθςι τουσ.
Σζςςερα χρόνια μετά τθν υποβολι του αρχικοφ ΔΑΕ κα πρζπει να υποβλθκεί ζκκεςθ που
να περιζχει καινοφργια απογραφι εκπομπϊν, θ οποία κα ςυγκρικεί με τθν απογραφι
εκπομπϊν αναφοράσ του αρχικοφ ΔΑΕ.
Σο Γραφείο του υμφϊνου των Δθμάρχων ζχει δθμοςιεφςει τον πρϊτο οδθγό για τα
περιεχόμενα τθσ ζκκεςθσ αυτισ, θ οποία προφανϊσ κα είναι ςυμβατι με τθ μορφι και τα
περιεχόμενα του ΔΑΕ.
Για να μπορζςουν να αντεπεξζλκουν ς’ αυτι τθ διαδικαςία οι Διμοι κα πρζπει να
κακορίςουν τθ μεκοδολογία και τισ απαραίτθτεσ δομζσ για τθν ςυλλογι των απαραίτθτων
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ςτοιχείων αλλά και τθ διαδικαςία αξιολόγθςισ τουσ. Ζτςι λοιπόν ςτθν πρϊτθ διετι ζκκεςθ
πεπραγμζνων κα πρζπει να παρουςιαςτεί:










ε ποιο ςθμείο τθσ εφαρμογισ και τι ζχει επιτευχκεί, ςχετικά με αυτά που είχαν
προβλεφκεί για το αντίςτοιχο χρονικό διάςτθμα,
Σα μζτρα που ζχουν λθφκεί είναι ςτθ ςωςτι κατεφκυνςθ για τθν επίτευξθ των
ςτόχων,
Ποιοι είναι οι λόγοι για τουσ οποίουσ δεν ζχουν εφαρμοςτεί μζτρα που είχαν
ςυμπεριλθφκεί ςτο αρχικό ΔΑΕ,
Ποια είναι τα μεγαλφτερα προβλιματα που ζπρεπε να αντιμετωπιςκοφν κατά τθν
εφαρμογι του ΔΑΕ,
Σα προβλιματα προζρχονται από το εςωτερικό του Διμου ι οφείλονται ςτισ
εξωτερικζσ ςυνκικεσ που είναι ανεξάρτθτεσ από το Διμο (π.χ. γενικότερθ
οικονομικι κρίςθ, κλπ.) ,
Ποιεσ είναι οι δράςεισ αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων που ζχουν αναγνωριςτεί,
Ποιεσ ιταν οι επιτυχθμζνεσ δράςεισ κατά τθν εφαρμογι του ΔΑΕ,
Πόςο κοντά είναι θ Διμοσ ςτθν επίτευξθ των ςτόχων που ζχουν τεκεί,
Ποια είναι τα ςθμεία του ΔΑΕ που χριηουν ανακεϊρθςθσ ζτςι ϊςτε να βελτιωκεί θ
αποτελεςματικότθτά του και θ αυξθκεί θ δυνατότθτα υλοποίθςισ του,

Θ επιτυχθμζνθ υλοποίθςθ του χεδίου Δράςθσ, κα αποτελζςει ζνα από τα πιο ςθμαντικά
εργαλεία για τθν βιϊςιμθ ανάπτυξθ του Διμου Βόλβθσ τα επόμενα χρόνια. Θα πρζπει
βζβαια να ςθμειωκεί ότι θ υλοποίθςθ του ΔΑΕ εξαρτάται κατά πολφ από το γενικότερο
οικονομικό περιβάλλον τθσ χϊρασ ςτα επόμενα χρόνια. Είναι αναμενόμενο πωσ κα
υπάρξουν δυςκολίεσ ςτθν εφαρμογι του ΔΑΕ, όπωσ ζχει δείξει θ μζχρι τϊρα εμπειρία ςε
όλουσ τουσ Διμουσ ςε ολόκλθρθ τθν Ευρϊπθ. Για να επιτευχκοφν οι ςτόχοι, είναι
ςθμαντικό να υπάρχει θ δυνατότθτα αναπροςαρμογισ του ΔΑΕ με βάςθ τα πραγματικά
δεδομζνα. Γι’ αυτό το λόγο θ λειτουργία τθσ ομάδασ παρακολοφκθςθσ είναι ςθμαντικι και
ο ρόλοσ τθσ ουςιαςτικόσ.

Πίνακασ 27. Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια

Τομζασ

Δείκτθσ

Εμπλεκόμενοι
φορείσ

Αρικμόσ πολιτϊν / εμπλεκόμενων
φορζων που παρακολουκοφν
γεγονότα που οργανϊνονται ςτον
Διμο
Αρικμόσ φυλλαδίων / αντιτφπων
υλικοφ που τυπϊνονται και
διανζμονται

Δθμοτικά
κτίρια

υνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ

Ρροτεινόμενεσ πθγζσ
ςτοιχείων
Από διοργανωτι
γεγονότοσ
Από υπεφκυνο
υλικοφ ενθμζρωςθσ
Από υπθρεςίεσ
Διμου
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από δθμοτικά κτίρια

Δθμοτικά
οχιματα

Κατανομι ενεργειακισ κλάςθσ
κτιρίων (για όςα κτίρια ζχουν
ενεργειακι πιςτοποίθςθ)
Κατάλογοσ οχθμάτων θλεκτρικισ ι
υβριδικισ τεχνολογίασ ι
εναλλακτικοφ καυςίμου
υνολικι κατανάλωςθ καυςίμων
Κατανάλωςθ ανά χιλιόμετρο

Δθμοτικόσ
φωτιςμόσ

Οικιακόσ
τομζασ

υνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ
ενζργειασ για φωτιςμό
Ποςοςτό αντικατάςταςθσ
λαμπτιρων από ιςοδφναμουσ,
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ
υνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ
από κτίρια
Κατανομι ενεργειακισ κλάςθσ
κτιρίων εντόσ του Διμου
Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΠΕ ςε
κτίρια
Δείκτεσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ
πολιτϊν
υνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ
από κτίρια

Τριτογενισ
τομζασ

Κατανομι ενεργειακισ κλάςθσ
κτιρίων εντόσ του Διμου
Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ΑΠΕ ςε
κτίρια
Δείκτεσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ
επαγγελματιϊν

Ανανεώςιμεσ
πθγζσ
ενζργειασ

Ιδιωτικζσ
μεταφορζσ

Εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ ΑΠΕ εντόσ του
Διμου / Παραγωγι ενζργειασ από
ΑΠΕ εντόσ του Διμου
Αρικμόσ οχθμάτων εντόσ του Διμου

Από υπθρεςίεσ
Διμου
Από υπθρεςίεσ
Διμου
Από υπθρεςίεσ
Διμου
Από υπθρεςίεσ
Διμου
Από υπθρεςίεσ
Διμου
Από υπθρεςίεσ
Διμου
τοιχεία από
παρόχουσ ενζργειασ
τοιχεία από ΤΠΕΚΑ
Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
Ερωτθματολόγια
προσ τουσ πολίτεσ
τοιχεία από
παρόχουσ ενζργειασ
Εκνικζσ ςτατιςτικζσ
Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
Ερωτθματολόγια
προσ τουσ
επαγγελματίεσ
Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ

Αρικμόσ χιλιομζτρων που
διανφονται εντόσ του Διμου /
Αρικμόσ οχθμάτων που διζρχονται
από κεντρικά ςθμεία τθσ πόλθσ

Κυκλοφοριακι
μελζτθ Εκνικζσ
ςτατιςτικζσ

υνολικι κατανάλωςθ καυςίμων
από ιδιωτικζσ και δθμόςιεσ
μεταφορζσ

Εκνικζσ τατιςτικζσ
Κυκλοφοριακι
μελζτθ
υμφωνία με
παρόχουσ
ςυγκοινωνιϊν για
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παροχι ςτοιχείων
Αρικμόσ επιβατϊν ςτισ δθμόςιεσ
ςυγκοινωνίεσ
Χιλιόμετρα πεηοδρομίων &
ποδθλατοδρόμων/ Χριςθ
πεηοδρομίων & ποδθλατοδρόμων

Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ
Από υπθρεςίεσ
Διμου Κυκλοφοριακι
μελζτθ

7.4. Διαχείριςη του κινδύνου για την ομαλή υλοποίηςη του ΣΔΑΕ
Ο Διμοσ Βόλβθσ ζχει εντοπίςει κάποια πικανά προβλιματα που μπορεί να προκφψουν και
να ζχουν αρνθτικζσ ςυνζπειεσ κατά τθν προετοιμαςία και τθν υλοποίθςθ των δράςεων που
αναφζρονται ςτο παρόν χζδιο Δράςθσ. Ο ζγκαιροσ εντοπιςμόσ των κινδφνων είναι ηωτικισ
ςθμαςίασ για τθν αποφυγι των προβλθμάτων αυτϊν και τθν επιτυχι και ζγκαιρθ
υλοποίθςθ του χεδίου Δράςθσ. Θ Ομάδα Εργαςίασ του χεδίου Δράςθσ κα ςυνεργαςτεί με
τισ ομάδεσ υλοποίθςθσ των δράςεων και άλλουσ ςθμαντικοφσ παράγοντεσ για τθν
άμβλυνςθ του κινδφνου, όπου είναι δυνατόν.
Ο παρακάτω πίνακασ παρουςιάηει τθν εκτίμθςθ των κινδφνων που ςυνδζονται με τθν
εφαρμογι των δράςεων που περιλαμβάνει το χζδιο Δράςθσ του Διμου Βόλβθσ, και
προτείνει πικανά διορκωτικά μζτρα που μπορεί να εφαρμόςει ο Διμοσ.
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Πίνακασ 28. Εκτίμθςθ των κινδφνων που ςυνδζονται με τθν εφαρμογι των δράςεων
Κίνδυνοσ

Κακυςτεριςεισ ςτθν
ανάπτυξθ εγγράφων
διαγωνιςμϊν, και τθν λιψθ
των απαραίτθτων εγκρίςεων
Κακυςτεριςεισ / προβλιματα
όςον αφορά τουσ
διαγωνιςμοφσ και τισ
διαδικαςίεσ επιλογισ των
ομάδων υλοποίθςθσ των
μζτρων / δράςεων, των
αναδόχων για τα ζργα και των
προμθκευτϊν
Κακυςτεριςεισ / προβλιματα
ςτθν υπογραφι ςυμβάςεων
και ζναρξθ των ζργων /
δράςεων

Ανεπαρκισ εγκεκριμζνοσ
προχπολογιςμόσ ζργων /
δράςεων

Ρικανότθτα

Επίπτωςθ

Ρικανά διορκωτικά μζτρα που μποροφν να εφαρμοςτοφν

Χαμθλι
(κακυςτζρθςθ ςτθν
υποβολι προςφορϊν
και ςτθν επιλογι των
ομάδων υλοποίθςθσ
των μζτρων / των
αναδόχων για τα ζργα)

Θ Ομάδα Εργαςίασ του χεδίου Δράςθσ αποτελείται από ζμπειρα ςτελζχθ
ςτισ διαδικαςίεσ προκιρυξθσ διαγωνιςμϊν και κα ςυνεργαςτεί ςτενά με
τον εκάςτοτε υπεφκυνο του Διμου για τθν προκιρυξθ, προκειμζνου να
διευκολυνκοφν και να επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ.
Επίςθσ, θ Ομάδα Εργαςίασ είναι ςε κζςθ να εξαςφαλίςει διοικθτικζσ
παρεμβάςεισ, εάν αυτζσ είναι απαραίτθτεσ.

Μζτρια

Μζτρια
(κακυςτζρθςθ ςτθν
ζναρξθ των
ςυμβάςεων και κατά
ςυνζπεια τθσ
υλοποίθςθσ των
δράςεων / ζργων)

Θ Ομάδα Εργαςίασ αποτελείται από ζμπειρα ςτελζχθ ςτισ διαδικαςίεσ
διαγωνιςμϊν και επιλογισ των αναδόχων του ζργου / δράςθσ, και κα
ςυνεργαςτεί ςτενά με τον εκάςτοτε υπεφκυνο του Διμου, προκειμζνου
να διευκολυνκοφν και να επιταχυνκοφν οι διαδικαςίεσ.

Μικρι

Χαμθλι
(κακυςτζρθςθ ςτθν
ζναρξθ των δράςεων /
ζργων)

Μικρι

Μζτρια /Τψθλι
(κακυςτζρθςθ ι
αναβολι του ζργου /
τθσ δράςθσ).

Μικρι

Εάν οι όποιεσ κακυςτεριςεισ απειλοφν τθν ζγκαιρθ και ομαλι υλοποίθςθ
του ζργου / των δράςεων, τότε με βάςθ και τθν κείμενθ νομοκεςία, κα
εξετάηεται θ περίπτωςθ ο ανάδοχοσ να κθρφςςεται ζκπτωτοσ.
τθν περίπτωςθ που δεν βρζκθκαν οι κατάλλθλοι υποψιφιοι, τα ζγγραφα
του διαγωνιςμοφ κα πρζπει να επαναξιολογθκοφν και θ διαδικαςία του
διαγωνιςμοφ κα επαναλθφκεί.
Θ Ομάδα Εργαςίασ αποτελείται από ζμπειρα ςτελζχθ ςτον κακοριςμό
προχπολογιςμοφ ζργων / δράςεων. Εάν ο εγκεκριμζνοσ προχπολογιςμόσ
είναι ανεπαρκείσ κα λάβει τισ κατάλλθλεσ ενζργειεσ για τθν ζγκριςθ
ςυμπλθρωματικοφ προχπολογιςμοφ και / ι τθν ανακεϊρθςθ των
δράςεων που προτείνονται ςτο χζδιο Δράςθσ.
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Κίνδυνοσ
Κακυςτεριςεισ / προβλιματα
ςτθν ςυγχρθματοδότθςθ
ζργων / δράςεων

Κακυςτεριςεισ ςτθν
εκπόνθςθ των μελετϊν (κακι
διαχείριςθ μελζτθσ, κακι
επικοινωνία μεταξφ των
ςυμβαλλόμενων μελϊν του
ζργου)

Κακυςτεριςεισ / προβλιματα
όςον αφορά τθν υλοποίθςθ
των μζτρων / δράςεων
(ανεπάρκειεσ ςτο ςχεδιαςμό ι
τισ τεχνικζσ προδιαγραφζσ,
τεχνικζσ βλάβεσ, ελλείψεισ ςε
υλικά ι ςε εξοπλιςμό,
κακυςτζρθςθ ςτθν απόκτθςθ
των ςχετικϊν αδειϊν,
χαμθλότερθ από το
αναμενόμενο απόδοςθ,
υπερβάςεισ κόςτουσ και
χρόνου)

Ρικανότθτα

Επίπτωςθ

Ρικανά διορκωτικά μζτρα που μποροφν να εφαρμοςτοφν

Μζτρια

Μζτρια /Τψθλι
(κακυςτζρθςθ ι
αναβολι του ζργου /
τθσ δράςθσ).

Μικρι

Μζτρια
(κακυςτζρθςθ ςτθν
ζναρξθ των ζργων για
τα οποία γίνεται θ
προμελζτθ και κατά
ςυνζπεια τθσ
υλοποίθςθσ των
δράςεων)

Μζτρια

Μζτρια
(Κακυςτζρθςθ ςτθν
ολοκλιρωςθ των
δράςεων / ζργων)

Οι διαδικαςίεσ για τθ διαςφάλιςθ ςυγχρθματοδότθςθσ κα αρχίςουν όςο
το δυνατόν νωρίτερα, όπωσ ςυηθτιςεισ με τισ αρμόδιεσ αρχζσ,
προετοιμαςία φακζλων που πλθροφν όλεσ τισ προχποκζςεισ (π.χ.
τεκμθριϊςεισ, άδειεσ).
Ζνα από τα κριτιρια για τθν επιλογι του αναδόχου για τθν εκάςτοτε
μελζτθ κα είναι το αν ζχει αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ
ζργων / μελετϊν και ςχετικι εμπειρία. Θ ομάδα διαχείριςθσ κα
παρακολουκεί αυςτθρά το χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ και
κα κακιερϊςει τθν τακτι επικοινωνία μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μελϊν.
Επίςθσ, θ πρόοδοσ τθσ εκάςτοτε μελζτθσ κα παρακολουκείται και κα
αξιολογείται από τθν Ομάδα Εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο
του Διμου για τθν μελζτθ, ζτςι ϊςτε να εντοπίηονται ζγκαιρα πικανζσ
κακυςτεριςεισ.
Ζνα από τα κριτιρια για τθν επιλογι του αναδόχου για το εκάςτοτε ζργο
κα είναι το αν ζχει αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ζργων /
δράςεων και ςχετικι εμπειρία. Αμζςωσ μετά τθν υπογραφι τθσ
ςφμβαςθσ, κα προετοιμάηεται και κα εγκρίνεται το τελικό
χρονοδιάγραμμα του ζργου, κα γίνεται εκτίμθςθ των πικανϊν
προβλθμάτων / κινδφνων που μπορεί να προκφψουν και κα προτακοφν
πικανά διορκωτικά μζτρα. Θ ομάδα διαχείριςθσ του ζργου κα
παρακολουκεί αυςτθρά το χρονοδιάγραμμα και τθν υλοποίθςθ του
ζργου, και κα εφαρμόηει τα διορκωτικά μζτρα εφ’ όςον χρειαςτοφν, για
τθν γριγορθ και αποτελεςματικι ολοκλιρωςθ των εργαςιϊν.
Επίςθσ, θ πρόοδοσ των εκάςτοτε ζργων / δράςεων κα παρακολουκείται
και κα αξιολογείται ςυχνά από τθν Ομάδα Εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με
τον υπεφκυνο του Διμου γα το ζργο / τθν δράςθ, ζτςι ϊςτε να
εντοπίηονται ζγκαιρα πικανζσ κακυςτεριςεισ.
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Κίνδυνοσ
Προβλιματα με τισ ομάδεσ
υλοποίθςθσ των μζτρων /
δράςεων / τουσ ανάδοχουσ
για τα ζργα (ανεπαρκείσ
εκτιμιςεισ, οικονομικζσ
δυςκολίεσ, κακυςτεριςεισ,
ζλλειψθ εμπειρίασ, κακι
διαχείριςθ, κακι επικοινωνία
με άλλουσ ςυμβαλλόμενουσ
ςτο ζργο)

Ρικανότθτα

Επίπτωςθ

Μικρι

Μζτρια
(Κακυςτζρθςθ ςτθν
ολοκλιρωςθ των
δράςεων / ζργων)

Προβλιματα με τθν
αποδοτικότθτα των ζργων /
δράςεων (ζλλειψθ ελζγχου
του ζργου, μθ ανταπόκριςθ
από πολίτεσ / κατοίκουσ του
Διμου)

Μζτρια

Μζτρια
(μθ επίτευξθ των
ςτόχων μείωςθσ των
εκπομπϊν CO2ςτον
ςχετικό τομζα ζωσ το
2020)

Απρόβλεπτοι παράγοντεσ που
κα προκόψουν κατά τθν
υλοποίθςθσ του ΔΑΕ

Μζτρια

Μζτρια

Ρικανά διορκωτικά μζτρα που μποροφν να εφαρμοςτοφν
Ζνα από τα κριτιρια για τθν επιλογι του αναδόχου για το εκάςτοτε ζργο
κα είναι το αν ζχει αποτελεςματικζσ διαδικαςίεσ διαχείριςθσ ζργων /
δράςεων και ςχετικι εμπειρία. Θ ομάδα διαχείριςθσ κα παρακολουκεί
αυςτθρά το χρονοδιάγραμμα εκπόνθςθσ τθσ μελζτθσ και κα κακιερϊςει
τθν τακτι επικοινωνία μεταξφ των ςυμβαλλόμενων μελϊν.
Θ πρόοδοσ των εκάςτοτε ζργων / δράςεων κα παρακολουκείται και κα
αξιολογείται ςυχνά από τθν Ομάδα Εργαςίασ, ςε ςυνεργαςία με τον
υπεφκυνο του Διμου γα το ζργο, ζτςι ϊςτε να εντοπίηονται ζγκαιρα
πικανά προβλιματα με τισ ομάδεσ υλοποίθςθσ των μζτρων / δράςεων και
να εφαρμόηονται διορκωτικά μζτρα.
Δεδομζνου ότι θ ποιότθτα και αποδοτικότθτα των ζργων / δράςεων ζχει
μεγάλθ ςθμαςία, θ πρόοδοσ των εκάςτοτε ζργων / δράςεων κα
παρακολουκείται και κα αξιολογείται ςυχνά από τθν Ομάδα Εργαςίασ, ςε
ςυνεργαςία με τον υπεφκυνο του Διμου γα το ζργο, ζτςι ϊςτε, αν
χρειαςτεί, να μποροφν να λθφκοφν διορκωτικά μζτρα,.
Εάν τα μζτρα αυτά δεν είναι επαρκι, θ Ομάδα Εργαςίασ κα διαςφαλίςει
τθν ζγκριςθ ςυμπλθρωματικϊν ζργων / δράςεων, από αυτά που
προτείνονται ςτο χζδιο Δράςθσ, με ςκοπό να διαςφαλιςτεί θ επίτευξθ
των ςτόχων μείωςθσ των εκπομπϊν CO2του Διμου ζωσ το 2020
Είναι δφςκολο να προβλεφκοφν εκ των προτζρων όλοι οι κίνδυνοι και
κάποιοι είναι επί του παρόντοσ "άγνωςτοι". Ο κατάλογοσ των κινδφνων κα
ενθμερϊνεται τακτικά, καινοφργιοι παράγοντεσ κα αναγνωριςτοφν
εγκαίρωσ και ο Διμοσ κα πάρει μζτρα για τθν επίλυςθ προβλθμάτων που
ςχετίηονται με τουσ κινδφνουσ που προκφπτουν κατά τθν υλοποίθςθ του
ΔΑΕ.
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8. ΑΝΑΛΥΣΗ SWOT (Δυνατά ςθμεία, Αδφνατα ςθμεία, Ευκαιρίεσ, Απειλζσ /
Strenghts – Weaknesses – Opportunities – Threats)

SWOT Analysis
ΙΧΤΡΑ ΗΜΕΙΑ (Strenghts)

ΑΔΤΝΑΜΙΕ (Weaknesses)

 Ευνοϊκι γεωγραφικι κζςθ του Διμου.
 θμαντικι ςυγκζντρωςθ περιοχϊν με
αξιόλογα
ςτοιχεία φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςε
ςυνδυαςμό με ςθμαντικά ςτοιχεία
ιςτορικοφ και πολιτιςτικοφ ενδιαφζροντοσ.
 Αναβάκμιςθ του επιπζδου εκπαίδευςθσ –
κατάρτιςθσ του ανκρϊπινου δυναμικοφ ςτθ
δθμόςια διοίκθςθ.
 Απόκτθςθ πολφχρονθσ εμπειρίασ ςτθν
διαχείριςθ ςυγχρθματοδοτοφμενων
προγραμμάτων.
 Αξιόλογο φυςικό και πολιτιςτικό απόκεμα
για τθν ανάπτυξθ εναλλακτικϊν μορφϊν
τουριςμοφ.
 Ενθμζρωςθ και εκπαίδευςθ τοπικισ
κοινωνία ςτθν Δ.Ε. Αγίου Γεωργίου,
Απολλωνίασ, Αρζκουςασ, Εγνατίασ,
Μαδφτου και Ρεντίνασ.
 Οικιςτικζσ αναπλάςεισ – δθμιουργία
ςχεδιαςμζνων ελεφκερων χϊρων.
 Μικρό ποςοςτό αλλά υψθλοφ επιπζδου
καταρτιςμζνο προςωπικό ςε ενεργειακά
κζματα.
 Networking – Δικτφωςθ ςτθν Ευρϊπθ μζςω
ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων για νζουσ ι και
για εκπαίδευςθ (training) και αξιοποίθςθ
κοινοτικϊν κονδυλίων.
το τρατθγικό χεδιαςμό και
Επιχειρθςιακό Πρόγραμμα του Διμου
Βόλβθσ 2014-2019 περιλαμβάνονται μια
ςειρά από μζτρα και δράςεισ που
ςχετίηονται είτε άμεςα είτε ζμμεςα με
περιβαλλοντικά και ενεργειακά κζματα.

 Χαμθλι πρόςβαςθ των επιχειριςεων ςε
ςφγχρονα χρθματοδοτικά μζςα.
 Μικρι ζωσ μθδενικι διάχυςθ τθσ
ζρευνασ & καινοτομίασ ςτθν δθμοτικι
επιχειρθματικι κοινότθτα.
 Ζλλειψθ ευζλικτου κεςμικοφ πλαιςίου
ςτιριξθσ τθσ Καινοτομίασ.
 Μθ καλυπτόμενεσ ενεργειακζσ ανάγκεσ
κατά τουσ κερινοφσ μινεσ, μικρι χριςθ
ΑΠΕ, εξάρτθςθ από το πετρζλαιο.
 Ιςχυρόσ ατομιςμόσ και ζλλειψθ
εμπιςτοςφνθσ ςε ςυλλογικζσ
πρωτοβουλίεσ.
 Ελλιπισ περιβαλλοντικι ςυνείδθςθ των
κατοίκων.
 Τςτζρθςθ ςτο επίπεδο παραγωγικότθτασ
ζναντι των αναπτυγμζνων χωρϊν, λόγω
και τθσ μθ επαρκοφσ αξιοποίθςθσ τθσ
ςφγχρονθσ τεχνολογίασ.
 θμαντικζσ πιζςεισ ςτο περιβάλλον και
ανικανοποίθτεσ ςε μεγάλο βακμό
ανάγκεσ ςε περιβαλλοντικά ζργα και
δράςεισ.
 Προβλθματικόσ ςυντονιςμόσ
ςυναρμόδιων διοικθτικϊν δομϊν ςτθν
ιεράρχθςθ και επιλογι δράςεων και
ζργων περιβαλλοντικοφ ενδιαφζροντοσ.
 Μθ αξιοποίθςθ εξειδικευμζνου
προςωπικοφ του Διμου που μποροφν να
ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν επίτευξθ
των ςτόχων 20-20-20.
 θμαντικά κενά ςε ςτακερά και
λειτουργικά ςυςτιματα ςυλλογισ,
επεξεργαςίασ και παροχισ αξιόπιςτθσ
περιβαλλοντικισ πλθροφορίασ ςτο κοινό.
 Τςτεριςεισ ςε διαδικαςίεσ και κεςμοφσ
δθμόςιασ διαβοφλευςθσ για τθν
εφαρμογι των περιβαλλοντικϊν
πολιτικϊν.
 Μθ επαρκισ αποδοχι ι / και κατανόθςθ
των απαιτιςεων του πρωτοκόλλου του
Κιότο για τθ χϊρα από τουσ
εμπλεκόμενουσ φορείσ.
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ΕΤΚΑΙΡΙΕ (Opportunities)

 Η παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ
βαςίηεται ςτθ χριςθ ςτερεϊν καυςίμων
γεγονόσ που τθν κακιςτά ιδιαίτερα
ρυπογόνα.
 Τψθλά επίπεδα κορφβου ςε τουριςτικζσ
περιοχζσ και χϊρουσ ςυγκζντρωςθσ
ψυχαγωγικϊν δραςτθριοτιτων.
 Δεν διατίκεται κεντρικό αυτόματο
ςφςτθμα ελζγχου και διαχείριςθσ του
δικτφου, γεγονόσ που κακιςτά
δυςκολότερο τον ζλεγχο των διαρροϊν.
ΑΠΕΙΛΕ (Threats)

 Εμπλουτιςμόσ, διαφοροποίθςθ και
ανάπτυξθ του τουριςτικοφ προϊόντοσ μζςω
τθσ ενίςχυςθσ
πολιτικϊν προϊκθςθσ των εναλλακτικϊν
μορφϊν τουριςμοφ.
 Αξιοποίθςθ του πολιτιςμοφ και του φυςικοφ
περιβάλλοντοσ ωσ ςυγκριτικό πλεονζκτθμα.
 Δυνατότθτεσ διαδθμοτικισ ςυνεργαςίασ ςτα
ςυγκριτικά πλεονεκτιματα με γειτονικοφσ
Διμουσ.
 Δυνατότθτεσ για Δικτφωςθ – υνεργαςίασ
(π.χ.
διακρατικισ ςυνεργαςίασ με μεςογειακζσ
χϊρεσ ςε τομείσ
ζρευνασ,επιχειρθματικότθτασ).
 Αξιοποίθςθ των εκπαιδευτικϊν δομϊν και
πιςτοποιθμζνων δομϊν κατάρτιςθσ για τθν
αναβάκμιςθ των γνϊςεων και δεξιοτιτων
του
ανκρϊπινου δυναμικοφ.
 Αξιοποίθςθ νζων τεχνολογιϊν για τθν
εκπαίδευςθ και κατάρτιςθ προςαρμοςμζνθ
τθσ τοπικζσ ιδιαιτερότθτεσ.
 Ανάπτυξθ πολιτικϊν προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ, πρόλθψθσ κινδφνων και
παρεμβάςεων για τθν προςταςία –
ανάδειξθ τθσ πολιτιςτικισ κλθρονομίασ.
 Διεφρυνςθ τθσ χριςθσ ΑΠΕ.
 Ανάπτυξθ νζασ οικονομίασ – διάχυςθ
τεχνογνωςίασ ςτον τομζα περιβάλλοντοσ
και πολιτιςμοφ.
 Δυνατότθτα ανάπτυξθσ μικρϊν και μεςαίων
Επιχειριςεων.
 Δυνατότθτα μεγαλφτερθσ αξιοποίθςθσ τθσ
ςτρατθγικισ κζςθσ του Διμου, ωσ γζφυρασ
οικονομικισ ςυνεργαςίασ μεταξφ τθσ Ε.Ε.
και των χωρϊν τθσ Βαλκανικισ, τθσ Μζςθσ
Ανατολισ και Βόρειασ Αφρικισ.

 Δυςμενείσ πολιτικζσ ςυγκυρίεσ ςτθν
ευρφτερθ
 περιοχι τθσ Ελλάδασ.
 Τποβάκμιςθ οριςμζνων ηωνϊν και
περιοχϊν με ιδιαίτερα περιβαλλοντικά
χαρακτθριςτικά.
 Ζλλειψθ χωροταξικισ οργάνωςθσ και
κεςμοκζτθςισ τθσ.
 Φυςικζσ περιβαλλοντικζσ απειλζσ.
 Ανκρωπογενείσ περιβαλλοντικζσ απειλζσ.
 Ζντονεσ πιζςεισ ςτο περιβάλλον από τθν
υπερςυγκζντρωςθ πλθκυςμοφ και τθν
τουριςτικι δραςτθριότθτα.
 Η οικονομικι κρίςθ και θ μείωςθ των
επιδοτιςεων.
 Δθμιουργία μεγάλου χάςματοσ ςε ότι
αφορά ςτθν ενεργειακι ζρευνα ςε ςχζςθ
με άλλεσ ευρωπαϊκζσ χϊρεσ.
 Ατμοςφαιρικι ρφπανςθ και απειλι
Κλιματικισ
Αλλαγισ.
 Ο ελλόχευαν κίνδυνοσ υποβάκμιςθσ τθσ
ποιότθτασ προσ επίτευξθ του
βραχυχρόνιου κζρδουσ.
 φγκρουςθ μεταξφ τθσ απαίτθςθσ για τον
περιοριςμό των εκπομπϊν αερίων του
κερμοκθπίου ςτον ενεργειακό και τθσ
αυξθμζνθσ απαίτθςθσ ςε ενζργεια τθσ
χϊρασ.
 Η κλιματικι αλλαγι και θ υποβάκμιςθ
του φυςικοφ περιβάλλοντοσ ςυντελεί
ςτθν εμφάνιςθ ακραίων καιρικϊν
φαινομζνων που επιφζρουν
καταςτροφζσ ςτο περιβάλλον.
 Εμφάνιςθ οριςμζνων νζων ρφπων ωσ
αποτζλεςμα τθσ εφαρμοηόμενθσ νζασ
τεχνολογίασ (π.χ. HxCx).
 Σο υπάρχον βιοτικό επίπεδο οδθγεί ςτθν
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 Ευκαιρίεσ που δίνονται για διακρατικζσ
ςυνεργαςίεσ ςε όλα τα επίπεδα και
ςυμμετοχι ςε προγράμματα και ζργα που
ςυγχρθματοδοτοφνται από ταμεία τθσ Ε.Ε.
 Αξιοποίθςθ των καλϊν πρακτικϊν
(bestpractices) που αναπτφχκθκαν ςε άλλεσ
ευρωπαϊκζσ χϊρεσ για ανάδειξθ του τομζα
τθσ ενζργειασ και τθσ προςταςίασ του
περιβάλλοντοσ.
 Σάςθ μεταβολισ περιβαλλοντικισ
ευαιςκθςίασ τθσ κοινωνίασ.
 Οι κατευκφνςεισ τθσ κοινοτικισ και εκνικισ
νομοκεςίασ, των οδθγιϊν και των
κατευκυντιριων κειμζνων.
 υμπράξεισ Δθμοςίου και Ιδιωτικοφ Σομζα.
 Τφίςταται εκνικό ςχζδιο δράςθσ για τθν
επίτευξθ των ςτόχων που τίκενται από το
πρωτόκολλο του Κιότο.
 Η ςφνδεςθ των περιοχϊν προςταςίασ με
ιπιεσ
δραςτθριότθτεσ όπωσ ο οικοτουριςμόσ,
αναψυχι, περιβαλλοντικι εκπαίδευςθ.
 Η ενεργοποίθςθ ςθμαντικοφ αρικμοφ
Οργανϊςεων ςε κζματα προςταςίασ του
φυςικοφ περιβάλλοντοσ.
 Η προωκοφμενθ ςφνδεςθ του Χωροταξικοφ
ςχεδιαςμοφ με τθν αειφόρο ανάπτυξθ.
 Διαρκϊσ αυξανόμενθ ρφκμιςθ του
Περιβαλλοντικοφ τομζα ωσ αποτζλεςμα
κυρίωσ του εντεινόμενου ρυκμοφ
παραγωγισ κοινοτικισ ρυκμιςτικισ
παρζμβαςθσ.









αφξθςθ των κυκλοφοροφντων οχθμάτων
και τθσ βιομθχανικισ παραγωγισ που με
τθ ςειρά τουσ οδθγοφν ςε αυξθμζνεσ
εκπομπζσ ατμοςφαιρικϊν ρφπων.
θμαντικζσ δικαςτικζσ εκκρεμότθτεσ με
τθν Ε.Ε.
Σο παρόν βιοτικό επίπεδο και θ αλλαγι
των
προτφπων κατανάλωςθσ οδθγεί ςτθν
παραγωγι όλο και μεγαλφτερων
ποςοτιτων αςτικϊν αποβλιτων.
Καταςτροφζσ φυςικϊν οικοςυςτθμάτων
από
πυρκαγιζσ αλλά και από αναπτυξιακζσ
δραςτθριότθτεσ π.χ. από ζντονεσ
τουριςτικζσ πιζςεισ.
Ζλλειψθ προςωπικοφ ςτουσ ΟΣΑ λόγω
αναςτολισ των προςλιψεων και
κατάργθςθσ οργανικϊν κζςεων.
Η λιψθ αποφάςεων για ενεργειακά
κζματα και επιδοτοφμενα προγράμματα
γίνεται ςε κεντρικό – εκνικό επίπεδο,
όπου οι OTA ζχουν ελάχιςτθ δυνατότθτα
λιψθσ αποφάςεων.
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ηελ απόθαζε απηή κεηνςήθεζε ε Γ.. θ. Πνιπδστδνπ
Βαζηιηθή, ιέγνληαο:
Πηζηεύσ όηη πίζσ από όια απηά, είλαη δύν πξάγκαηα πνπ ζέισ
λα ηα επαλαιάβσ. Σν πξώην είλαη λα καο πνπιήζνπλ ηα
πξντόληα ηνπο λα καο πνπιήζνπλ όινλ απηό ηνλ εμνπιηζκό. Σν
δεύηεξν είλαη λα πάξνπλ βνπλά, ρσξάθηα θ.ι.π. γηα λα
εγθαηαζηήζνπλ δήζελ κνλάδεο θαζαξήο ελέξγεηαο. Παξάδεηγκα
βάιαλε όινλ ην θνζκάθε θαη άιιαμε ηνπο θαπζηήξεο ηνπο γηαηί
απμήζεθε ην πεηξέιαην, πσιήζεθαλ ρηιηάδεο, εθαηνκκύξηα
αμίαο θαπζηήξεο μύινπ, πέιεη θ.ι.π. θαη θάπνηα ζηηγκή ζα
κεησζεί ην πεηξέιαην θαη όια απηά ζα είλαη άρξεζηα θαη νη
Δπξσπατθέο θαη Γεξκαληθέο βηνκεραλίεο ζα έρνπλ θεξδίζεη γηα
πνιινζηή θνξά , όκσο απηό ην δήηεκα μεπεξλάεη σο πξνο ην
κέγεζόο ηνπ , σο πξνο ηνλ πξνζαλαηνιηζκό ηνπ θαη γη απηό ζα
ην θαηαςεθίζσ.

Η απόθαζε απηή πήξε αύμνληα αξηζκό 207/2015
Δπεηδή εμαληιήζεθαλ ηα ζέκαηα ηεο εκεξήζηαο δηάηαμεο ιύλεηαη ε
ζπλεδξίαζε.
Ο ΠΡΟΔΓΡΟ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΤΜΒΟΤΛΗΟΤ

ΘΧΜΑ ΝΗΚΟΛΑΟ
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