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ΤΝΟΧΗ 

Ανταποκρινόμενοσ ςτο κάλεςμα των Δθμάρχων τθσ Ευρϊπθσ να υπερβοφν τον ςτόχο μείωςθσ των 

εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα κατά 20% ζωσ το 2020, ο Διμοσ Ρεντζλθσ υπζγραψε το 

Σφμφωνο των Δθμάρχων ςτισ 11 Μαρτίου 2013 και ξεκίνθςε να υλοποιεί τισ δεςμεφςεισ που 

απορρζουν από αυτό. 

Από τθν Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ για το ζτοσ 2010 και για τουσ τομείσ που 

ςυμπεριλιφκθςαν ςτο Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια, οι εκπομπζσ διοξειδίου του 

άνκρακα (CO2) εντόσ του Διμου Ρεντζλθσ υπολογίηονται ςε 210.182 τόνουσ ετθςίωσ. Ο ελάχιςτοσ 

ςτόχοσ που κζτει ο Διμοσ είναι θ μείωςθ αυτϊν των εκπομπϊν κατά τουλάχιςτον 20% μζχρι το 

ζτοσ 2020, ιτοι κατά 42.036 τόνοι CO2. 

Διμοσ; 3,2%

Οικιακόσ 

τομζασ; 

49,3%

Τριτογενισ 

τομζασ; 

19,4%

Μεταφορζσ; 

28,1%

 

Εικόνα 1: Εκπομπζσ CO2 Διμου Ρεντζλθσ ανά τομζα 

Ο ςτόχοσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 αναμζνεται να επιτευχκεί από τον ςυνδυαςμό 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και εγκατάςταςθσ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ (ΑΡΕ) εντόσ των 

ορίων του Διμου. Το Σχζδιο Δράςθσ που καταρτίςτθκε προβλζπει τισ παρακάτω  δράςεισ και 

μζτρα μείωςθσ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ: 

Δθμοτικόσ τομζασ 

 Επικεϊρθςθ κτιρίων του Διμου, ενεργειακι πιςτοποίθςι τουσ και προμελζτθ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

 Υλοποίθςθ παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια 

 Υλοποίθςθ παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια - Ρρόγραμμα  

ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ I & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ και Ευρωπαϊκά προγράμματα 

 Επεμβάςεισ ςτο Διαςχολικό ακλθτικό κζντρο και ςτο Κλειςτό Γυμναςτιριο Μελιςςίων 

 Εφαρμογι ςυςτιματοσ καταγραφισ τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ 

ςτα δθμοτικά κτίρια 

 Εφαρμογι προγράμματοσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων των κτιρίων 

 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια 
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 Μελζτθ και Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν / ΑΡΕ ςε δθμοτικά κτίρια 

 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων οδοφωτιςμοφ 

 Επιμόρφωςθ τμιματοσ προμθκειϊν για πράςινεσ προμικειεσ και χριςθ περιβαλλοντικϊν 

προδιαγραφϊν για προϊόντα που καταναλϊνουν ενζργεια 

Οικιακόσ και Σριτογενισ τομζασ  

 Δθμιουργία άτυπθσ δομισ με εμπλεκόμενουσ φορείσ του Διμου και δθμιουργία 

υποςζλιδοσ για το Σφμφωνο των Δθμάρχων και τισ Δράςεισ του Διμου 

 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν αντικατάςταςθ λαμπτιρων / Δράςεισ διανομισ 

λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τα οφζλθ από τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ μθδενικοφ, 

χαμθλοφ και μζςου κόςτουσ  

 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και προϊκθςθ  εκνικϊν προγραμμάτων 

 Ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των εμπλεκόμενων φορζων τθσ πόλθσ και προϊκθςθ ΑΡΕ 

 Δενδροφφτευςθ του Ρεντελικοφ όρουσ 

Μεταφορζσ 

 Χριςθ υψθλότερων μιγμάτων βιοκαυςίμου από δθμοτικά οχιματα  

 Αντικατάςταςθ δθμοτικϊν οχθμάτων με οχιματα φυςικοφ αερίου και υβριδικά ι 

θλεκτρικά οχιματα 

 Υιοκζτθςθ και εκπαίδευςθ οδθγϊν δθμοτικϊν οχθμάτων ςτθν οικολογικι οδιγθςθ 

 Μελζτθ και ςχεδιαςμόσ δράςεων για τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ του δθμοτικοφ 

ςτόλου 

 Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ /  ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν του Διμου 

 Μελζτθ αςτικισ κινθτικότθτασ και υλοποίθςθ προβλεπόμενων ζργων / παρεμβάςεων 

 Ρροϊκθςθ βιοκαυςίμων ςε εκνικό επίπεδο 

Οι μεγαλφτερεσ μειϊςεισ αναμζνονται από τομείσ ςτουσ οποίουσ ο Διμοσ δεν ζχει άμεςθ επιρροι, 

όπωσ τισ ιδιωτικζσ μεταφορζσ και τον οικιακό και τριτογενι τομζασ. Για το λόγο αυτό, θ επίτευξθ 

του ςτόχου μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 κα αποτελζςει αντικείμενο ςτενισ παρακολοφκθςθσ. Ο 

Διμοσ κα εξετάηει διαρκϊσ τθν εφαρμογι των περιγραφόμενων αλλά και νζων μζτρων ςτον 

οικιακό και τριτογενι τομζα.  

Ραράλλθλα, ο Διμοσ κα εφαρμόηει ςταδιακά τα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτουσ τομείσ 

άμεςθσ αρμοδιότθτασ του (δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ, δθμοτικόσ ςτόλοσ οχθμάτων, 

δθμοτικόσ φωτιςμόσ) ϊςτε να αποτελζςει πρότυπο τόςο για τουσ δθμότεσ όςο και για τον 

τριτογενι τομζα.  
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1 ΕΙΑΓΨΓΗ 

1.1 ΚΛΙΜΑΣΙΚΗ ΑΛΛΑΓΗ ΚΑΙ ΣΟ ΤΜΥΨΝΟ ΣΨΝ ΔΗΜΑΡΦΨΝ  

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 ζχει δεςμευκεί να αντιμετωπίςει το πρόβλθμα αυτό, 

μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου. Ριο ςυγκεκριμζνα, θ Ε.Ε. το 2008 ενζκρινε αρικμό 

μζτρων για τθν ενζργεια και το κλίμα1, κζτοντασ ωσ βαςικό ςτόχο τθ μείωςθ των αερίων του 

κερμοκθπίου κατά τουλάχιςτον 20% 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 Τοπικζσ Αρχζσ κεωρείται ότι μποροφν να διαδραματίςουν ζνα κρίςιμο ρόλο ςτθν 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 «Συμφϊνου των Δθμάρχων»2 προκειμζνου να ενκαρρφνει και να 

υποςτθρίξει τισ προςπάκειεσ τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν υλοποίθςθ αειφόρων ενεργειακϊν 

πολιτικϊν.  

Τον Μάρτιο του 2011, θ Ευρωπαϊκι Επιτροπι ανακοίνωςε ζνα Νζο Σχζδιο για τθν Ενεργειακι 

Απόδοςθ3 κακϊσ εκτιμάται ότι ο ςτόχοσ τθσ Ε.Ε. για εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά 20% ζωσ το 

2020 δε 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. Σε αυτό το Σχζδιο αναφζρεται ρθτά θ 

ςθμαςία που ζχει αποκτιςει το Σφμφωνο των Δθμάρχων για τθν εφαρμογι των πολιτικϊν 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και προαναγγζλλεται θ επζκταςθ των πρωτοβουλιϊν τθσ Ε.Ε., ςε 

επίπεδο Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ϊςτε να ενιςχυκοφν τα ποςοτικά αποτελζςματα για τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ.  

Οι Διμαρχοι τθσ Ευρϊπθσ, κατά τθν υπογραφι του Συμφϊνου, δεςμεφονται εκελοντικά να 

υπερβοφν τουσ ςτόχουσ που ζκεςε θ Ε.Ε. για το 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ CO2 ςτισ 

επικράτειεσ τουσ κατά τουλάχιςτον 20%, μζςω τθσ εφαρμογισ ενόσ «Σχεδίου Δράςθσ για τθ 

Αειφόρο Ενζργεια» ςτουσ τομείσ δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθν εντολι τουσ. Οι 

ουςιαςτικζσ δεςμεφςεισ ενόσ Διμου που ςυμμετζχει ςτο Σφμφωνο είναι θ:  

 Ρροετοιμαςία τθσ Απογραφισ Εκπομπϊν Αναφοράσ CO2, με καταγραφι των ενεργειακϊν 

καταναλϊςεων εντόσ των ορίων του Διμου, είτε άμεςων, με τθν καφςθ εντόσ του Διμου, 

ι ζμμεςων, με τθν κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ που παράγεται εκτόσ του Διμου 

                                                             
1
 Βι. ζτεηηθά COM(2008) 30 ηειηθό, Αλαθοίλωζε ηες Δπηηροπής προς ηο Δσρωπαϊθό Κοηλοβούιηο, ηο Σσκβούιηο, ηελ 

Δσρωπαϊθή Οηθολοκηθή θαη Κοηλωληθή Δπηηροπή θαη ηελ Δπηηροπή ηωλ Περηθερεηώλ, «Γύο θορές ηο 20 έως ηο 2020: Η 

θιηκαηηθή αιιαγή θαη ε εσθαηρία ηες Δσρώπες» 

2
 www.eumayors.eu  

3
 COM(2011) 109 ηειηθό, Στέδηο γηα ηελ ελεργεηαθή απόδοζε, 2011, 08/ 03/ 2011 

http://www.eumayors.eu/
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 Ρροετοιμαςία του Σχεδίου Δράςθσ για τθ Αειφόρο Ενζργεια, το οποίο πρζπει να 

υποβλθκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν επίςθμθ υπογραφι του Συμφϊνου των Δθμάρχων 

 Υλοποίθςθ 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 

 Υποβολι ζκκεςθσ πεπραγμζνων, τουλάχιςτον ανά διετία μετά τθν υποβολι του Σχεδίου 

Δράςθσ, για αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ και εξακρίβωςθ των αποτελεςμάτων. 

Θ πρωτοβουλία του Συμφϊνου 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. Στο Σφμφωνο, μζχρι ςτιγμισ (Δεκζμβρθσ 2013) ςυμμετζχουν πάνω από 5.000 Διμοι από 

τθν Ευρϊπθ, μεταξφ των οποίων 88 Διμοι από τθν Ελλάδα.4 

1.2 ΣΟ ΕΡΓΟ SEAP-PLUS  

 

Το ζργο «Adding to SEAP – more participants, more content 

across Europe SEAP-PLUS» (SEAP-PLUS), ζνα ευρωπαϊκό ζργο 

ςυγχρθματοδοτοφμενο από το Ρρόγραμμα «Ευφυισ Ενζργεια 

για τθν Ευρϊπθ» (IEE/11/978/SI2.615950), ζχει ωσ ςτόχο τθν 

δυναμικι προϊκθςθ τθσ πρωτοβουλίασ του Συμφϊνου των 

Δθμάρχων ςε ζντεκα Ευρωπαϊκζσ χϊρεσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, το ζργο SEAP-PLUS ςυνειςφζρει ςτθν 

επιτυχι εφαρμογι του Συμφϊνου των Δθμάρχων:  

 Ρροωκϊντασ τθν πρωτοβουλία του Συμφϊνου των Δθμάρχων μζςω τθσ προςχϊρθςθσ ςε 

αυτό περιςςότερων τοπικϊν και περιφερειακϊν αρχϊν είτε ωσ Υπογράφοντεσ είτε ωσ 

Δομζσ Υποςτιριξθσ αντίςτοιχα 

 Υποςτθρίηοντασ τθν εκπόνθςθ και υποβολι περιςςότερων και πιο ποιοτικϊν Σχεδίων 

Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. 

                                                             
4
 http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html  

http://www.covenantofmayors.eu/about/signatories_en.html
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 Διευκολφνοντασ τθ ςυνεργαςία μεταξφ των τοπικϊν αρχϊν, των περιφερειακϊν αρχϊν 

και των παρόχων ενζργειασ 

 Υποςτθρίηοντασ τθν ανταλλαγι εμπειριϊν και τεχνογνωςίασ μεταξφ ζμπειρων και 

λιγότερο ζμπειρων περιφερειακϊν φορζων 

 Ρροωκϊντασ τθν ενςωμάτωςθ των Σχεδίων Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια ςτισ 

περιφερειακζσ πολιτικζσ 

 Ενιςχφοντασ τθ χριςθ Ευρωπαϊκϊν πολιτικϊν και χρθματοδοτικϊν εργαλείων (όπωσ το 

ELENA, το JESSICA, τα Διαρκρωτικά Ταμεία, κτλ) από τισ τοπικζσ αρχζσ 

 Ενθμερϊνοντασ όςο το δυνατόν περιςςότερεσ τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ και 

παρόχουσ ενζργειασ 

Στο ζργο Επικεφαλισ Συντονιςτισ Εταίροσ είναι το Τεχνικό Επιμελθτιριο 

Ελλάδασ (ΤΕΕ), και ςυμμετζχουν επίςθσ θ εταιρεία ΕΡΤΑ A.E. Σφμβουλοι-

Μελετθτζσ Ρεριβαλλοντικϊν Ζργων, θ Ρεριφζρεια Λιγουρίασ και θ Επαρχία 

Κονςζντςασ από τθν Ιταλία, ο Διεκνισ Οργανιςμόσ ICLEI, το Διεκνζσ Δίκτυο για τθν Ρροςταςία του 

Κλίματοσ Climate Alliance (τοπικό γραφείο Αυςτρίασ), θ Ρεριφερειακι Αυτοδιοίκθςθ τθσ 

Βαρκελϊνθσ, θ Ζνωςθ Διμων ουμανίασ, το Ενεργειακό Γραφείο Διμων τθσ Μαφρθσ Θάλαςςασ, 

το Υπουργείο Ρεριβάλλοντοσ τθσ Λετονίασ, το Ενεργειακό Γραφείο τθσ Ρεριφζρειασ Pomurje τθσ 

Σλοβενίασ, ο Διμοσ Jokkmokk ςε ςυνεργαςία με το Ρεριφερειακό Ενεργειακό Nenet ςτθ Σουθδία 

και το Ενεργειακό Γραφείο Κφπρου.  

Στο πλαίςιο του ζργου, το ΤΕΕ ζγινε «Εκνικόσ Συντονιςτισ» του Συμφϊνου (Covenant National 

Coordinator) και μαηί με τθν ΕΡΤΑ παρζχει υποςτιριξθ ςε Διμουσ τθσ χϊρασ, ςτο πλαίςιο του 

Συμφϊνου των Δθμάρχων. Ο Διμοσ Ρεντζλθσ είναι ζνασ από τουσ Διμουσ ςτθν Ελλάδα που 

επωφελείται από το ζργο SEAP-PLUS. 

1.3 Ο ΣΟΦΟ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ ΠΕΝΣΕΛΗ 

Στο Επιχειρθςιακό Ρρόγραμμα 2012 – 2014, ο Διμοσ Ρεντζλθσ ζχει κακορίςει τθν ςτρατθγικι και 

τισ αναπτυξιακζσ προτεραιότθτεσ του.   

Θ διατφπωςθ τθσ αποςτολισ και του οράματοσ του Διμου, ζχει ςκοπό να εξαςφαλίςει πωσ όλοι οι 

ενδιαφερόμενοι, εςωτερικά και εξωτερικά του Διμου, ζχουν τθν ίδια αντίλθψθ για το που 

βρίςκεται ςιμερα ο Διμοσ και πολφ περιςςότερο για το ποια κατεφκυνςθ κα ακολουκιςει και 

που ςκοπεφει να φκάςει ςτο άμεςο μζλλον. Επιπρόςκετα, τόςο θ αποςτολι, όςο και το όραμα, 

βοθκοφν ςτον κακοριςμό των προτεραιοτιτων του, ςτοιχείο κρίςιμθσ ςθμαςίασ για τθν πορεία 

του Διμου. Από το περιεχόμενο του άρκρου 75 Κϊδικα Διμων και Κοινοτιτων,Ν.3463/2006 (ΦΕΚ 

Α 114/30.6.2006), προκφπτει ξεκάκαρα θ Διλωςθ τθσ Αποςτολισ του Διμου: 

«Αποςτολι του Διμου Πεντζλθσ είναι θ Διεφκυνςθ και Ρφκμιςθ όλων των Σοπικϊν 

Τποκζςεων, ςφμφωνα με τισ αρχζσ τθσ Επικουρικότθτασ και τθσ Εγγφτθτασ, με ςτόχο 

τθν προςταςία του Περιβάλλοντοσ, τθν Ανάπτυξθ και τθ ςυνεχι βελτίωςθ των 

ςυμφερόντων και τθσ Ποιότθτασ Ζωισ τθσ Σοπικισ Κοινωνίασ» 
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Θ Διλωςθ του Οράματοσ του Διμου Ρεντζλθσ ζχει διατυπωκεί ωσ εξισ: 

«Όραμά μασ είναι να γίνει ο Διμοσ Πεντζλθσ , ςτο ςφνολό του, ζνασ νοικοκυρεμζνοσ 

Διμοσ και το Πεντελικό Προάςτιο κατεξοχιν αμιγοφσ κατοικίασ με λειτουργίεσ 

δθμοτικζσ, που κα υπθρετοφν τον Πολίτθ, κα ςτθρίηουν τον άνκρωπο και κα 

ςζβονται το περιβάλλον και το δθμόςιο χριμα.» 
 

Οι Αξίεσ του Διμου είναι αυτζσ οι οποίεσ τον κακοδθγοφν διαρκϊσ κατά τθν εκπλιρωςθ τθσ 

αποςτολισ του κακϊσ επίςθσ και ςτο ταξίδι τθσ επίτευξθσ του Οράματοσ.  Πλεσ οι ςτρατθγικζσ και 

οι δράςεισ ςτα πλαίςια του Επιχειρθςιακοφ Ρρογράμματοσ είναι ςφμφωνεσ με τισ 

αδιαπραγμάτευτεσ Αξίεσ του Διμου Ρεντζλθσ οι οποίεσ και αναφζρονται παρακάτω: 

 

Θ γενικι ςτρατθγικι του Διμου παρουςιάηει τον τρόπο με τον οποίο ο Διμοσ κα εκπλθρϊςει τθν 

αποςτολι του και να επιτφχει το Πραμά του και είναι ςε ςυμφωνία με τισ Αξίεσ του Διμου. 

 «Η Οικονομικι εξυγίανςθ και θ Διοικθτικι αναςυγκρότθςθ των Τπθρεςιϊν του 

Διμου προκειμζνου να αποτελζςουν εμβατιριο προςφοράσ ςτον άνκρωπο και ςτο 

περιβάλλον και ςτθν Προςταςία, Ανάδειξθ και Προϊκθςθ του Φυςικοφ Πλοφτου τθσ 

περιοχισ του Διμου και ενίςχυςθ των υποςτθρικτικϊν υποδομϊν κακϊσ και 

υπθρεςιϊν για τθν πλθρζςτερθ κάλυψθ των αναγκϊν των κατοίκων.» 
 

Θ ςτρατθγικι του Διμου Ρεντζλθσ ζχει διαμορφωκεί  μζςω των γενικϊν ςτόχων και πολιτικϊν 

δράςθσ οι οποίοι ζχουν ομαδοποιθκεί ςε άξονεσ και μζτρα.  

Από τουσ τζςςερισ (4) άξονεσ προτεραιότθτασ, ο Άξονασ 1 αφορά ςτθν Ρροςταςία του 

Ρεριβάλλοντοσ & Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ Ηωισ. Στα πλαίςια του ςυγκεκριμζνου Άξονα 

ςυμπεριλαμβάνονται μζτρα και δράςεισ που ςτοχεφουν ςτθ βελτίωςθ τθσ ποιότθτασ ηωισ των 

πολιτϊν μζςα από τθν βελτίωςθ των τοπικϊν υποδομϊν. Επίςθσ ςτθν προςταςία και ανάδειξθ του 

φυςικοφ - δαςικοφ περιβάλλοντοσ τθσ περιοχισ. Αναλυτικότερα, ο ςυγκεκριμζνοσ άξονασ περιζχει 

δράςεισ που αφοροφν κζματα τθσ διαχείριςθσ ςτερεϊν αποβλιτων κακϊσ επίςθσ κζματα 

κακαριότθτασ και των νεκροταφείων. Ραράλλθλα, περιλαμβάνεται το ςφνολο των δράςεων που 

αφορά τθν βελτίωςθ του οδικοφ δικτφου και τθν βελτίωςθ των κυκλοφοριακϊν ςυνκθκϊν. 

Επιπρόςκετα, εμπεριζχονται δράςεισ αναφορικά με τθν ολοκλιρωςθ του χωροταξικοφ 

ςχεδιαςμοφ και τθσ ανάπλαςθσ των υφιςτάμενων τοπικϊν υποδομϊν. 
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Μζτρα Γενικοί Στόχοι 

1.1.:Ρροςταςία και 
διαχείριςθ φυςικϊν 
πόρων 

1. Ρροςταςία και αναδάςωςθ του Ρεντελικοφ όρουσ 

2. Ρροςταςία των φυςικϊν πόρων από κάκε μορφισ ρφπανςθ 

3. Ρροςταςία και Ανάδειξθ των ρεμάτων τθσ περιοχισ του Διμου 

4. Ρροςταςία και ανάδειξθ των πάςθσ φφςθσ χϊρων πραςίνου εντόσ του αςτικοφ 
ιςτοφ 

5. Χαρτογράφθςθ και ανάδειξθ των δαςικϊν μονοπατιϊν και χϊρων δαςικισ 
αναψυχισ. 

6. Αξιοποίθςθ των Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ 

7. Διαμόρφωςθ οικολογικισ ςυνείδθςθσ των πολιτϊν 
 

1.2: Υποδομζσ 
περιβάλλοντοσ και 
δθμόςιασ υγείασ 

1. Ρροςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ 

2. Βελτίωςθ-επζκταςθ δικτφων φδρευςθσ- αποχζτευςθσ 

3. Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ αποκομιδισ των απορριμμάτων 

4. Ρροϊκθςθ τθσ ανακφκλωςθσ και τθσ κομποςτοποίθςθσ των απορριμμάτων 

5. Βελτίωςθ των υπθρεςιϊν κακαριςμοφ κοινόχρθςτων χϊρων 

6. Ρροϊκθςθ τθσ διαλογισ των απορριμμάτων ςτθν πθγι. 
 

1.3:Οικιςτικι και 
Ρολεοδομικι 
Ανάπτυξθ 

1. Ανακεωριςεισ ΓΡΣ και πολεοδομικϊν ςχεδίων Δ.Ε. Μελιςςίων & Ν. Ρεντζλθσ 

2. Ζγκριςθ ΓΡΣ τθσ Δθμοτικισ Κοινότθτασ Ρεντζλθσ 

3. Επεκτάςεισ ςχεδίου πόλθσ 

4. Ρεριφροφρθςθ τθσ τιρθςθσ των χριςεων γισ και προςταςία των περιοχϊν 
αμιγοφσ κατοικίασ. 

5. Επίλυςθ δαςικϊν κεμάτων Δθμ. Κοινοτιτων Ρεντζλθσ και Ν. Ρεντζλθσ 

6. Ολοκλιρωςθ τθσ διαδικαςίασ κτθματολογίου ςτισ Δ.Ε. Ρεντζλθσ και Ν. Ρεντζλθσ . 

7. Αξιοποίθςθ περιοχϊν για τθ δθμιουργία κοινόχρθςτων & κοινωφελϊν χϊρων 

8. Σφνταξθ προκαταρκτικϊν προτάςεων ανάπλαςθσ οικιςτικϊν ςυνόλων 
 

1.4: Υποδομζσ 
προςβαςιμότθτασ  
και κινθτικότθτασ 

1. Βελτίωςθ δθμοτικοφ οδικοφ δικτφου 

2. Βελτίωςθ των ςυγκοινωνιακϊν ςυνδζςεων και υποδομϊν 

3. Αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων κυκλοφορίασ – αποτροπι διαμπερϊν κινιςεων 
διαμζςου περιοχϊν κατοικίασ 

4. Αντιμετϊπιςθ των προβλθμάτων ςτάκμευςθσ 

5. Βελτίωςθ ςυνκθκϊν οδικισ αςφάλειασ 

6. Ενκάρρυνςθ χριςθσ ποδθλάτων 
 

1.5: Αςφάλεια-
Ρολιτικι Ρροςταςία 

1. Βελτίωςθ ικανότθτασ πρόλθψθσ και αντιμετϊπιςθσ ζκτακτων αναγκϊν 

2. Ανάπτυξθ υποδομϊν πολιτικισ προςταςίασ 

3. Αναβάκμιςθ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ των οδϊν και των κοινόχρθςτων χϊρων 

4. Ανάπτυξθ- Εκςυγχρονιςμό του εξοπλιςμοφ Ρολιτικισ Ρροςταςίασ 
 

Ρίνακασ 1: ΑΞΟΝΑΣ 1: Ρροςταςία του Ρεριβάλλοντοσ & Βελτίωςθ τθσ Ροιότθτασ ηωισ 

Επίςθσ, ο Άξονασ 4: Βελτίωςθ τθσ Διοικθτικισ Ικανότθτασ & τθσ Οικονομικισ κατάςταςθσ του 

Διμου, περιλαμβάνει μζτρο για τθν  βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ του εξοπλιςμοφ και των 

εγκαταςτάςεων του Διμου. 
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Ο Διμοσ Ρεντζλθσ, ςε ςυνζχεια των αποφάςεων και δράςεων που ζχει υιοκετιςει για τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ και αειφόρο ανάπτυξθ υπζγραψε το Σφμφωνο των Δθμάρχων ςτισ 11 

Μαρτίου 2013 και ξεκίνθςε να υλοποιεί τισ δεςμεφςεισ που απορρζουν από αυτό.  

Με τθν υπογραφι του Συμφϊνου των Δθμάρχων και τθν εκπόνθςθ και υλοποίθςθ του παρόντοσ 

Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια ο Διμοσ επιδιϊκει ςυνολικά να: 

 Συνειςφζρει ςτθν προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ μζςω τθσ 

μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 εντόσ των ορίων του 

 Επιδείξει τθν προςιλωςι του ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν ορκολογικι 

χριςθ των πόρων 

 Ενκαρρφνει τθν ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν 

 Βελτιϊςει τθν εικόνα τθσ πόλθσ 

 Αποκομίςει (και εξαςφαλίςει για τουσ πολίτεσ) οικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ από 

τθν Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ και τθν χριςθ Ανανεϊςιμων Ρθγϊν Ενζργειασ. 

 Αποκτιςει πρόςβαςθ ςε εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ 

 Βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, μετακίνθςθσ και εργαςίασ εντόσ του Διμου 

 Ρροςαρμοςτεί πιο εφκολα και αποτελεςματικά με το ςυνεχϊσ ανανεοφμενο εκνικό και 

ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο που δίνει αυξθμζνθ βαρφτθτα ςε κζματα ενζργειασ και 

περιβάλλοντοσ 

 Αποκομίςει οφζλθ από τθν ςυνεργαςία με άλλουσ διμουσ που ςυμμετζχουν ςτο 

Σφμφωνο των Δθμάρχων ι τουσ φορείσ που το ςτθρίηουν. 

1.4 ΣΟ ΦΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΥΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΟΤ ΔΗΜΟΤ  

Το Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια (ΣΔΑΕ) είναι ζνα βαςικό ζγγραφο που παρουςιάηει 

τον τρόπο με τον οποίο ο Διμοσ κα εκπλθρϊςει τθ δζςμευςι του ζωσ το ζτοσ 2020. Θ Απογραφι 

Εκπομπϊν Αναφοράσ παρζχει τισ απαραίτθτεσ πλθροφορίεσ για τθ φφςθ των δραςτθριοτιτων που 

εκπζμπουν διοξείδιο του άνκρακα (CO2) ςτθν περιοχι του Διμου. Το Σχζδιο Δράςθσ χρθςιμοποιεί 

τα αποτελζςματα τθσ Απογραφισ για να προςδιορίςει τουσ βζλτιςτουσ τομείσ δράςθσ και να 

κακορίςει ςυγκεκριμζνα μζτρα που ςκοπεφει να υλοποιιςει ο Διμοσ ϊςτε να μειωκοφν οι 

εκπομπζσ CO2.  

Στο παρόν Σχζδιο Δράςθσ περιγράφεται θ υφιςτάμενθ κατάςταςθ ςτον Διμο Ρεντζλθσ και τα 

μζτρα που κα υλοποιθκοφν μζχρι το 2020 ϊςτε ο Διμοσ να επιτφχει τον ςτόχο μείωςθσ των 

εκπομπϊν CO2 που ζκεςε. Κακϊσ το Σχζδιο Δράςθσ ζχει τθν μορφι ενόσ ολοκλθρωμζνου ζργου, 

εκτόσ των ςτόχων και των τεχνικϊν μζςων για τθν επίτευξι τουσ, περιλαμβάνει και: 

 Τισ υπθρεςίεσ που αναμζνεται να αναλάβουν τον ςχεδιαςμό, υλοποίθςθ και 

παρακολοφκθςθ κάκε δράςθσ 

 Τθν πικανι πθγι χρθματοδότθςθσ 
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 Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίθςθσ 

 Τουσ δείκτεσ παρακολοφκθςθσ τθσ προόδου και επαλικευςθσ των επικυμθτϊν 

αποτελεςμάτων  

Ο ςτόχοσ που κζτει το παρόν Σχζδιο Δράςθσ είναι θ μείωςθ των εκπομπϊν CO2, από τισ 

δραςτθριότθτεσ εντόσ των ορίων του Διμου, κατά 20% ζωσ το 2020 από τα επίπεδα του 2010. Ο 

ςτόχοσ του 20% αναμζνεται να επιμεριςτεί ςε κάκε τομζα του Σχεδίου, ϊςτε να οριςτοφν οι 

επιμζρουσ ςτόχοι του Σχεδίου Δράςθσ: 

 38% μείωςθ των εκπομπϊν CO2 ςε όλεσ τισ δθμοτικζσ δραςτθριότθτεσ (κτίρια, 

εγκαταςτάςεισ και οχιματα) ζωσ το 2020, από μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ  

 15% μείωςθ των εκπομπϊν CO2 ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα ζωσ το 2020, από μζτρα 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ  

 21% μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ μεταφορζσ ζωσ 

το 2020. 

 2% μείωςθ των εκπομπϊν CO2  από Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ 

Το Σχζδιο Δράςθσ του Διμου Ρεντζλθσ ζχει ςυνταχκεί με βάςθ τον Οδθγό του Συμφϊνου των 

Δθμάρχων5, που παρζχει λεπτομερείσ, βιμα προσ βιμα, προτάςεισ για τθ ςυνολικι διαδικαςία  

ςχεδιαςμοφ μιασ ςτρατθγικισ για τθν ενζργεια και το κλίμα ςε τοπικό επίπεδο, από τθν αρχικι 

πολιτικι δζςμευςθ ωσ τθν εφαρμογι. 

                                                             
5
 GUIDEBOOK - "HOW TO DEVELOP A SUSTAINABLE ENERGY ACTION PLAN (SEAP)" by the Covenant of Mayors Office 

on behalf of Directorate-General for Energy of the European Commission  

http://www.simfonodimarxon.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf   

http://www.simfonodimarxon.eu/IMG/pdf/seap_guidelines_en-2.pdf
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2 Ο ΔΗΜΟ ΠΕΝΣΕΛΗ 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ βρίςκεται ςτο ανατολικό τμιμα του Βορείου Τομζα τθσ Ρεριφζρειασ Αττικισ. 

Ζχει ςυνολικι ζκταςθ περίπου 29.000 ςτρζμματα και βρίςκεται βορειοανατολικά του κζντρου τθσ 

Ακινασ. 

 

Εικόνα 2 Θζςθ Διμου Ρεντζλθσ 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ δθμιουργικθκε τθν 1θ Ιανουαρίου 2011 με βάςθ τον ν.3852/2010 "Ρρόγραμμα 

Καλλικράτθσ"  από τθν ςυνζνωςθ των προχπαρχόντων Διμων Ρεντζλθσ, Νζασ Ρεντζλθσ και των 

Μελιςςίων. Θ ζδρα του Διμου Ρεντζλθσ είναι ςτα Μελίςςια και ο νζοσ Καλλικρατικόσ Διμοσ 

αποτελείται από τρεισ Δθμοτικζσ Κοινότθτεσ, ιτοι τθν Δ.Κ. Μελιςςίων, τθν Δ.Κ. Νζασ Ρεντζλθσ και 

τθν Δ.Κ. Ρεντζλθσ. 

Σφμφωνα με τθν απογραφι τθσ ΕΛ.ΣΤΑΤ το 2011, ο Διμοσ Ρεντζλθσ ζχει μόνιμο πλθκυςμό 34.934. 

Θ οικονομικι δραςτθριότθτα του Διμου φζρει τα χαρακτθριςτικά τθσ ευρφτερθσ περιοχισ τθσ 

Ακινασ. Το μεγαλφτερο ποςοςτό του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ απαςχολείται με τθν 

δθμόςια διοίκθςθ και άμυνα, το χονδρικό και λιανικό εμπόριο, τισ επιςκευζσ,  τθν διαχείριςθ 

ακίνθτθσ περιουςίασ, τισ μεταποιθτικζσ βιομθχανίεσ, τθν υγεία και κοινωνικι μζριμνα και τθν 

εκπαίδευςθ. 
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Δημόζια διοίκηζη και άμσνα, σποτρεωηική κοινωνική αζθάλιζη.                                                                             

Χονδρικό και λιανικό εμπόριο, επιζκεσή ασηοκινήηων, οτημάηων, μοηοζσκλεηών και ειδών αηομικής και οικιακής τρήζης. 

Διατείριζη ακίνηηης περιοσζίας, εκμιζθώζεις και επιτειρημαηικές δραζηηριόηηηες.                                                       

Μεηαποιηηικές βιομητανίες.                                                                                                                             

Υγεία και κοινωνική μέριμνα.                                                                                                                          

Εκπαίδεσζη.                                                                                                                                                 

Καηαζκεσές.                                                                                                                                                

Μεηαθορές, αποθήκεσζη και επικοινωνίες.                                                                                                         

Δήλωζαν αζαθώς ή δε δήλωζαν                                                     

Ενδιάμεζοι τρημαηοπιζηωηικοί οργανιζμοί.                                                                                                         

Δραζηηριόηηηες παροτής σπηρεζιών

Νέοι                                                                                                                                                          

Ξενοδοτεία και εζηιαηόρια.                                                                                                                              

Ιδιωηικά νοικοκσριά ποσ απαζτολούν οικιακό προζωπικό.                                                                                      

Παροτή ηλεκηρικού ρεύμαηος, θσζικού αερίοσ και νερού.                                                                                     

Γεωργία, κηηνοηροθία, θήρα, δαζοκομία.                                                                                                           

Εικόνα 3 Ροςοςτό απαςχόλθςθσ του ενεργοφ πλθκυςμοφ ςτον Διμο Ρεντζλθσ
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3 ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΒΑΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΥΗ ΕΚΠΟΜΠΨΝ 

Στο κεφάλαιο αυτό προςδιορίηεται θ μεκοδολογία υπολογιςμοφ των εκπομπϊν διοξειδίου το 

άνκρακα (CO2), που είναι ςφμφωνθ με τισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων. 6  

Σθμειϊνεται ότι ςτο παρόν Σχζδιο Δράςησ ζχουν υπολογιςτεί μόνο οι εκπομπζσ CO2 εντόσ των 

ορίων του Διμου και αφοροφν ςτισ εκπομπζσ λόγω τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ εντόσ των ορίων 

του Διμου, είτε άμεςθσ, με τθν χριςθ καυςίμων εντόσ του Διμου, ι ζμμεςθσ, με τθν κατανάλωςθ 

θλεκτριςμοφ που παράγεται εκτόσ του Διμου. Τα γεωγραφικά όρια του Διμου Ρεντζλθσ 

ορίηονται από το πρόγραμμα Καλλικράτθσ.   

Για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν χρθςιμοποιικθκαν οι τυπικοί ςυντελεςτζσ εκπομπών που 

προτείνονται ςτισ Οδθγίεσ τθσ Διακυβερνθτικισ Επιτροπισ για τθν Κλιματικι Αλλαγι (IPCC) 2006.  

Ειδικά για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν από τθν κατανάλωςθ πετρελαίου κίνθςθσ ζχει 

χρθςιμοποιθκεί ο διορκωμζνοσ ςυντελεςτισ ςτον οποίο ζχει ςυνυπολογιςτεί το ποςοςτό 

βιοντίηελ κατά το ζτοσ αναφοράσ: 

Fdiesel‐new = PCD * Fdiesel + PBD * 0 

όπου: Fdiesel‐new: διορκωμζνοσ ςυντελεςτισ, PCD: ποςοςτό ςυμβατικοφ πετρελαίου κίνθςθσ, Fdiesel: 

τυπικόσ ςυντελεςτισ εκπομπϊν πετρελαίου κίνθςθσ και PBD: ποςοςτό βιοντίηελ.  

Σφμφωνα με τα επίςθμα εκνικά ςτοιχεία, για το 2010 οι μεταβλθτζσ παίρνουν τισ τιμζσ: PCD 

= 93,5%, Fdiesel = 0,267, PBD = 6,5%. 
 

Σφμφωνα με τα παραπάνω, για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν CO2 του Διμου Ρεντζλθσ 

χρθςιμοποιικθκαν οι ςυντελεςτζσ:  

Καφςιμθ φλθ Τυπικόσ ςυντελεςτισ εκπομπϊν (tCO2/MWh) 

Θλεκτριςμόσ 1,149 

Βενηίνθ 0,249 

Ρετρζλαιο Κίνθςθσ 0,250 

Ρετρζλαιο κζρμανςθσ 0,267 

Ξφλο 0,302 

Φυςικό αζριο 0,202 

Ρίνακασ 2: Τυπικοί ςυντελεςτζσ εκπομπϊν CO2 

Ωσ ζτοσ αναφοράσ για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν και τθν ςφνταξθ του Σχεδίου Δράςθσ του 

Διμου Ρεντζλθσ, ελλείψει ςτοιχείων για προθγοφμενα ζτθ, επιλζχκθκε το 2010. 

Το ςυνολικό μζγεκοσ εκπομπϊν (ανκρακικό αποτφπωμα ) του Διμου Ρεντζλθσ  προκφπτει από τθν 

                                                             
6 Οδθγόσ «Ρωσ να αναπτφξετε ζνα Σχζδιο Δράςθσ Αειφόρου Ενζργειασ (ΣΔΑΕ)» του Συμφϊνου των 

Δθμάρχων από το Γραφείο Συμφϊνου των Δθμάρχων για λογαριαςμό τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ενζργειασ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ http://www.simfonodimarxon.eu/IMG/pdf/SEAP_guidelines_EL.pdf  

http://www.simfonodimarxon.eu/IMG/pdf/SEAP_guidelines_EL.pdf
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κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και καυςίμων ςτουσ παρακάτω τομείσ: 

 Δθμοτικά κτίρια  και υποδομζσ. 

 Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ 

 Δθμοτικά οχιματα 

 Οικιακόσ τομζασ 

 Τριτογενισ τομζασ 

 Ιδιωτικά οχιματα και μεταφορζσ. 

Στθν ςυνζχεια παρουςιάηεται αναλυτικά θ κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τομζα και χριςθ. 
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4 ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΑ ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΚΑΙ 

ΤΠΟΔΟΜΕ 

Στο παρόν κεφάλαιο παρουςιάηεται θ κατανάλωςθ ενζργειασ από τα δθμοτικά κτίρια και τισ 

υποδομζσ του Διμου Ρεντζλθσ. Θ κατανάλωςθ ενζργειασ περιλαμβάνει τθν θλεκτρικι ενζργεια, 

το πετρζλαιο και το φυςικό αζριο, και αφορά ςτουσ εξισ τομείσ: 

 Δθμοτικά κτίρια, ςχολικά κτίρια και ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ 

 Δθμοτικόσ φωτιςμόσ 

4.1 ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4.1.1 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ  είναι υπεφκυνοσ για τθ λειτουργία και ςυντιρθςθ  πολλϊν κτιρίων και 

κτιριακϊν ςυγκροτθμάτων. Συνολικά ο Διμοσ διαχειρίηεται 25 κτίρια διοίκθςθσ, υπθρεςιϊν, 

ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων, τεχνικϊν υπθρεςιϊν κ.α. και 22 ςχολικζσ μονάδεσ.  

 

Εικόνα 4: Σχολεία του Διμου Ρεντζλθσ 

Τα κτίρια αυτά παρουςιάηονται ςτον πίνακα που ακολουκεί, μαηί με τθν ςυνολικι ετιςια 

κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για το ζτοσ 2010, ςφμφωνα με τα τιμολόγια θλεκτρικισ 

ενζργειασ: 
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Α/Α ΚΤΙΙΟ 
EΤΘΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 

ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ 
ΕΝΕΓΕΙΑΣ KWh 

1 1ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 8201 

2 2ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 6469 

3 1ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 4458 

4 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 10016 

5 1ο - 6ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ  ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΚΟΝΙΤΣΘΣ-ΣΡΑΤΘΣ) 898 

6 1ο - 6ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΚΟΝΙΤΣΘΣ) 523 

7 
1ο - 6ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΘΕΜΟΡΥΛΩΝ-

ΚΟΝΙΤΣΘΣ) 
8653 

8 
1ο - 6ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΘΕΜΟΡΥΛΩΝ-

ΣΡΑΤΘΣ) 
13943 

9 2ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ  ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 25256 

10 3ο  - 5ο  ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 32563 

11 4ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 19420 

12 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 47640 

13 ΚΥΣΤΑΛΛΕΙΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΖΛΘΣ 17721 

14 1ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 22142 

15 ΛΥΚΕΙΟ  Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ 40550 

16 ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ 12123 

17 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 28200 

18 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 30470 

19  ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 31560 

20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 34757 

21 Α.Ρ.Χ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ) Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 32113 

22 1οσ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 18640 

23 2οσ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 67518 

24 ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ( ΚΤΙΙΟ ΔΘΜΟΥ) 106600 

25 ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΕΝΟΙΚΙΑΗΟΜΕΝΟ) 978 

26 ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΘΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 228773 

27 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΓΘΡΕΔΟ 

ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ) 
81935 

28 ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (1
θσ 

ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ) 101760 

29 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 30240 

30 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 148560 

31 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΚΕΡ) 1870 

32 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΔΥΡΟ) 81935 

33 ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΝΤΙΚΟ) 15105 

34 ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Α) 9998 

35 ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β) 1864 

36 ΑΡΟΘΘΚΘ 1  Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 8252 

37 ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5898 

38 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 58432 
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Α/Α ΚΤΙΙΟ 
EΤΘΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 

ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ 
ΕΝΕΓΕΙΑΣ KWh 

39 ΚΑΡΘ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 12877 

40 ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Κ  ΡΕΝΤΕΛΘΣ 43281 

41 ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ  Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 34986 

42 ΜΕΓΑΟ ΔΟΥΚΙΣΣΘΣ ΡΛΑΚΕΝΤΙΑΣ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 5499 

43 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 34580 

44 ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ  ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 18784 

45 ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 41018 

46 ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 3519 

47 ΚΑΡΘ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 1533 

Ρίνακασ 3: Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε δθμοτικά κτίρια 

Θ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια  του διμου Ρεντζλθσ για το 

ζτοσ 2010 ιταν 1.592.111 KWh. Από τον παραπάνω πίνακα είναι εμφανζσ ότι 4 κτίρια, το 

Διαςχολικό Ακλθτικό Κζντρο, το  Κλειςτό Γυμναςτιριο Μελιςςίων, το Ρολιτιςτικό κζντρο 

Μελιςςίων και το Δθμαρχείο του Διμου ςτα Μελίςςια, είναι υπεφκυνα για το 42% περίπου τθσ 

ςυνολικισ καταναλιςκόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ . 

4.1.2 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΨΣΙΜΟ 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ ζχει πραγματοποιιςει αποτφπωςθ των ςτθλϊν δθμοτικοφ φωτιςμοφ και 

ψθφιακι απεικόνιςθ ςε ςφςτθμα ςυντεταγμζνων, ςτο πλαίςιο λειτουργίασ διαδικτυακισ 

εφαρμογισ ςτθν ιςτοςελίδα του διμου, όπου ο κάκε δθμότθσ κα μπορεί να δθλϊνει τθν 

προβλθματικι λειτουργία ςυγκεκριμζνου φωτιςτικοφ. 

Συνολικά ςτο Διμο Ρεντζλθσ υπάρχουν 5,291 φωτιςτικά και κατά το ζτοσ αναφοράσ για τον 

Δθμοτικό φωτιςμό χρθςιμοποιοφνταν ο παρακάτω ςυνδυαςμόσ λαμπτιρων: 

ΕΙΔΟΣ ΛΑΜΡΤΘΑ ΙΣΧΥΣ ΛΑΜΡΤΘΑ W ΑΙΘΜΟΣ ΛΑΜΡΤΘΩΝ 

Ατμϊν Na 70 9 

Ατμϊν Na 150 47 

Ατμϊν Hg 125 4404 

Ατμϊν Hg 250 780 

Μεικτοφ Φωτιςμοφ 160 51 

Ρίνακασ 4: Αρικμόσ και ιςχφσ λαμπτιρων 

Από τα παραπάνω προκφπτει ότι θ ςυνολικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφσ του δικτφου δθμοτικοφ 

φωτιςμοφ ςτο διμο Ρεντζλθσ είναι 761 KW. Στα φωτιςτικά με λαμπτιρα τφπου εκκζνωςθσ 

αερίων υπολογίηεται ωσ ιςχφσ θ ονομαςτικι του λαμπτιρα επαυξθμζνθ (10%) με τθν 

κατανάλωςθ ιςχφοσ για τα όργανα ζναυςθσ. Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι οι λαμπτιρεσ αυτοί 

λειτουργοφν κατά μζςο όρο 11 ϊρεσ ανά θμζρα, θ ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

ςτον Διμο Ρεντζλθσ για τον δθμοτικό φωτιςμό το ζτοσ 2010 ιταν 3.371.299 KWh. 
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4.2 ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4.2.1 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ 

Στα κτίρια που διαχειρίηεται, λειτουργεί και ςυντθρεί ο Διμοσ Ρεντζλθσ, χρθςιμοποιείται ωσ 

καφςιμο για κζρμανςθ και παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ το πετρζλαιο και το Φυςικό 

Αζριο. Το 2010 ςε 40 κτίρια χρθςιμοποιικθκε πετρζλαιο και ςε 5 κτίρια Φυςικό Αζριο. 

Αναμζνεται θ ςταδιακι ςφνδεςθ περιςςοτζρων κτιρίων με το Φυςικό Αζριο (εξαρτάται κυρίωσ 

από τθν επζκταςθ του ενεργοφ δικτφου διανομισ φυςικοφ αερίου).  

Ακολουκϊντασ τον Οδθγό του Συμφϊνου των Δθμάρχων για τθν εκπόνθςθ ΣΔΑΕ, γίνεται θ 

παραδοχι ότι ςτο τζλοσ κάκε περιόδου κζρμανςθσ (Μάιοσ) οι ετιςιεσ παραδόςεισ πετρελαίου 

ιςοφνται με τθν ετιςια κατανάλωςθ πετρελαίου. Για τθν μετατροπι του όγκου καυςίμου ςε 

ενζργεια χρθςιμοποιικθκε ο ςυντελεςτισ (IPCC 2006) που προτείνεται ςτισ κατευκυντιριεσ 

οδθγίεσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων . 

Καφςιμο Συντελεςτισ μετατροπισ 
(kWh/lt) Ρετρζλαιο 10,0 

Ρίνακασ 5: Συντελεςτισ μετατροπισ όγκου πετρελαίου ςε ενζργεια 

Στον πίνακα που ακολουκεί αναγράφονται οι καταναλϊςεισ πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ςτα 

Δθμοτικά κτίρια  για το ζτοσ 2010. 

Α/
Α 

ΚΤΙΙΟ 

EΤΘΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 

lt 

EΤΘΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 

KWh 

EΤΘΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 

Φ.Α. 
KWh 

1 1ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2800 28000  

2 2ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2500 25000  

3 1
ο
 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 3200 32000  

4 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2300 23000  

5 
1ο - 6ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ  

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΚΟΝΙΤΣΘΣ-ΣΡΑΤΘΣ) 
2000 15000  

6 
1ο - 6ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

(ΚΟΝΙΤΣΘΣ) 
1500 15000  

7 
1ο - 6ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

(ΘΕΜΟΡΥΛΩΝ-ΚΟΝΙΤΣΘΣ) 
4500 20000  

8 
1ο - 6ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΘΕΜΟΡΥΛΩΝ-ΣΡΑΤΘΣ) 
6000 35000  

9 2ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ  ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 3500 35000  

10 3ο  - 5ο  ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 4800 35000  

11 4ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 4000 40000  

12 ΕΙΔΙΚΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 5000 30000  

13 
ΚΥΣΤΑΛΛΕΙΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ 

ΡΕΝΤΖΛΘΣ 
3000 30000  

14 1ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 3500 35000  

15 ΛΥΚΕΙΟ  Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ 4000 40000  
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Α/
Α 

ΚΤΙΙΟ 

EΤΘΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 

lt 

EΤΘΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 
ΡΕΤΕΛΑΙΟΥ 

KWh 

EΤΘΣΙΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ 

Φ.Α. 
KWh 

16 ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ 3800 38000  

17 1
ο
 ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 4500 45000  

18 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5300 53000  

19  ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 9150 91500  

20 ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 9850 98500  

21 Α.Ρ.Χ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ) Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 9000 90000  

22 
1οσ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
2500 25000  

23 
2οσ ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ 

ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
  60433 

24 
ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ( ΚΤΙΙΟ 

ΔΘΜΟΥ) 
  33076 

25 
ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

(ΕΝΟΙΚΙΑΗΟΜΕΝΟ) 
1500 15000  

26 ΔΙΑΣΧΟΛΙΚΟ ΑΘΛΘΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ   918597 

27 
ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

(ΓΘΡΕΔΟ ΡΟΔΟΣΦΑΙΟΥ) 
   

28 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (1θσ 

ΓΕΙΤΟΝΙΑΣ) 
  612398 

29 ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ   11047 

30 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 9000 90000  

31 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ(ΚΕΡ)    

32 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΔΥΡΟ)    

33 ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΝΤΙΚΟ) 1500 15000  

34 ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Α) 1500 15000  

35 ΚΑΡΘ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β) 1500 15000  

36 ΑΡΟΘΘΚΘ 1  Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ    

37 ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 2000 20000  

38 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2500 25000  

39 ΚΑΡΘ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 1500 15000  

40 ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Κ  ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2000 20000  

41 ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ  Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 1500 15000  

42 ΜΕΓΑΟ ΔΟΥΚΙΣΣΘΣ ΡΛΑΚΕΝΤΙΑΣ Δ.Κ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 1500 15000  

43 ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2500 25000  

44 
ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ  ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ Ν. 

ΡΕΝΤΕΛΘΣ 
2500 25000  

45 ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 1500 15000  

46 ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 1500 15000  

47 ΚΑΡΘ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 1500 15000  

 ΣΥΝΟΛΟ 132.200 1.322.000 1.635.551 

Ρίνακασ 6: Κατανάλωςθ πετρελαίου και Φ.Α. ςε δθμοτικά κτίρια 
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Είναι εμφανζσ ότι το 70% περίπου τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου γίνεται από τα ςχολικά 

ςυγκροτιματα ενϊ παράλλθλα μεγάλοι καταναλωτζσ Φυςικοφ Αερίου είναι το Διαςχολικό 

Ακλθτικό κζντρο και το Κλειςτό Γυμναςτιριο Μελιςςίων. Ο αρικμόσ των ςυνδεδεμζνων με το 

δίκτυο Φ.Α. κτιρίων είναι πολφ μικρόσ, καταναλϊνουν όμωσ το 60% περίπου τθσ ςυνολικισ 

κερμικισ ενζργειασ.  
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5 ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΟΙΚΙΑΚΟ & ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ 

ΣΟΜΕΑ 

Ο οικιακόσ τομζασ κακϊσ και ο τριτογενισ τομζασ ζχουν τθ μεγαλφτερθ ςυνειςφορά ςτο 

ενεργειακό αποτφπωμα του Διμου Ρεντζλθσ . 

Για τθν εκτίμθςθ των εκπομπϊν από τουσ δφο αυτοφσ τομείσ εντόσ του Διμου 

χρθςιμοποιικθκαν, κατά περίπτωςθ, ςτοιχεία από τουσ κφριουσ παρόχουσ ενζργειασ (ΔΕΘ, 

Εταιρεία Ραροχισ Αερίου), και ςτοιχεία ι ςτατιςτικά από άλλεσ πθγζσ (ΥΡΕΚΑ, Ελλθνικι Στατιςτικι 

Αρχι - ΕΛ.ΣΤΑΤ.  κ.α.). 

5.1 ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα 

χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από τθ ΔΕΘ. Ζτςι, προκφπτει ότι ςτο Διμο Ρεντζλθσ θ ςυνολικι 

κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα το ζτοσ 2010 ιταν 63.458.575 KWh, ενϊ θ 

ςυνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτο τριτογενι τομζα που δραςτθριοποιείται εντόσ 

των ορίων του Διμου ιταν 33.329.316 KWh.  

Ζωσ το τζλοσ του 2010, εντόσ του Διμου Ρεντζλθσ είχαν ενεργοποιθκεί 4 φωτοβολταϊκά 

ςυςτιματα του ειδικοφ προγράμματοσ «Φωτοβολταϊκά ςτισ Στζγεσ» (ςτοιχεία από το αρχείο 

αιτιςεων τθσ ΔΕΔΔΘΕ). Θ ετιςια παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ μονάδεσ αυτζσ 

εκτιμάται  ςτισ 40.194 kWh. 

5.2 ΘΕΡΜΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

5.2.1 ΠΕΣΡΕΛΑΙΟ 

Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ πετρελαίου του οικιακοφ και τριτογενι τομζα 

χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από το εκνικό πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν ενζργεια του 

ΥΡΕΚΑ (Ενεργειακό Ιςοηφγιο του 2010), ςε ςυνδυαςμό με τισ εκτιμιςεισ για τθν κατανάλωςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Από τα παραπάνω προκφπτει ότι για το Διμο Ρεντζλθσ θ κατανάλωςθ 

πετρελαίου ςτον οικιακό τομζα το ζτοσ 2010 ιταν 77.827.322 KWh και για τον τριτογενι 

4.542.949  KWh. 

5.2.2 ΥΤΙΚΟ ΑΕΡΙΟ 

Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ φυςικοφ αερίου του οικιακοφ και τριτογενι (πλθν 

βιομθχανίασ) τομζα χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από τθν Εταιρεία Ραροχισ Αερίου για τον 

αρικμό ενεργϊν ςυνδζςεων και τισ ποςότθτεσ φυςικοφ αερίου που καταναλϊκθκαν εντόσ του 

2010. Ζτςι, κατά το ζτοσ αναφοράσ, εντόσ του Διμου Ρεντζλθσ εκτιμάται ότι ςτον οικιακό τομζα 

καταναλϊκθκαν 13.024.568 ΚWh και ςτον τριτογενι τομζα 6.035.598 ΚWh. 

Τα παραπάνω μεγζκθ είναι πολφ μικρά ςε ςχζςθ με τα αντίςτοιχα του πετρελαίου κυρίωσ ςτον 

οικιακό τομζα  και αυτό οφείλεται ςτθν περιοριςμζνθ επζκταςθ του δικτφου Φυςικοφ Αερίου 

ςτο Διμο τθσ Ρεντζλθσ.  Το παρακάτω διάγραμμα απεικονίηει τθν κατανομι τθσ κατανάλωςθσ 
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πετρελαίου και Φυςικοφ Αερίου ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα ςτον Διμο Ρεντζλθσ. 

Επιςθμαίνεται ότι το 81% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ καυςίμου για παραγωγι κερμικισ 

ενζργειασ ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα προζρχεται από το πετρζλαιο. 

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΘ ΘΕΜΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ

81%

Φ.Α

19%

 

Εικόνα 5: Κατανάλωςθ κερμικισ ενζργειασ ανά είδοσ καφςιμου ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα  

Θ κατανάλωςθ LPG ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα και αντίςτοιχα θ ςυμμετοχι του ςτθν 

εκπομπι CO2, εκτιμάται ωσ αμελθτζα.  

5.2.3 ΞΤΛΟ 

Στο Διμο Ρεντζλθσ είναι αυξθμζνθ θ κατανάλωςθ ξφλου ςτον οικιακό τομζα για κζρμανςθ ςε 

ςχζςθ με άλλουσ διμουσ τθσ Αττικισ, ενϊ αυξάνεται ςυνεχϊσ και θ χριςθ βιομάηασ ςε μορφι 

Pellets. Δεν υπάρχουν διακζςιμα ςτοιχεία για τισ πωλιςεισ ξφλου και Pellets από τον εμπορικό 

ςφλλογο ι άλλο φορζα οπότε για τθν εκτίμθςθ τθσ κατανάλωςθσ ξφλου για κζρμανςθ ςτον 

οικιακό τομζα χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από το εκνικό πλθροφοριακό ςφςτθμα για τθν 

ενζργεια του ΥΡΕΚΑ (Ενεργειακό Ιςοηφγιο του 2010) και οι εκτιμιςεισ για τθν κατανάλωςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ. Από αυτά, προκφπτει ότι για το Διμο Ρεντζλθσ το ζτοσ 2010  θ 

κατανάλωςθ ξφλου ςτον οικιακό τομζα ιταν 24.300.686 kWh. 
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6 ΚΑΣΑΝΑΛΨΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΑΠΟ ΣΙ ΟΔΙΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

Για τον υπολογιςμό τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ καυςίμων ςτον τομζα των οδικϊν μεταφορϊν 

ςτο Διμο Ρεντζλθσ ζχουν λθφκεί υπόψθ θ χριςθ των οχθμάτων του Διμου και θ χριςθ 

ιδιωτικϊν οχθμάτων από τουσ κατοίκουσ και επιςκζπτεσ του Διμου. 

Για τθν εκτίμθςθ των εκπομπϊν από τα οχιματα του Διμου χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία του 

Διμου ενϊ για τα ιδιωτικά οχιματα χρθςιμοποιικθκαν ςτατιςτικά ςτοιχεία από άλλεσ πθγζσ 

(περιφερειακζσ, εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ). 

6.1 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ για τθν εξυπθρζτθςθ των αναγκϊν του διατθρεί ςτόλο οχθμάτων. Το πλικοσ, 

ο τφποσ και θ παλαιότθτα των οχθμάτων που χρθςιμοποιεί ο Διμοσ δίνεται ςτουσ παρακάτω 

πίνακεσ ανά είδοσ καυςίμου κακϊσ και τα διανυκζντα χιλιόμετρα. 

Α. Με καφςιμο Ρετρζλαιο 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2010 

 ΧΘΣΘ ΜΑΚΑ 
ΧΟΝΟΛΟΓΙΑ  Α' 
ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΑ  
ΣΕ ΖΝΑ ΕΤΟΣ 

1  ΚΑΛΑΘΟΦΟΟ                              NISSAN 20/12/2004 519 

2 ΦΟΤ.ΑΡΟ/Ο ΑΝΑΚ/ΣΘ ΡΕΣΣΑ    MERCEDES 20/6/1992 12858 

3 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ                                  NISSAN 6/10/2009 12752 

4 ΦΟΤΘΓΟ ΥΔΟΦΟΟ ATECO        MERCEDES 14/5/1999 300 

5 Μ. ΕΓΟΥ ΡΛΥΝΤΘΙΟ ΚΑΔΩΝ       MERCEDES 29/1/2004 2684 

6 ΦΟΤ. ΑΝΥΨΩΤΙΚΟ                        MERCEDES 10/2/1994 2097 

7 ΦΟΤ. ΑΡΟ/ΦΟΟ ΜΥΛΟΣ          MERCEDES 22/2/2001 1861 

8 ΦΟΤ. ΑΡΟ/ΦΟΟ ΜΥΛΟΣ        MAN 21/2/2001 6112 

9 ΦΟΤ. ΑΝΟΙΧΤΟ ΜΕ ΑΡΑΓΘ        MERCEDES 22/2/2001 3449 

10 ΦΟΤ. ΑΡΟ/ΦΟΟ ΜΥΛΟΣ           MAN 28/9/2001 10838 

11 ΦΟΤ. ΑΡΟ/ΦΟΟ ΡΕΣΣΑ        MERCEDES 5/1/2005 20127 

12 ΦΟΤ. ΑΡΟ/ΦΟΟ ΡΕΣΣΑ          MERCEDES 5/1/2005 17868 

13 Μ.Ε ΦΟΤΩΤΘΣ                              J.C.B.  13/10/2010 2333,6 

14 Μ. ΕΓΟΥ ΣΑΩΘΟ OLYMBIC        BOSCHUNG 22/12/2003 6133,6 

15  VAN                                           NISSAN 5/6/2003 5839 

16 ΦΟΤ.ΑΝΑΚ/ΣΘ ΡΕΣΣΑ  MERCEDES 20/4/2010 7558 

17 ΦΟΤ.ΑΡΟ/ΦΟΟ ΜΥΛΟΣ    MERCEDES 1992 157 

18 Μ.ΕΓΟΥ ΣΑΩΘΟ BIOSTRADA BIOSTRADA 17/3/2010 529 

19 ΦΟΤ.ΑΡΟ/ΦΟΟ ΡΕΣΣΑ           MERCEDES 6/11/2006 17655 

20 ΦΟΤ.ΑΝΑΚ/ΣΘ ΡΕΣΣΑ                  IVECO 1/6/2006 12235 

21   ΦΟΤ.ΑΡΟ/Ο ΡΕΣΣΑ              ISUZU 13/11/2006 8036 

22 ΥΔΟΦΟΑ                                 FORD 23/2/2007 9190 
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ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΡΕΤΕΛΑΙΟΚΙΝΘΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2010 

 ΧΘΣΘ ΜΑΚΑ 
ΧΟΝΟΛΟΓΙΑ  Α' 
ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΑ  
ΣΕ ΖΝΑ ΕΤΟΣ 

23 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ                              MITSUBISHI 24/8/2007 10058 

24 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ                                MITSUBISHI 24/8/2007 21334 

25 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ                               MITSUBISHI 19/5/2009 7064 

26 ΦΟΤΩΤΘΣ                                 BOB-CAT 9/12/2008 2320 

27 Μ.ΕΓΟΥ ΡΛΥΝΤΘΙΟ ΚΑΔΩΝ  DAF 27/10/2010 830 

28 ΦΟΤΘΓΟ ΥΔΟΦΟΟ                   MERCEDES 2/3/1990 0 

29 ΛΕΩΦΟΕΙΟ FORD 1984 120 

30 ΦΟΤΘΓΟ SNO WAY 2009 1258,4 

31 ΦΟΤΘΓΟ DAF 2005 9320 

32 ΦΙΧ ΡΥΟΣΒ GRECA MAZDA 2009 23920 

33 ΦΙΧ ΡΥΟΣΒ GRECA MAZDA 2009 2765 

34 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES 1968 198 

35 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES 1980 4480 

36 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES 1989 1210 

37 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ [MERCEDES 1995 6996 

38 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES 2007 7164 

39 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES 2009 12652 

40 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES 2009 12440 

47 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES 1998 9500 

48 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES 1998 10366 

49 ΑΡΟΙΜΜΑΤΟΦΟΟ MERCEDES 2008 16306 

41 ΥΔΟΦΟΟ MERCEDES 1987 1200 

42 ΥΔΟΦΟΟ MERCEDES 2004 2100 

43 ΦΙΧ ΡΥΟΣΒ MERCEDES 2000 750 

44 ΦΙΧ ΡΥΟΣΒ MERCEDES 2000 1232,5 

45 JEEP 4x4 MERCEDES 1990 2250 

46 ΡΥΟΣΒ. ΟΧΘΜΑ STEYER 2000 270 

50 ΦΟΤΘΓΟ ΑΝΟΙΚΤΟ MERCEDES 1988 5400 

51 ΚΑΛΑΘΟΦΟΟ MAN 1989 2200 

52 ΒΥΤΙΟ MERCEDES 1999 3400 

53 JCB JCB 1994 3994 

54 ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ MERCEDES (ΓΟΥΟΥΝΑ) 1960   

55 ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ MERCEDES - UNIMOG 2003 420 

56 ΡΥΟΣΒΕΣΤΙΚΟ-ΕΚΧΙΟΝΙΣΤΙΚΟ MERCEDES - UNIMOG 2006 792 

57 ΛΕΩΦΟΕΙΟ MERCEDES 2004   

58 ΛΕΩΦΟΕΙΟ MERCEDES 2004 3270 

59 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ NISSAN NAVARA 2009 1400 

Ρίνακασ 7: Δθμοτικά πετρελαιοκίνθτα οχιματα 
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Β. Με καφςιμο βενηίνθ 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΘ ΒΕΝΗΙΝΟΚΙΝΘΤΩΝ ΟΧΘΜΑΤΩΝ ΔΘΜΟΥ ΡΕΝΤΕΛΘΣ 2010 

 ΧΘΣΘ ΜΑΚΑ 
ΧΟΝΟΛΟΓΙΑ  Α' 
ΚΥΚΛΟΦΟΙΑΣ 

ΔΙΑΝΥΘΕΝΤΑ 
ΧΙΛΙΟΜΕΤΑ  
ΣΕ ΖΝΑ ΕΤΟΣ 

1 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ PICK-UP NISSAN 12/3/1996 470 

2 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ PICK-UP NISSAN 12/3/1996 2755 

3 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ PICK-UP NISSAN 13/3/1996 4269 

4 ΕΡΙΒΑΤΘΓΟ PEUGEΟT 15/10/1999 11330 

5 ΕΡΙΒΑΤΘΓΟ BMW 14/10/1992 2135 

6 MHXANAKI KAWASAKI  8/1/2001 2616 

7 MHXANAKI KAWASAKI  8/1/2001 12999 

8 MHXANAKI KAWASAKI  8/1/2001 2553 

9 ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ ALTO SUZUKI 21/5/2010 4673 

10 ΕΡΙΒΑΤΙΚΟ ALTO SUZUKI 21/5/2010 3721 

11 ΜΘΧΑΝΑΚΙ ΤΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 22/6/2010 0 

12 ΕΡΙΒΑΤΘΓΟ FIAT 28/6/2000 2851 

13 ΜΘΧΑΝΑΚΙ PIAGGIO 30/6/2008 6077 

14 ΜΘΧΑΝΑΚΙ PIAGGIO 30/6/2008 9764 

15 ΜΘΧΑΝΑΚΙ PIAGGIO 30/6/2008 6338 

16 ΕΡΙΒ. IX TOYOTA AYGO 2009 4000 

17 ΦΟΤΘΓΟ ΝΙΣΣΑΝ 2004 3640 

18 ΧΟΤΟΚΟΡΤΙΚΑ   2000 8825 

19 ΘΜΙΦΟΤΘΓΟ MITSUBISHI 1999 6125 

20 ΜΘΧΑΝΑΚΙ - ΡΑΡΙ HONDA 1999 1500 

21 ΜΘΧΑΝΑΚΙ ΤΙΚΥΚΛΟ PIAGGIO 13/5/2009 2357 

Ρίνακασ 8: Δθμοτικά βενηινοκίνθτα οχιματα 

Για τα οχιματα του Διμου ζχει γίνει θ παραδοχι ότι διανφουν το ςφνολο των χιλιομζτρων τουσ 

εντόσ των ορίων του Διμου.  

Για τθν μετατροπι του όγκου καυςίμου ςε ενζργεια ζχουν χρθςιμοποιθκεί οι ςυντελεςτζσ (IPCC 

2006) που προτείνονται ςτισ κατευκυντιριεσ οδθγίεσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων: 

 

Καφςιμο Συντελεςτισ μετατροπισ (kWh/lt) 

Βενηίνθ 9,2 

Ρετρζλαιο 10,0 

Ρίνακασ 9: Συντελεςτζσ μετατροπισ όγκου καυςίμων ςε ενζργεια 

 

Στον  πίνακα που ακολουκεί καταγράφονται οι καταναλϊςεισ καυςίμου, ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία τθσ Τεχνικισ Υπθρεςίασ του Διμου, και οι υπολογιηόμενεσ καταναλϊςεισ ενζργειασ 
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για το ζτοσ αναφοράσ. 

Αρικμόσ οχθμάτων Τφποσ καυςίμου Κατανάλωςθ (lt) Κατανάλωςθ (KWh) 

59 Ρετρζλαιο 160.368 1.603.678 

21 Βενηίνθ 12.627 116.168 

Ρίνακασ 10: Κατανάλωςθ καυςίμου και ενζργειασ από δθμοτικά οχιματα (2010) 

Ππωσ είναι αναμενόμενο, τα οχιματα που εξυπθρετοφν τθν υπθρεςία κακαριότθτασ είναι ο 

μεγαλφτεροσ καταναλωτισ καυςίμων απορροφϊντασ το 65% τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ 

πετρελαίου κίνθςθσ του Διμου Ρεντζλθσ, 

6.2 ΙΔΙΨΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ 

Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ καυςίμων από τισ μεταφορζσ με ιδιωτικά οχιματα 

χρθςιμοποιικθκε θ μεκοδολογία που προκφπτει από τισ οδθγίεσ του EMEP/EEA με εκνικά και 

περιφερειακά ςτοιχεία για τον τφπο και τον αρικμό των οχθμάτων που κυκλοφοροφν (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), 

το καφςιμο που χρθςιμοποιοφν ανά τφπο, τθν μζςθ απόςταςθ που διανφουν ετθςίωσ ανά 

τφπο κακϊσ και το ποςοςτό μζςθσ απόςταςθσ ανά τφπο οδικοφ δικτφου και τφπο οχιματοσ. 

Στον  πίνακα που ακολουκεί παρουςιάηονται οι εκτιμιςεισ για τθν κατανάλωςθ καυςίμων 

και αντίςτοιχα ενζργειασ, από ιδιωτικά οχιματα εντόσ του Διμου: 

Τφποσ οχθμάτων Συνολικι κατανάλωςθ (lt) Συνολικι κατανάλωςθ (KWh) 

Ρετρελαιοκίνθτα 4.185.920 41.859.199 

Βενηινοκίνθτα 21.175.866 194.817.967 

Ρίνακασ 11: Κατανάλωςθ καυςίμου και ενζργειασ από ιδιωτικά οχιματα (2010) 
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7 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΤΝΟΛΙΚΨΝ ΕΚΠΟΜΠΨΝ CO2  

Θ ςυνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τομζα και τφπο, κακϊσ και οι εκπομπζσ CO2 που 

αντιςτοιχοφν ςε αυτιν, παρουςιάηονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

Κατανάλωςθ ενζργειασ Κατανάλωςθ (kWh) 
Συντελεςτισ 
(tCO2/MWh) 

Εκπομπζσ CO2 
(tCO2) 

Δθμοτικά κτίρια (θ/ε) 1.592.111 1,149 1.829 

Δθμοτικόσ φωτιςμόσ (θ/ε) 3.371.299 1,149 3.874 

Οικιακόσ τομζασ (θ/ε) 63.458.575 1,149 72.914 

Τριτογενισ τομζασ (θ/ε) 33.329.316 1,149 38.295 

Δθμοτικά κτίρια (πετρζλαιο) 1.322.000 0,267 353 

Οικιακόσ τομζασ (πετρζλαιο) 77.827.322 0,267 20.780 

Τριτογενισ τομζασ (πετρζλαιο) 4.542.949 0,267 1.213 

Δθμοτικά οχιματα (πετρζλαιο) 1.603.678 0,250 401 

Ιδιωτικά οχιματα (πετρζλαιο) 41.859.199 0,250 10.465 

Δθμοτικά οχιματα (βενηίνθ) 116.168 0,249 29 

Ιδιωτικά οχιματα (βενηίνθ) 194.817.967 0,249 48.510 

Δθμοτικά κτίρια (φ/α) 1.635.551 0,202 330 

Οικιακόσ τομζασ (φ/α) 13.024.568 0,202 2.631 

Τριτογενισ τομζασ (φ/α) 6.035.598 0,202 1.219 

Οικιακόσ τομζασ (ξφλο) 24.300.686 0,302 7.339 

Σφνολο 210.182 

Ρίνακασ 12: Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ και Βαςικι Απογραφι Εκπομπϊν 

Στον Διμο Ρεντζλθσ το ζτοσ 2010 υπολογίςτθκαν ότι οι ςυνολικζσ εκπομπζσ CO2 ανζρχονται ςε 

210.182 τόνουσ. Θ ςχετικι ςυνειςφορά του κάκε τομζα ςτισ εκπομπζσ CO2 αναλφεται ωσ εξισ: 

Διμοσ; 3,2%

Οικιακόσ 

τομζασ; 

49,3%

Τριτογενισ 

τομζασ; 

19,4%

Μεταφορζσ; 

28,1%

 

Εικόνα 6: Εκπομπζσ CO2 Διμου Ρεντζλθσ ανά τομζα 

Θ ςχετικι ςυνειςφορά κάκε τομζα, κακϊσ και δραςτθριότθτασ, ςτισ ςυνολικζσ εκπομπζσ 

φαίνεται ςτο επόμενο διάγραμμα. Θ ςθμαντικι ςυνειςφορά του οικιακοφ τομζα ςτο ςφνολο των 
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εκπομπϊν είναι εμφανισ. 

Δθμοτικά κτίρια (θ/ε); 0,9%

Δθμοτικόσ φωτιςμόσ (θ/ε); 

1,8%

Οικιακόσ τομζασ (θ/ε); 

34,7%
Τριτογενισ τομζασ (θ/ε); 

18,2%

Δθμοτικά κτίρια 

(πετρζλαιο); 0,2%

Οικιακόσ τομζασ 

(πετρζλαιο); 9,9%

Τριτογενισ τομζασ 

(πετρζλαιο); 0,6%

Δθμοτικά οχιματα 

(πετρζλαιο); 0,2%

Ιδιωτικά οχιματα 

(πετρζλαιο); 5,0%

Δθμοτικά οχιματα 

(βενηίνθ); 0,01%

Ιδιωτικά οχιματα (βενηίνθ); 

23,1%

Δθμοτικά κτίρια (φ/α); 0,2%

Οικιακόσ τομζασ (φ/α); 

1,3%

Τριτογενισ τομζασ (φ/α); 

0,6%

Οικιακόσ τομζασ (ξφλο); 

3,5%

 

Εικόνα 7: Εκπομπζσ CO2 ςτον Διμο Ρεντζλθσ ανά τομζα και δραςτθριότθτα 

Ειδικά για τισ δθμοτικζσ καταναλϊςεισ, θ ςυνειςφορά κάκε τομζα ςτισ ςυνολικζσ δθμοτικζσ 

εκπομπζσ αναλφεται ςτον παρακάτω πίνακα. Αξίηει να ςθμειωκεί ότι ο Δθμοτικόσ φωτιςμόσ είναι 

υπεφκυνοσ για το 57% των εκπομπϊν του Δθμοτικοφ τομζα.  

Δθμοτικά κτίρια (θ/ε)

26,8%

Δθμοτικόσ φωτιςμόσ 

(θ/ε)

56,8%

Δθμοτικά κτίρια 

(πετρζλαιο)

5,2%

Δθμοτικά οχιματα 

(βενηίνθ)

0,4%

Δθμοτικά οχιματα 

(πετρζλαιο)

5,9%
Δθμοτικά κτίρια (φ/α)

4,8%

 
Εικόνα 8: Εκπομπζσ CO2 Διμου Ρεντζλθσ ανά  δθμοτικό τομζα δραςτθριότθτασ 
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8 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ  ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΣΨΝ  ΚΑΣΟΙΚΨΝ & 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΣΙΨΝ ΣΟΤ  ΔΗΜΟΤ 

Θ ενεργειακι ςυμπεριφορά των κατοίκων όπωσ εκφράηεται ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ 

τουσ κακϊσ και των επαγγελματιϊν του τριτογενι τομζα κατά τθν κακθμερινι λειτουργία των 

επιχειριςεων τουσ, επθρεάηει  ςε μεγάλο βακμό το μζγεκοσ του ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ του 

Διμου και αποτελεί πεδίο ζντονθσ δράςθσ ςτθν κατεφκυνςθ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ ςτο πλαίςιο τθσ ςφνταξθσ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια,  

πραγματοποίθςε ζρευνα για τον προςδιοριςμό τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ των κατοίκων και 

επαγγελματιϊν που δραςτθριοποιοφνται εντόσ των ορίων του Διμου  με ςτόχο να:  

 Εδραιϊςει ζνα δίαυλο επικοινωνίασ  με τουσ δθμότεσ και τουσ επαγγελματίεσ τθσ 

περιοχισ για τα κζματα ενεργειακισ και κλιματικισ πολιτικισ ςε επίπεδο Τοπικισ 

Αυτοδιοίκθςθσ. 

 Ρροςδιορίςει τον βακμό ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν ςτα κζματα εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ και πωσ αυτόσ μεταβάλλεται ανάλογα με τθν θλικία, τθν παιδείασ και τθν 

επαγγελματικι ιδιότθτα.  

 Οργανϊςει ςτοχευμζνεσ  μελλοντικζσ δράςεισ ενθμζρωςθσ και εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ, ειδικά ςτον τομζα τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςε κτίρια. 

Για τθν πραγματοποίθςθ τθσ ζρευνασ ςχεδιάςτθκε ζνα ερωτθματολόγιο για κάκε τομζα, τον 

οικιακό και τον τριτογενι τομζα. Τα ερωτθματολόγια διανεμικθκαν τον Ιοφνιο του 2013 και 

διευκρινίςτθκε ότι τα ςτοιχεία που ηθτοφνται είναι ανϊνυμα και εμπιςτευτικά, κακϊσ και ότι θ 

ςυμπλιρωςι των ερωτθματολόγιων είναι προαιρετικι. 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ δίνοντασ μεγάλθ βαρφτθτα ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τθσ νζασ γενιάσ, ξεκινϊντασ 

από τουσ μακθτζσ  του Δθμοτικοφ, αποφάςιςε θ διανομι των ερωτθματολογίων που αφοροφν 

ςτον οικιακό τομζα να γίνει, με τθ ςυνδρομι των διδαςκόντων, μζςω των μακθτϊν ςτουσ γονείσ. 

Με αυτό τον τρόπο ζγινε μια πρϊτθ επαφι με τα παιδία του Διμου, για να εξαςφαλιςτεί θ 

μελλοντικι ςυμμετοχι τουσ ςτισ Δράςεισ του Διμου για τθν Αειφόρο ανάπτυξθ και τθν 

Εξοικονόμθςθ Ενζργειασ.  

Τα ερωτθματολόγια για τον τριτογενι τομζα διανεμικθκαν και ςυλλζχτθκαν πόρτα-πόρτα ςε 

εκπροςϊπουσ του εμπορικοφ τομζα τθσ πόλθσ. 

Συνολικά διανεμικθκαν 1200 ερωτθματολόγια, από τα οποία ςυλλζχκθκαν 92 ςυμπλθρωμζνα, 

παράγοντασ άμεςα το πρϊτο ςυμπζραςμα για τθν αναγκαιότθτα ενθμζρωςθσ και 

ευαιςκθτοποίθςθσ των δθμοτϊν ςε ότι αφορά τα κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τισ 

ςχετικζσ δράςεισ του Διμου.    

Σθμειϊνεται ότι, αφενόσ οι πολίτεσ και επαγγελματίεσ του Διμου κλικθκαν να απαντιςουν με 

ειλικρίνεια και ςτο μζτρο του εφικτοφ, και αφετζρου θ ςτατιςτικι επεξεργαςία των 

ερωτθματολογίων ζγινε χωρίσ να αμφιςβθτείται αυτό το γεγονόσ. 

Επίςθσ, ο Διμοσ Ρεντζλθσ ςτο πλαίςιο τθσ ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν για τθν εξοικονόμθςθ 
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ενζργειασ αλλά και τθσ εκτίμθςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ των δράςεων που κα ςχεδιάςει, 

ανάρτθςε ςτθν ιςτοςελίδα του πρόςκλθςθ ςτουσ δθμότεσ για τθν ςυμμετοχι ςτθν ζρευνα και τθν 

ςυμπλιρωςθ του ερωτθματολογίου. Ο κάκε δθμότθσ μπορεί να ςυμπλθρϊςει το 

ερωτθματολόγιο είτε ςτθν ιςτοςελίδα του Διμου ςε μορφι web application ι να το κατεβάςει 

ςτον υπολογιςτι του ςε επεξεργάςιμθ μορφι και να το αποςτείλει ςυμπλθρωμζνο μζςω 

θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου. Θ διαδικαςία αυτι είναι ανοικτι χρονικά και αποςκοπεί κυρίωσ 

ςτθν εξοικείωςθ των δθμοτϊν ςτα κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μζςω των δράςεων του 

Διμου. Ακολουκοφν εικόνεσ από τθν ιςτοςελίδα του Διμου ςχετικά με το ερωτθματολόγιο ςτο 

πλαίςιο του Συμφϊνου των Δθμάρχων και του Σχεδίου Δράςθσ  για τθν Αειφόρο Ενζργεια.   
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Στθν ςυνζχεια παρουςιάηονται τα δφο ερωτθματολόγια που χρθςιμοποιικθκαν, ςτο πλαίςιο τθσ 

ςφνταξθσ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια: 
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8.1 ΟΙΚΙΑΚΟ ΣΟΜΕΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά ςτα αποτελζςματα από τθν επεξεργαςία των 

ερωτθματολογίων που ςυγκεντρϊκθκαν και αφοροφν ςτον οικιακό τομζα. Τα αποτελζςματα 

παρζχουν πλθροφορίεσ για τα χαρακτθριςτικά του δείγματοσ που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα, τα 

χαρακτθριςτικά των κατοικιϊν, τισ καταναλϊςεισ καυςίμου που χρθςιμοποιοφν για κζρμανςθ 

και τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των πολιτϊν ςτισ κακθμερινζσ δραςτθριότθτεσ εντόσ τθσ οικίασ 

τουσ. 

8.1.1 ΑΝΑΛΤΗ  ΔΕΙΓΜΑΣΟ  ΤΜΜΕΣΕΦΌΝΣΨΝ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Θ διανομι των ερωτθματολογίων μζςω των μακθτϊν των Δθμοτικϊν ςχολείων είχε ωσ 

αναμενόμενο αποτζλεςμα θ πλειοψθφία των πολιτϊν που ςυμμετείχε ςτθν ζρευνα ν α  ανικει 

ςτισ θλικιακζσ ομάδεσ 25-39 και 40‐54. 

 

Εικόνα 9: Θλικιακι κατανομι των πολιτϊν που ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο 

Το επίπεδο εκπαίδευςθσ των ςυμμετεχόντων ιταν πτυχίου ΑΕΙ/ ΤΕΙ ςε ποςοςτό 55% και με τίτλο 

Master/PhD ςε ποςοςτό 21% το οποίο είναι υψθλότερο από τθν γενικι κοινωνικι και 

οικονομικι διαςτρωμάτωςθ των κατοίκων του Διμου Ρεντζλθσ: 

 

Εικόνα 10: Επίπεδο εκπαίδευςθσ πολιτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. 
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8.1.2 ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΣΙΡΙΨΝ ΚΑΙ ΚΑΣΑΝΑΛΨΕΨΝ 

Το 49% των κατοίκων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα διαμζνει ςε διαμζριςμα και το 33% ςε 

μονοκατοικία. Οι κατοικίεσ των πολιτϊν που ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο ζχουν τα εξισ 

χαρακτθριςτικά: 

 

Εικόνα 11: Τφποσ κατοικίασ 

 

Εικόνα 12: Αρικμόσ διαμεριςμάτων κτιρίου 

 

Εικόνα 13: Προφοι κτιρίου 

 

Εικόνα 14: Αρικμόσ ατόμων ανά νοικοκυριό 
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Στον πίνακα που ακολουκεί δίνονται ςτοιχεία για το μζγεκοσ και τισ καταναλϊςεισ ςε καφςιμο7  

των κατοικιϊν  που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα: 

 
Μζγεκοσ 

Αρικμόσ ερωτθματολογίων 

με ςυμπλθρωμζνο το αντίςτοιχο πεδίο 

 
Τιμι (Μ.Ο.) 

Επιφάνεια κατοικίασ 63 (88,7%) 138 m
2
 

Αρικμόσ δωματίων κατοικίασ 64 (90,1%) 4,1 δωμάτια 

Ζτοσ καταςκευισ 58 (81,7%) 1993 

Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ 43 (60,6%) 6301 kWh 

Ετιςιο κόςτοσ θλεκτριςμοφ 34 (47,9%) 1.479 € 

Ετιςια κατανάλωςθ πετρελαίου 47 1153 Λίτρα 

Ετιςιο κόςτοσ πετρελαίου 22 1.391 € 

Ετιςια κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου - - 

Ετιςιο κόςτοσ φυςικοφ αερίου 2 300 € 

Ετιςιο κόςτοσ άλλου καυςίμου (ξφλο) 9 408 € 

Ρίνακασ 13: Ενεργειακζσ καταναλϊςεισ κατοικιϊν του δείγματοσ  

Ζνα ςθμαντικό ποςοςτό του δείγματοσ των κατοικιϊν είναι καταςκευαςμζνεσ τθν τελευταία 

εικοςαετία μετά τθν εφαρμογι του κανονιςμοφ κερμομόνωςθσ, οι οποίεσ καταναλϊνουν 

ετθςίωσ περίπου 140 KWh /m2. 

8.1.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΠΟΛΙΣΨΝ 

Το τρίτο μζροσ  του ερωτθματολογίου που ςυμπλιρωςαν οι πολίτεσ του Διμου αφορά ςτθν 

ενεργειακι ςυμπεριφορά τουσ, ϊςτε να προςεγγιςτεί θ αποδοτικότθτα των δράςεων  

ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και να ςχεδιαςτοφν  

καλφτερα οι μελλοντικζσ παρεμβάςεισ του Διμου ϊςτε οι πολίτεσ να ενθμερωκοφν και να 

ςυμμετζχουν ςτθν κοινι προςπάκεια για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Ακολουκοφν οι ερωτιςεισ 

που αφοροφν ςτθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των πολιτϊν και θ γραφικι απεικόνιςθ των 

απαντιςεων. 

Αρικμόσ Ερϊτθςθ 

Φωτιςμόσ 

1 Κλείνετε τα φϊτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περιςςότερο από δφο λεπτά; 

2 Χρθςιμοποιείτε λαμπτιρεσ φωτιςμοφ χαμθλισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι; 

 
3 

Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων 
που χρθςιμοποιείτε; 

                                                             
7 Σθμειϊνεται ότι κάποια ερωτθματολόγια είχαν ςυμπλθρωμζνο μόνο το κόςτοσ ενζργειασ (θλεκτρικι 

ενζργεια, πετρζλαιο, φυςικό αζριο), κάποια άλλα μόνο τθν ποςότθτα (kWh, lt, kg) ενϊ ςε κάποια ιταν 

ςυμπλθρωμζνα και τα δφο πεδία. Ζτςι, για πθγι ενζργειασ, το κόςτοσ (ςε επίπεδο ερωτθματολογίου ι 

μικροφ δείγματοσ) δεν ςχετίηεται απαραίτθτα με τθν ποςότθτα. 
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Αρικμόσ Ερϊτθςθ 

 
4 

Χρθςιμοποιείτε τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι 
φυςικό φωτιςμό; 

Θζρμανςθ ‐ Κλιματιςμόσ 

5 Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί θ κζρμανςθ; 

6 Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ λζβθτα‐καυςτιρα; 

7 Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε το κερμοςτάτθ για τθ κζρμανςθ; 

8 Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί ο κλιματιςμόσ; 

 
9 

υκμίηετε τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ, πάνω από τουσ 25 βακμοφσ, το 
καλοκαίρι; 

10 Κλείνετε τον κλιματιςμό ςτα δωμάτια όπου δεν υπάρχουν άνκρωποι; 

 
11 

Κλείνετε τα παρακυρόφυλλα, τα ςκίαςτρα και τισ κουρτίνεσ για να εμποδίςετε το 
φωσ του ιλιου το καλοκαίρι; 

 
12 

Ανοίγετε τα παρακυρόφυλλα, τα ςκίαςτρα και τισ κουρτίνεσ για να διευκολφνετε το 
φωσ του ιλιου το χειμϊνα; 

Θλεκτρικζσ ςυςκευζσ 

 
13 

Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ/ κλάςθ ςυςκευϊν κατά τθν αγορά 
θλεκτρικϊν/ θλεκτρονικϊν ειδϊν; 

14 Αν αγοράςατε πρόςφατα μία ςυςκευι τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν; 

 
15 

Κλείνετε από το κουμπί τθν τθλεόραςθ, τθν οκόνθ του υπολογιςτι και τισ 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (και δεν τθν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ); 

16 Φροντίηετε να κλείνετε εγκαίρωσ τον θλεκτρικό κερμοςίφωνα; 

17 Ζχετε θλιακό κερμοςίφωνα; 

 
18 

Ελζγχετε αν θ κατςαρόλα που μαγειρεφετε, είναι ίδιου μεγζκουσ με το μάτι τθσ 
θλεκτρικισ κουηίνασ που χρθςιμοποιείται; 

 
19 

Πταν γίνεται χριςθ του πλυντθρίου ςτο ςπίτι ςασ, είναι καλά γεμάτο, πριν αρχίςει θ 
λειτουργία του; 

20 Ροια είναι θ ςυνθκζςτερθ κερμοκραςία πλφςθσ ςτο πλυντιριό ςασ; 

Ρίνακασ 14: Ερωτιςεισ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ οικιακοφ τομζα 

 

Εικόνα 15: Κλείνετε τα φϊτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περιςςότερο από δφο λεπτά; 
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Εικόνα 16: Χρθςιμοποιείτε λαμπτιρεσ φωτιςμοφ χαμθλισ κατανάλωςθσ ςτο ςπίτι; 

7%
13%

25%

17%

27%
11%

0% 1-25% 26-50% 51-75% 76-100% Δ/Α

 

Εικόνα 17: Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων που 
χρθςιμοποιείτε; 

 

Εικόνα 18: Χρθςιμοποιείτε τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι φυςικό 
φωτιςμό; 
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Εικόνα 19: Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί θ κζρμανςθ; 

 

Εικόνα 20: Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ λζβθτα ‐ καυςτιρα; 

 

Εικόνα 21: Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε το κερμοςτάτθ για τθ κζρμανςθ; 
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Εικόνα 22: Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί ο κλιματιςμόσ; 

 

Εικόνα 23: υκμίηετε τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ, πάνω από τουσ 25 βακμοφσ, το καλοκαίρι; 

 

Εικόνα 24: Κλείνετε τον κλιματιςμό ςτα δωμάτια όπου δεν υπάρχουν άνκρωποι; 
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Εικόνα 25: Κλείνετε τα παρακυρόφυλλα, τα ςκίαςτρα και τισ κουρτίνεσ για να εμποδίςετε το φωσ του 
ιλιου το καλοκαίρι; 

100%

ΝΑΙ ΌΧΙ Δ/Α

 

Εικόνα 26: Ανοίγετε τα παρακυρόφυλλα, τα ςκίαςτρα και τισ κουρτίνεσ για να διευκολφνετε το φωσ του 
ιλιου το χειμϊνα; 

 

Εικόνα 27: Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ/ κλάςθ ςυςκευϊν κατά τθν αγορά θλεκτρικϊν/ 
θλεκτρονικϊν ειδϊν; 
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49%
14%

34%

3%

A+ A B C D E F G H Δ/Α

 

Εικόνα 28: Αν αγοράςατε πρόςφατα μία ςυςκευι τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν; 

 

Εικόνα 29: Κλείνετε από το κουμπί τθν τθλεόραςθ, τθν οκόνθ του υπολογιςτι και τισ θλεκτρονικζσ 
ςυςκευζσ (και δεν τθν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ); 

 

Εικόνα 30: Φροντίηετε να κλείνετε εγκαίρωσ τον θλεκτρικό κερμοςίφωνα; 
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Εικόνα 31: Ζχετε θλιακό κερμοςίφωνα; 

 

Εικόνα 32: Ελζγχετε αν θ κατςαρόλα που μαγειρεφετε, είναι ίδιου μεγζκουσ με το μάτι τθσ θλεκτρικισ 
κουηίνασ που χρθςιμοποιείται; 

 

Εικόνα 33: Πταν γίνεται χριςθ του πλυντθρίου ςτο ςπίτι ςασ, είναι καλά γεμάτο, πριν αρχίςει θ 
λειτουργία του; 
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Εικόνα 34: Ροια είναι θ ςυνθκζςτερθ κερμοκραςία πλφςθσ ςτο πλυντιριό ςασ; 

Ππωσ φαίνεται από τα παραπάνω γραφιματα οι πολίτεσ του δείγματοσ τθσ ζρευνασ είναι 

αρκετά ενθμερωμζνοι όςον αφορά τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, εφαρμόηοντασ διάφορα μζτρα 

μθδενικοφ κόςτουσ  που μποροφν να επιφζρουν μία ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ και μία 

αντίςτοιχθ εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ λογαριαςμοφσ ενζργειασ. Ραρ’ όλα αυτά, υπάρχει 

ακόμα ανάγκθ για περαιτζρω ενθμζρωςθ, ειδικά αν λθφκεί υπόψθ ότι το επίπεδο εκπαίδευςθσ 

των ςυμμετεχόντων ιταν υψθλότερο από τθν γενικι κοινωνικι και οικονομικι διαςτρωμάτωςθ 

των κατοίκων του Διμου Ρεντζλθσ. Ο Διμοσ μπορεί να οργανϊςει δράςεισ ενθμζρωςθσ / 

εκπαίδευςθσ, πιλοτικζσ εφαρμογζσ και χρθματοδοτιςεισ προκειμζνου να μειωκοφν οι εκπομπζσ 

CO2 ςτον οικιακό τομζα. Μελετϊντασ τα αποτελζςματα τθσ ζρευνασ μποροφμε να δοφμε ότι: 

 Θ πλειοψθφία των κατοικιϊν δεν ζχει πιςτοποιθτικό ενεργειακισ απόδοςθσ.  

 Σχεδόν 1 ςτουσ 2 πολίτεσ δεν γνωρίηουν τα ςτοιχεία κατανάλωςθσ τθσ κατοικίασ όπου 

διαμζνουν. Υπάρχει μεγάλθ δυνατότθτα βελτίωςθσ τθσ διαδικαςίασ ςυλλογισ ςτοιχείων 

κατανάλωςθσ ςτον οικιακό τομζα μζςω ενθμζρωςθσ και εφαρμογισ πιλοτικϊν 

προγραμμάτων. 

 Ο μζςοσ όροσ χρονολογίασ καταςκευισ των κτιρίων είναι το ζτοσ 1993 με μζςθ 

επιφάνεια 133 m2 και ςυνολικι μζςθ ετιςια κατανάλωςθ 140KWh/m2. Επομζνωσ, 

υπάρχει δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για κζρμανςθ, ψφξθ και παραγωγι 

ηεςτοφ νεροφ χριςθσ ςε ζνα μεγάλο αρικμό κατοικιϊν, από τθν εφαρμογι 

κερμομόνωςθσ ςτο κζλυφοσ και τθν αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κεντρικισ κζρμανςθσ 

και κλιματιςμοφ. 

 Ρερίπου 1 ςτουσ 5 πολίτεσ αφινει τα φϊτα ανοιχτά ςε δωμάτια που δεν χρθςιμοποιεί 

και δεν χρθςιμοποιεί λαμπτιρεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Συνεπϊσ, θ ενεργειακι 

ςυμπεριφορά των δθμοτϊν και οι επιλογζσ αγοράσ λαμπτιρων μποροφν να βελτιωκοφν. 

 Μόνο 1 ςτουσ 5 πολίτεσ δθλϊνει ότι το καλοκαίρι ρυκμίηει τον κερμοςτάτθ ςε  

κερμοκραςία μεγαλφτερθ των 25 :C, ενϊ το 40% ρυκμίηει τον κερμοςτάτθ ςε 

κερμοκραςία μικρότερθ των 25 :C,. Θ ιδανικι κερμοκραςία είναι ≥25 :C. 

 1 ςτουσ 10 πολίτεσ δεν λαμβάνει υπόψθ του τθν ενεργειακι κλάςθ των ςυςκευϊν κατά 
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τθν αγορά τουσ και από αυτοφσ που απάντθςαν κετικά το 34% δεν απάντθςε ι δεν 

γνωρίηει τθν ενεργειακι κλάςθ των ςυςκευϊν που αγόραςε πρόςφατα. 

 1 ςτουσ 2 πολίτεσ αφινει τισ θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ ςε κατάςταςθ αναμονισ ι αγνοεί 

το κζμα. Επίςθσ οι 40 :C, 60 :C, 90 :C είναι οι ςυνθκζςτερεσ κερμοκραςίεσ πλφςθσ ςτο 

πλυντιριό για το 65%, 17 και 3% των δθμοτϊν αντίςτοιχα. Συνεπϊσ, θ ενεργειακι 

ςυμπεριφορά των δθμοτϊν όςον αφορά τθν χριςθ ςυςκευϊν μποροφν να βελτιωκοφν 

ςθμαντικά. 

 1 ςτισ 2 κατοικίεσ δεν ζχει θλιακό κερμοςίφωνα ι αγνοεί το ηιτθμα παραγωγισ ηεςτοφ 

νεροφ χριςθσ. Επομζνωσ, υπάρχει δυνατότθτα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ για τθν 

παραγωγι ηεςτοφ νεροφ χριςθσ ςε ζνα μεγάλο αρικμό κατοικιϊν από τθν εγκατάςταςθ 

θλιακοφ κερμοςίφωνα. 

8.2 ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ 

Στο κεφάλαιο αυτό γίνεται αναφορά ςτα αποτελζςματα από τθν επεξεργαςία των 

ερωτθματολογίων που ςυγκεντρϊκθκαν και  αφοροφν ςτον τριτογενι τομζα.  

8.2.1 ΣΟΙΦΕΙΑ ΓΙΑ ΣΙ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΙ ΠΟΤ ΤΜΜΕΣΕΙΦΑΝ ΣΗΝ ΕΡΕΤΝΑ 

 

Οι επαγγελματίεσ που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα ζχουν εμπορικζσ επιχειριςεισ / καταςτιματα 

από τισ οποίεσ ζνα μικρό ποςοςτό αξιοποιεί αυτοτελι κτίρια. Στον επόμενο πίνακα 

ςυγκεντρϊνονται τα, κατά μζςο όρο, ςτοιχεία για το μζγεκοσ του κτιρίου και τθν λειτουργία 

των επιχειριςεων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα. 

 
Μζγεκοσ 

Αρικμόσ ερωτθματολογίων 

με ςυμπλθρωμζνο το αντίςτοιχο πεδίο 

 
Τιμι (Μ.Ο.) 

Ζτθ λειτουργίασ 17 (81%) 10,3 ζτθ 

Μζςο εμβαδόν εγκατάςταςθσ 19 (90%) 124 m2 

Αρικμόσ εργαηομζνων/ υπαλλιλων 15 (71%) 4,5 

Αρικμόσ πελατϊν 11 (50%) 117 

Μζςο ετιςιο ωράριο 16 (76%) 2885 ϊρεσ 

Ρίνακασ 15: Μζγεκοσ και λειτουργία επιχειριςεων τθσ ζρευνασ 

8.2.2 ΣΟΙΦΕΙΑ ΚΑΣΑΝΑΛΨΕΨΝ 

Οι ετιςιεσ καταναλϊςεισ ςε θλεκτρικι ενζργεια των επιχειριςεων που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα 

δίνονται ςτον πίνακα που ακολουκεί. Σε λιγότερο από το 5% των απαντιςεων δόκθκαν 

ςτοιχεία κατανάλωςθσ πετρελαίου ι φυςικοφ αερίου.  
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Μζγεκοσ8 

Αρικμόσ ερωτθματολογίων 

με ςυμπλθρωμζνο το αντίςτοιχο πεδίο 

 
Τιμι (Μ.Ο.) 

Ετιςια κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ 15(71%) 42.559 kWh 

Ετιςιο κόςτοσ θλεκτριςμοφ 8 (38%) 2.719€ 

Ρίνακασ 16: Ενεργειακζσ καταναλϊςεισ επιχειριςεων Διμου Ρεντζλθσ 

8.2.3 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΤΜΠΕΡΙΥΟΡΑ ΕΠΙΦΕΙΡΗΕΨΝ 

Το τρίτο μζροσ του ερωτθματολογίου  που ςυμπλιρωςαν οι επιχειρθματίεσ που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμου αφορά ςτθν ενεργειακι ςυμπεριφορά τουσ, ϊςτε να 

προςεγγιςτεί θ αποδοτικότθτα των δράςεων ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ για τθν 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ και να ςχεδιαςτοφν καλφτερα οι μελλοντικζσ επεμβάςεισ του Διμου 

ενθμζρωςθσ και ςυμμετοχισ ςτθν κοινι προςπάκεια για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. 

Ακολουκοφν οι ερωτιςεισ που αφοροφν τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των επιχειριςεων και θ 

γραφικι απεικόνιςθ των απαντιςεων. 

Αρικμόσ Ερϊτθςθ 

Φωτιςμόσ 

1 Κλείνετε τα φϊτα ςε χϊρουσ που δεν χρθςιμοποιοφνται; 

2 Χρθςιμοποιείτε λαμπτιρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ; 

 
3 

Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων που 
χρθςιμοποιείτε; 

 
4 

Χρθςιμοποιείτε τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι 
φυςικό φωτιςμό; 

Θζρμανςθ - Κλιματιςμόσ 

5 Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί θ κζρμανςθ; 

6 Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ; 

7 Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε το κερμοςτάτθ για τθ κζρμανςθ; 

8 Κλείνετε τα παράκυρα, όταν λειτουργεί ο κλιματιςμόσ; 

 
9 

υκμίηετε τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ, πάνω από τουσ 25 βακμοφσ, το 
καλοκαίρι; 

Συςκευζσ – Συςτιματα 

 
13 

Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ/ κλάςθ ςυςκευϊν κατά τθν αγορά 
θλεκτρικϊν/ θλεκτρονικϊν ειδϊν; 

14 Αν αγοράςατε πρόςφατα μία ςυςκευι τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν; 

 
15 

Κλείνετε από το κουμπί τθν τθλεόραςθ, τθν οκόνθ του υπολογιςτι και τισ 
θλεκτρονικζσ ςυςκευζσ (και δεν τθν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ); 

                                                             
8
 Σεκεηώλεηαη όηη θάποηα ερωηεκαηοιόγηα είταλ ζσκπιερωκέλο κόλο ηο θόζηος ελέργεηας (ειεθηρηθή ελέργεηα, πεηρέιαηο, 

θσζηθό αέρηο), θάποηα άιια κόλο ηελ ποζόηεηα (kWh, lt, …) ελώ ζε θάποηα ήηαλ ζσκπιερωκέλα θαη ηα δύο πεδία. Έηζη, γηα 

πεγή ελέργεηας, ηο θόζηος (ζε επίπεδο ερωηεκαηοιογίοσ ή κηθρού δείγκαηος) δελ ζτεηίδεηαη απαραίηεηα κε ηελ ποζόηεηα. 
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Αρικμόσ Ερϊτθςθ 

16 Χρθςιμοποιείτε θλεκτρικό κερμοςίφωνα; 

17 Ζχετε κάποια άλλθ εγκατάςταςθ ΑΡΕ; 

18 Αν ναι, τι ποςοςτό του φορτίου (θλεκτρικό/ κερμικό) καλφπτει; 

Μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

 
19 

Εφαρμόηετε ςτθν επιχείρθςθ κάποιο ςφςτθμα/ πρότυπο περιβαλλοντικισ 
διαχείριςθσ; 

 
20 

Ζχετε οργανϊςει/ ςυμμετάςχει ςε κάποια δράςθ ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ 
εκπαίδευςθσ/ ευαιςκθτοποίθςθσ για τουσ εργαηόμενουσ ςτθν επιχείρθςθ; 

21 Υπάρχουν ςτθν επιχείρθςθ ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; 

22 Αν ναι, μπορείτε να περιγράψετε, ςυνοπτικά, τα πιο ςθμαντικά από αυτά; 

23 Λάβατε πρόςφατα κάποια μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; 

24 Αν ναι, μπορείτε να περιγράψετε, ςυνοπτικά, τα πιο ςθμαντικά από αυτά; 

25 Είςτε διατεκειμζνοι να λάβετε ςτο άμεςο μζλλον μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; 

26 Αν ναι, τι φψουσ επζνδυςθ υπολογίηετε να κάνετε (ςε ευρϊ); 

 
27 

Ροια κίνθτρα κεωρείτε ότι πρζπει να δοκοφν ςτον τριτογενι τομζα για τθν 
προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; 

Ρίνακασ 17: Ερωτιςεισ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ τριτογενι τομζα 

 

Εικόνα 35: Κλείνετε τα φϊτα ςε χϊρουσ που δεν χρθςιμοποιοφνται; 
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Εικόνα 36:  Χρθςιμοποιείτε λαμπτιρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ; 

 

Εικόνα 37: Αν ναι, ποιο είναι (περίπου) το ποςοςτό τουσ ςε ςχζςθ με το ςφνολο των λαμπτιρων που 
χρθςιμοποιείτε; 

 

Εικόνα 38: Χρθςιμοποιείτε τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ δυνατότθτα για επαρκι φυςικό 
φωτιςμό; 
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Εικόνα 39: Φροντίηετε για τθν ετιςια τακτικι ςυντιρθςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ; 

 

Εικόνα 40: Σε τι κερμοκραςία ρυκμίηετε το κερμοςτάτθ για τθ κζρμανςθ; 

 

Εικόνα 41: υκμίηετε τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ, πάνω από τουσ 25 βακμοφσ, το καλοκαίρι; 



  Διμοσ Ρεντζλθσ                             
 

 
 

Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια  

ελίδα 43 

 

Εικόνα 42: Λαμβάνετε υπόψθ τθν ενεργειακι ςιμανςθ/ κλάςθ ςυςκευϊν κατά τθν αγορά θλεκτρικϊν/ 
θλεκτρονικϊν ειδϊν; 

10%

43%
47%

A+

A

B

C

D

E

F

G

H

Δ/Α
 

Εικόνα 43: Αν αγοράςατε πρόςφατα μία ςυςκευι τι ενεργειακισ κλάςθσ ιταν; 

 

Εικόνα 44: Κλείνετε από το κουμπί τθν τθλεόραςθ, τθν οκόνθ του υπολογιςτι και τισ θλεκτρονικζσ 
ςυςκευζσ (και δεν τθν αφινετε ςε κατάςταςθ αναμονισ); 
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Εικόνα 45: Χρθςιμοποιείτε θλεκτρικό κερμοςίφωνα; 

 

Εικόνα  46: Εφαρμόηετε ςτθν επιχείρθςθ κάποιο ςφςτθμα/ πρότυπο περιβαλλοντικισ διαχείριςθσ; 

 

Εικόνα 47: Ζχετε οργανϊςει/ ςυμμετάςχει ςε κάποια δράςθ ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ 
εκπαίδευςθσ/ ευαιςκθτοποίθςθσ για τουσ εργαηόμενουσ; 
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Εικόνα 48: Υπάρχουν ςτθν επιχείρθςθ ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; 

 

Εικόνα 49:Υ Είςτε διατεκειμζνοι να λάβετε ςτο άμεςο μζλλον μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ; 

 

Οι ερωτιςεισ που αφοροφςαν τθν εγκατάςταςθ ΑΡΕ και τα κίνθτρα που πρζπει να δοκοφν ςτον 

τριτογενι τομζα για τθν προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, δεν απαντικθκαν από το 

ςφνολο των πολιτϊν που ςυμμετείχαν ςτθν ζρευνα και ςυμπλιρωςαν το ερωτθματολόγιο. 

Ππωσ επιβεβαιϊνεται από τισ απαντιςεισ που ςυγκεντρϊκθκαν, μπορεί να υπάρξει μεγαλφτερθ 

ευαιςκθτοποίθςθ του τριτογενι τομζα για τα κζματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, δίνοντασ 

ζμφαςθ ςτο ότι οι αντίςτοιχεσ παρεμβάςεισ μεταφράηονται άμεςα ςε εξοικονόμθςθ κόςτουσ 

μίασ επιχείρθςθσ και ςε βελτίωςθ τθσ ανταγωνιςτικότθτάσ τθσ. Ριο ςυγκεκριμζνα, από τθν 

ερεφνα που πραγματοποιικθκε, οι παρακάτω ελλείψεισ προκφπτουν: 

 Το 67% των ερωτθκζντων χρθςιμοποιεί τεχνθτό φωτιςμό ακόμθ και αν υπάρχει θ 

δυνατότθτα για επαρκι φυςικό φωτιςμό. 

 1 ςτουσ 10 επαγγελματίεσ δεν χρθςιμοποιεί λαμπτιρεσ χαμθλισ κατανάλωςθσ 

 1 ςτουσ 2 επαγγελματίεσ ρυκμίηει το κερμοςτάτθ πάνω από τουσ 21:C το χειμϊνα ενϊ  1 

ςτουσ 5 επαγγελματίεσ ρυκμίηει τθ κερμοκραςία του κλιματιςτικοφ κάτω από 25:C το 
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καλοκαίρι. 

 1 ςτουσ 3 χριςτεσ δεν γνωρίηει, ι αφινει τισ θλεκτρικζσ ςυςκευζσ ςε κατάςταςθ 

αναμονισ. 

 7 ςτισ 10 επιχειριςεισ δεν εφαρμόηει κάποιο ςφςτθμα ι πρότυπο περιβαλλοντικισ 

διαχείριςθσ, ενϊ 9 ςτισ 10 δεν ζχει οργανϊςει ι ςυμμετάςχει ςε κάποια δράςθ 

ενεργειακισ και περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ / ευαιςκθτοποίθςθσ για τουσ 

εργαηόμενουσ τθσ επιχείρθςθσ 

 4 ςτισ 10 επιχειριςεισ δεν ζχουν εγκατεςτθμζνα ςυςτιματα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, 

ενϊ 1 ςτουσ 2 επαγγελματίεσ δεν είναι διατεκειμζνοι να εφαρμόςουν τζτοιου είδουσ 

μζτρα ςτο άμεςο μζλλον. 

Επίςθσ από τισ κατ’ ιδίαν ςυνεντεφξεισ διαπιςτϊκθκε ότι ενϊ υπάρχει πολφ μεγάλθ αποδοχι από 

τουσ επαγγελματίεσ για τθν εφαρμογι μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, δεν εφαρμόηουν οι ίδιοι 

ςτθν επιχείρθςθ τουσ κάποιο τζτοιο μζτρο και ζχουν μερικι γνϊςθ για τα εξειδικευμζνα μζτρα 

που μποροφν να εφαρμόςουν για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ.   

Τζλοσ, κα πρζπει να λθφκεί υπόψθ ότι ο τριτογενι τομζασ ζχει κάποιεσ ιδιαιτερότθτεσ και  

ςυνεπϊσ υπάρχουν περιοριςμοί ςτθν εφαρμογι μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, όπωσ: 

 Ο τφποσ και θ δραςτθριότθτα μιασ επιχειριςεισ μπορεί να επιβάλει τθ χριςθ επιπλζον 

φωτιςμοφ, κακϊσ και κζρμανςθσ / ψφξθσ, με αποτζλεςμα τθν μεγαλφτερθ κατανάλωςθ 

ενζργειασ. Για παράδειγμα, ανάλογα με τθν επιχείρθςθ, μπορεί να είναι απαραίτθτθ θ 

χριςθ επιπλζον θλεκτρικϊν ςυςκευϊν (π.χ. ψυγείων), θ προβολι των προϊόντων (με 

ζντονο φωτιςμό) ι θ ειδικι διαρρφκμιςθ χϊρου. Ταυτόχρονα για τουσ ίδιουσ λόγουσ, 

μπορεί να μθν είναι δυνατι θ χριςθ πακθτικϊν μζςων ςκίαςθσ ι να μθν επαρκισ  θ 

αξιοποίθςθ του φυςικοφ φωτιςμοφ. 

 Θ μείωςθ τθσ αγοραςτικισ δφναμθσ των καταναλωτϊν και θ αδυναμία των 

χρθματοπιςτωτικϊν ιδρυμάτων για δανειςμό, ωσ ςυνζπεια τθσ οικονομικισ φφεςθσ 

δροφν προσ το παρόν αποτρεπτικά ςτισ επενδφςεισ για εφαρμογι μζτρων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.  

8.3 ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ 

Από τθν ανάλυςθ των ερωτθματολογίων ςτον οικιακό και τον τριτογενι τομζα προκφπτει το 

ςυμπζραςμα ότι οι πολίτεσ και επαγγελματίεσ του Διμου Ρεντζλθσ είναι ςχετικά 

ευαιςκθτοποιθμζνοι και ενθμερωμζνοι για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και αντιμετωπίηουν 

αρχικά με κετικι διάκεςθ  τθν εφαρμογι μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κυρίωσ ζχοντασ ωσ 

κίνθτρο τθν μείωςθ του κόςτουσ λειτουργίασ των κτιρίων που εξυπθρετοφν τισ δραςτθριότθτεσ 

τουσ. 

Λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, υπάρχει κακυςτζρθςθ ςτισ επενδφςεισ και ςτθν υλοποίθςθ 

μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μεςαίου και υψθλοφ κόςτουσ, παρ’ όλα τα άμεςα οικονομικά 

οφζλθ από τθν μείωςθ του ςυνολικοφ κόςτουσ  για τθν κατανάλωςθ ενζργειασ μιασ επιχείρθςθσ 
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ι μιασ κατοικίασ. Εντοφτοισ, ςτθν ίδια οικονομικι ςυγκυρία, θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

αποτελεί ζνα βαςικό εργαλείο εξοικονόμθςθσ κόςτουσ, κακϊσ και οικονομικισ ανάπτυξθσ ςε 

εκνικό και τοπικό επίπεδο. Συνεπϊσ, θ προβολι δράςεων και μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

μθδενικοφ και χαμθλοφ κόςτουσ, είναι πολφ ςθμαντικι, κάτι ςτο οποίο δίνεται ιδιαίτερθ ζμφαςθ 

ςτο παρόν Σχζδιο Δράςθσ. 

Ο Διμοσ κα δϊςει ιδιαίτερθ προςοχι και ζμφαςθ ςτθν προβολι και εφαρμογι από τουσ 

Δθμότεσ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κακϊσ και ςτθν ενεργό ςυμμετοχι τουσ ςτισ ςχετικζσ 

δράςεισ του Διμου. Αναγνωρίηοντασ τον πολφ ςθμαντικό μελλοντικό ρόλο των παιδιϊν και τθσ 

μακθτικισ νεολαίασ ςτθν κοινωνία, ο Διμοσ κα δϊςει ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτθν ενθμζρωςθ και 

ευαιςκθτοποίθςθ του πλθκυςμοφ αυτοφ.  

Ζτςι λοιπόν , ο Διμοσ προτίκεται να παρζμβει με διαδικαςίεσ ανοικτοφ διαλόγου και μια ςειρά 

δράςεων ξεκινϊντασ από τα ςχολεία και το διαδφκτιο, ϊςτε να προωκιςει τθν ιδζα τθσ 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, τθσ  χριςθσ ΑΡΕ και τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 που κα οδθγιςει 

ςτθν υιοκζτθςθ μζτρων, ςχετικϊν με τουσ ςτόχουσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων, με το 

μικρότερο δυνατό κόςτοσ.  Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Διμοσ ςκοπεφει να: 

 Ρροωκιςει με δράςεισ ενθμζρωςθσ / εκπαίδευςθσ τα μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

μθδενικοφ, χαμθλοφ και μεςαίου κόςτουσ, με τα οποία μποροφν να επιτευχκοφν 

ςθμαντικά οφζλθ ςε μικροφσ χρόνουσ απόςβεςθσ και με λογικό κόςτοσ επζνδυςθσ. 

 Ρροβάλλει τισ παρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ΑΡΕ που κα εφαρμόςει ςτα 

δθμοτικά κτίρια, δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ και δθμοτικό φωτιςμό, ϊςτε να δϊςει 

χειροπιαςτά παραδείγματα όλων των τφπων των παρεμβάςεων, κακϊσ και των οφελϊν  

για τουσ πολίτεσ και επαγγελματίεσ.  

 Αναδείξει τα οφζλθ και τθν χρθςιμότθτα των εναλλακτικϊν τρόπων μετακίνθςθσ (Μζςα 

Μαηικισ Μεταφοράσ, ποδιλατο, περπάτθμα) ςε ςυνδυαςμό με τα ζργα που 

προωκοφνται ι κα προωκθκοφν από το Διμο ι άλλουσ φορείσ (ποδθλατοδρόμοι, 

επζκταςθ Μετρό, κτλ) 

 Ρροβάλλει και προωκιςει τισ εκνικζσ πρωτοβουλίεσ και τα ςχετικά χρθματοδοτικά 

προγράμματα ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ και τισ ΑΡΕ 

 Συνεργαςτεί με τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ του Διμου (Εμπορικό Σφλλογο, Ακλθτικοφσ 

ςυλλόγουσ, Εργατικά ςωματεία κλπ) ϊςτε να πολλαπλαςιάςει τθν διάχυςθ των 

παραπάνω αποτελεςμάτων ςτουσ πολίτεσ και επαγγελματίεσ τθσ πόλθσ 



  Διμοσ Ρεντζλθσ                             
 

 
 

Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια  

ελίδα 48 

9 ΜΕΣΡΑ ΔΗΜΟΣΙΚΟΤ ΣΟΜΕΑ 

Σφμφωνα με τθν Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ, ο δθμοτικόσ τομζασ ευκφνεται για το 3% τθσ 

ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ του Διμου Ρεντζλθσ.  

Ο Διμοσ αναγνωρίηει ότι οι δράςεισ για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ςτα δθμοτικά κτίρια και 

εγκαταςτάςεισ δεν κα αποφζρει ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτισ ςυνολικζσ εκπομπζσ CO2 εντόσ του 

Διμου. Ωςτόςο, τα μζτρα και οι δράςεισ που απευκφνονται ςτον δθμοτικό τομζα παρουςιάηουν 

μια ςειρά από πλεονεκτιματα ςε ςχζςθ με αυτά των υπόλοιπων τομζων: 

 Ο Διμοσ ζχει τθν απόλυτθ ελευκερία και ευχζρεια να παρζμβει ςτα δθμοτικά κτίρια, 

ςτισ δθμοτικζσ υποδομζσ και ςτον δθμοτικό φωτιςμό. 

 Πλα 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 δθμοτικά κτίρια και υποδομζσ μποροφν να ζχουν 

πολλαπλαςιαςτικά οφζλθ κακϊσ, με τθν ςωςτι προβολι, λειτουργοφν ωσ ορκά και 

βζλτιςτα παραδείγματα για τουσ πολίτεσ και επαγγελματίεσ μίασ πόλθσ 

Ωσ εκ τοφτου, ο Διμοσ ζχει επιλζξει να υλοποιιςει ζναν ςθμαντικό αρικμό από μζτρα και 

δράςεισ ςε δθμοτικά κτίρια. 
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9.1 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΔΡΑΗ 1 

Ρεριγραφι  Επικεϊρθςθ κτιρίων του Διμου, ενεργειακι πιςτοποίθςι τουσ 

και προμελζτθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2012 - 2018 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ9 200.000 € 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ10 - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό - 

Ρεριβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ είναι υπεφκυνοσ για τθν λειτουργία και ςυντιρθςθ ενόσ μεγάλου αρικμοφ 

κτιρίων με ποικίλεσ χριςεισ, αρικμό εργαηομζνων και χρθςτϊν, ενεργειακϊν αναγκϊν, κτλ. ,τα 

οποία καταναλϊνουν το 47% τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνουν οι υποδομζσ του 

Διμου.  

Θ επικεϊρθςι των κτιρίων του Διμου αποτελεί το πρϊτο βιμα για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ 

τουσ, ϊςτε τα κτίρια να πιςτοποιθκοφν και να πραγματοποιθκεί προμελζτθ των παρεμβάςεων 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε αυτά, βάςει του κεςμικοφ πλαιςίου του ΚΕΝΑΚ. Για τθν ενεργειακι 

επικεϊρθςθ και πιςτοποίθςι εκτιμάται ζνα μζςο κόςτοσ 5.000 € ανά κτίριο για 40 κτίρια. 

Το ενεργειακό πιςτοποιθτικό κα αναρτθκεί ςτθν είςοδο των κτιρίων με ςτόχο τθν 

ευαιςκθτοποίθςθ των χρθςτϊν αλλά και των επιςκεπτϊν τουσ. 

 

                                                             
9 
Γηα ηολ Γήκο θαη ηα κέηρα ποσ ζα σιοποηήζεη

  

10 
Γηα ηα ελδηαθερόκελα κέρε θαη ηα κέηρα ποσ ζα σιοποηήζοσλ (π.τ. οη ποιίηες ζηολ οηθηαθό ηοκέα, οη επαγγεικαηίες / 

επητεηρεκαηίες ζηολ ηρηηογελή, θηι) 
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9.2 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΔΡΑΗ 2 

Ρεριγραφι  Υλοποίθςθ παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα 

δθμοτικά κτίρια 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2013 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 2.455.000 € 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / ΣΔΙΤ / Ρράςινο Ταμείο 

Ζμμεςο κόςτοσ  

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 438.264 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 190 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

ενζργειασ των κτιρίων του Διμου  

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Ρροκειμζνου, ςτο πλαίςιο του Σχεδίου Δράςθσ του Διμου, να ςχθματοποιθκεί ζνα πρϊτο ςχζδιο 

ενεργειακισ αναβάκμιςθσ όλων των κτιρίων του Διμου, πραγματοποιικθκε ςυνοπτικόσ 

ενεργειακόσ ζλεγχοσ και εκτιμικθκε το κατά πόςο κάκε κτίριο πρζπει να προκρικεί για κάκε μία 

από τισ παρεμβάςεισ ενεργειακισ αναβάκμιςθσ που ο Διμοσ κεωρεί ςθμαντικζσ.  

Σε κάκε περίπτωςθ, κατά τθν ενεργειακι πιςτοποίθςθ (Δθμοτικά κτίρια Δράςθ 1) και τθν ςφνταξθ 

μελετϊν εφαρμογισ  κα εκτιμθκοφν και τεκμθριωκοφν οι ακριβείσ παρεμβάςεισ, κακϊσ και το 

κόςτοσ και όφελοσ για τισ παρεμβάςεισ κάκε κτιρίου.  

Οι παρεμβάςεισ που κεωρείται ότι κα οδθγιςουν ςε ςθμαντικζσ εξοικονομιςεισ είναι: 

 Σφνδεςθ με δίκτυο φυςικοφ αερίου – αντικατάςταςθ καυςτιρα πετρελαίου με αντίςτοιχο 

φυςικοφ αερίου (μείωςθ 24% ςτισ εκπομπζσ CO2 λόγω του μικρότερου ςυντελεςτι 

εκπομπϊν) 

 Αντικαταςτάςεισ και παρεμβάςεισ ςτα ςυςτιματα κζρμανςθσ, ψφξθσ και παραγωγισ 

ηεςτοφ νεροφ χριςθσ προκειμζνου να αυξθκεί θ απόδοςι τουσ και να επιτευχκεί 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ (εξοικονόμθςθ 15% ςε κερμικι / θλεκτρικι ενζργεια) 

 Τοποκζτθςθ κερμοςτατικϊν βαλβίδων ςτα κερμαντικά ςϊματα (εξοικονόμθςθ 10% ςε 

κερμικι ενζργεια) 
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 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 των κτιρίων με νζουσ, 

εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και εγκατάςταςθ αυτοματιςμϊν φωτιςμοφ (π.χ. αιςκθτιρεσ 

κίνθςθσ, χρονοδιακόπτεσ, αξιοποίθςθ φυςικοφ φωτιςμοφ, κτλ – εξοικονόμθςθ 10% ςε 

θλεκτρικι ενζργεια) 

 Αντικατάςταςθ λαμπτιρων του ειδικοφ φωτιςμοφ των κτιρίων / εγκαταςτάςεων του 

Διμου με νζουσ, μεγαλφτερθσ απόδοςθσ (π.χ. ςε ανοιχτά γιπεδα – εξοικονόμθςθ 15% ςε 

θλεκτρικι ενζργεια) 

Στον πίνακα που ακολουκεί φαίνονται τα αποτελζςματα του προκαταρκτικοφ ελζγχου των 

κτιρίων του Διμου Ρεντζλθσ και οι παρεμβάςεισ που προτείνονται για κάκε ζνα, εκτόσ των 

κτιρίων που αφοροφν τισ Δράςεισ 3 και 4  για τα Δθμοτικά κτίρια: 
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Ονομαςία κτιρίου 
Αλλαγι 

καφςιμου 
Αντικατάςταςθ 

ΣΘ/ΣΚ 
Θερμοςτατικζσ 

βαλβίδεσ 
Αντικατάςταςθ 
Κουφωμάτων 

Μόνωςθ 
Λειτουργικόσ 

φωτιςμόσ 
Ειδικόσ 

φωτιςμόσ 

1
ο
 ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ .ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ● ● ● ● ● ● ■ 

2ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ● ● ● ● ● ● ■ 

ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. Ν.ΡΕΝΤΕΛΘΣ ● ● ● ● ■ ■ ■ 

3ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ● ● ● ● ● ● ■ 

4ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ● ● ● ● ● ● ■ 

ΕΙΔ. ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΛΥΚΕΙΟ  Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ ● ● ● ● ● ● ■ 

ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ ● ● ● ● ● ● ■ 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ.ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ● ● ● ● ■ ● ■ 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ /1ο ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ.ΡΕΝΤΕΛΘΣ ● ● ● ● ● ● ■ 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ● ● ● ● ● ● ■ 

Α.Ρ.Χ. (ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ - ΛΥΚΕΙΟΥ) Δ.Κ. 
Ν.ΡΕΝΤΕΛΘΣ 

● ● ● ● ● ● ■ 

2οσ  ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ  
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

■ ● ● ● ● ● ■ 

ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
ΚΤΙΙΟ ΔΘΜΟΥ 

■ ● ● ● ● ● ■ 

ΡΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 
ΕΝΟΙΚΙΑΗΟΜΕΝΟ 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 



   Διμοσ Ρεντζλθσ             
 

 
 

Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια  

ελίδα 53 

Ονομαςία κτιρίου 
Αλλαγι 

καφςιμου 
Αντικατάςταςθ 

ΣΘ/ΣΚ 
Θερμοςτατικζσ 

βαλβίδεσ 
Αντικατάςταςθ 
Κουφωμάτων 

Μόνωςθ 
Λειτουργικόσ 

φωτιςμόσ 
Ειδικόσ 

φωτιςμόσ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ. 
ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ● ● ● ● ■ ■ ■ 

ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ■ ● ■ ● ■ ■ ■ 

ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ■ ● ■ ● ■ ■ ■ 

ΚΑΡΘ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΚΕΝΤΙΚΟ) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΚΑΡΘ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Α) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΚΑΡΘ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ (ΡΑΑΤΘΜΑ Β) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΑΡΟΘΘΚΘ 1 ΔΘΜΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΜΕΛΙΣΣΑΚΙ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ■ ● ● ● ■ ● ■ 

ΚΑΡΘ Δ.Κ. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΔΘΜΟΤΙΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ Δ.Κ.                
Ρ. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 

■ ■ ■ ■ ■ ● ■ 

ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ■ ■ ■ ■ ■ ● ■ 

ΜΕΓΑΟ ΔΟΥΚΙΣΣΘΣ ΡΛΑΚΕΝΤΙΑΣ Δ.Κ. 
ΡΕΝΤΕΛΘΣ 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ.  Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ■ ● ● ● ■ ● ● 
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Ονομαςία κτιρίου 
Αλλαγι 

καφςιμου 
Αντικατάςταςθ 

ΣΘ/ΣΚ 
Θερμοςτατικζσ 

βαλβίδεσ 
Αντικατάςταςθ 
Κουφωμάτων 

Μόνωςθ 
Λειτουργικόσ 

φωτιςμόσ 
Ειδικόσ 

φωτιςμόσ 

ΔΘΜΟΤΙΚΟΣ  ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ       
Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΡΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΚΟΙΝΟΤΘΤΑ Δ.Κ  Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

ΚΑΡΘ Δ.Κ  Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ 

■ = Δεν προτείνεται παρζμβαςθ 
● = Ρροτείνεται παρζμβαςθ  

Ρίνακασ 18: Εκτίμθςθ παρεμβάςεων ενεργειακισ αναβάκμιςθσ ςτα κτίρια του Διμου Ρεντζλθσ 
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9.3 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΔΡΑΗ 3 

Ρεριγραφι  Υλοποίθςθ παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτα 

δθμοτικά κτίρια – Ρρόγραμμα  ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ & ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ 

ΙΙ, Ευρωπαϊκά προγράμματα για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2010 - 2015 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 1.640.000 € 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 302.345 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 131 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

ενζργειασ των κτιρίων του Διμου  

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Επιπρόςκετα από τα κτίρια που αναφζρονται ςτθν προθγοφμενθ δράςθ, ο Διμοσ Ρεντζλθσ ζχει 

εξετάςει αναλυτικότερα τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ 7 ςχολικϊν κτιρίων, για τα οποία ζχει 

εκπονθκεί και μελζτθ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ τουσ. Τα κτίρια επιλζχτθκαν λόγω τθσ 

χαμθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ τουσ και τθσ υψθλισ επιςκεψιμότθτασ / χριςθσ τουσ, κατόπιν 

εξζταςθσ του ςυνόλου των υφιςτάμενων δθμοτικϊν κτιρίων του Διμου Ρεντζλθσ,. Από τισ 

προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ για τθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων, ςφμφωνα με το 

ποςοςτό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που υπολογίςτθκε ςτθν εκάςτοτε μελζτθ που εκπονικθκε, 

εκτιμάται ενεργειακό όφελοσ 326 ΜWh/ζτοσ.  

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ ζχει ιδθ υποβάλει αίτθςθ χρθματοδότθςθσ για επιλεγμζνεσ παρεμβάςεισ που 

αναμζνεται να οδθγιςουν ςε ςθμαντικι εξοικονόμθςθ ενζργειασ, ενϊ ταυτόχρονα κα 

βελτιϊςουν τθν κερμικι και οπτικι άνεςθ των κτιρίων. Σφμφωνα με τα Τεχνικό Δελτίο 

Ρροτεινόμενθσ Ρράξθσ: 

 1ο Ν.Γ. Ρεντζλθσ και 1ο Δ.Σ. Νζασ Ρεντζλθσ 

Στα δυο αυτά κτίρια κα προςτεκεί κερμομόνωςθ ςτο περιμετρικό κζλυφοσ και τθν οροφι / δϊμα 

του κτιρίου, κα αντικαταςτακοφν τα κουφϊματα, κα αντικαταςτακεί το ςφςτθμα καυςτιρα / 

λζβθτα, κα τοποκετθκοφν  κερμοςτατικζσ βαλβίδεσ και νζοι κυκλοφορθτζσ ςτο ςφςτθμα 

κζρμανςθσ, κα τοποκετθκεί μθχανικόσ εξαεριςμόσ ςτισ αίκουςεσ και κα αντικαταςτακοφν τα 
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φωτιςτικά ςϊματα με νζα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Τζλοσ, για τα κτίρια αυτά κα εκδοκοφν 

πιςτοποιθτικά ενεργειακισ απόδοςθσ πριν και μετά τθν ολοκλιρωςθ των παρεμβάςεων. 

 1ο - 6ο Δ.Σ. Μελιςςίων, 2ο Δ.Σ. Μελιςςίων, Κρυςτάλλειο Δ.Σ. Ρεντζλθσ και 1ο Γυμνάςιο 

Μελιςςιϊν  

Συνοπτικά οι επεμβάςεισ που αποςκοποφν ςτθν βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ των κτιρίων 

αυτϊν αφοροφν ανά περίπτωςθ: ςτθ κερμικι μόνωςθ τθσ οροφισ των κτιρίων, τθν εξωτερικι 

κερμομόνωςθ του κατακόρυφου (περιμετρικοφ) κελφφουσ , τθν αντικατάςταςθ των κουφωμάτων 

και υαλοςταςίων, τθν αντικατάςταςθ του λζβθτα πετρελαίου, τθ μόνωςθ των ςωλθνϊςεων 

διανομισ, τθν τοποκζτθςθ κερμοςτατικϊν βαλβίδων και κεφαλϊν ςτα κερμαντικά ςϊματα, τθν 

αντικατάςταςθ κυκλοφορθτϊν του δικτφου διανομισ, τθν εγκατάςταςθ μθχανικοφ αεριςμοφ με 

εναλλάκτθ ανάκτθςθσ κερμότθτασ, τθν αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν ςωμάτων και των 

υφιςτάμενων λαμπτιρων πυρακτϊςεωσ. Επιπλζον, κα υλοποιθκοφν παρεμβάςεισ ςτουσ 

περιβάλλοντεσ χϊρουσ, τριϊν εκ των τεςςάρων κτιρίων, που περιλαμβάνουν δενδροφυτεφςεισ 

και χριςθ ψυχρϊν υλικϊν. ζλοσ, για τα κτίρια αυτά κα εκδοκοφν πιςτοποιθτικά ενεργειακισ 

απόδοςθσ πριν και μετά τθν ολοκλιρωςθ των παρεμβάςεων. 

 Α’ Βρεφονθπιακόσ  Στακμόσ  Μελιςςίων. 

φφτευςθ του δϊματοσ  και  εγκατάςταςθ καυςτιρα  φυςικοφ αερίου . 

Ραράλλθλα προβλζπονται δράςεισ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν και των 

δθμοτικϊν υπαλλιλων, με ςτόχο τθν ςταδιακι αλλαγι τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ και τθν 

υιοκζτθςθ μιασ ορκολογικισ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ τόςο των χρθςτϊν των κτιρίων 

(δθμοτικοί υπάλλθλοι, μακθτζσ, εκπαιδευτικό προςωπικό, βοθκθτικό προςωπικό κτλ.) όςο και 

όλων των πολιτϊν ςτθν κακθμερινι τουσ ηωι.   

Μζςω του προγράμματοσ ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ I και ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΙΙ ο Διμοσ Ρεντζλθσ ζχει ιδθ 

εξαςφαλίςει χρθματοδότθςθ 1.066.318 € για 2 ζργα («Εξοικονόμθςθ ενζργειασ Μελιςςίων» και 

«Ραρεμβάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτο 1ο  Ν.Γ. Ρεντζλθσ & ςτο 1ο Δ.Σ. Νζασ Ρεντζλθ») Ζνα 

μεγάλο μζροσ του ποςοφ αυτοφ αφορά ςτθν υλοποίθςθ παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

για  το 1ο  Ν.Γ. Ρεντζλθσ, το 1ο Δ.Σ. Νζασ Ρεντζλθ, το 1ο Γυμνάςιο Μελιςςιϊν και το 2ο  Δ.Σ. 

Μελιςςίων,τθν φφτευςθ του δϊματοσ  και τθν ςφνδεςθ με φυςικό αζριο ςτον Α’ Βρεφονθπιακό 

Στακμό Μελιςςίων.  
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9.4 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΔΡΑΗ 4 

Ρεριγραφι  Επεμβάςεισ ςτο Διαςχολικό ακλθτικό κζντρο και ςτο Κλειςτό 

Γυμναςτιριο Μελιςςίων 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2018 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 320.000 € 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 377.950 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 154 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

ενζργειασ των κτιρίων του Διμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Το Διαςχολικό Ακλθτικό Κζντρο Μελιςςίων και το Κλειςτό γυμναςτιριο Μελιςςίων είναι δφο 

κτιριακά ςυγκροτιματα με μεγάλεσ απαιτιςεισ ςε θλεκτρικι και κερμικι ενζργεια και τα οποία 

καταναλϊνουν  περίπου το 30 %  τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ των Δθμοτικϊν κτθρίων. 

Για το λόγο αυτό και επειδι ωσ κτίρια χρθςιμοποιοφνται από ζναν ςθμαντικό αρικμό δθμοτϊν 

και ςυνεπϊσ μποροφν να ςυμβάλλουν ςθμαντικά ςτθν προβολι των δράςεων εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ του Διμου, ο Διμοσ ςχεδιάηει μια ςειρά από επεμβάςεισ ςτισ θλεκτρομθχανολογικζσ 

(Θ/Μ) εγκαταςτάςεισ αυτϊν των κτιρίων . 

Στο Διαςχολικό Ακλθτικό κζντρο ο Διμοσ ςχεδιάηει να λάβει τα παρακάτω μζτρα: 

1. Εγκατάςταςθ θλιοκερμικοφ  ςυςτιματοσ παραγωγισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ για τθν 

υποςτιριξθ κυρίωσ το δικτφου κζρμανςθσ του νεροφ τθσ πιςίνασ. Θα τοποκετθκοφν  ςτα 

ελεφκερα δϊματα θλιακοί ςυλλζκτεσ ςυνολικισ επιφάνειασ 100 m2 και οι οποίοι κα 

τροφοδοτοφν δεξαμενζσ αποκικευςθσ κερμότθτασ ςυνολικοφ όγκου 500 m3. Το 

θλιοκερμικό ςφςτθμα κα παράγει ηεςτό νερό χριςθσ και  εκτιμάται ότι κα εξοικονομεί 

54.500 KWh/ζτοσ κερμικι ενζργεια ετθςίωσ με αντίςτοιχθ μείωςθ των εκπεμπόμενων 

ρφπων κατά 15 tCO2/ζτοσ . 

2. Εγκατάςταςθ  γεωκερμικοφ ςυςτιματοσ κλειςτοφ κυκλϊματοσ για τθν παραγωγι ηεςτοφ 

νεροφ χριςθσ. Ο γεωκερμικόσ εναλλάκτθσ κα εγκαταςτακεί ςτον περιβάλλοντα χϊρο του 
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κολυμβθτθρίου ςε μία ςυνολικι ελεφκερθ επιφάνεια  1000 m2.H ιςχφσ τθσ γεωκερμικισ 

αντλίασ κα είναι 30 KW αποδίδοντασ 75.000 KWh ετθςίωσ με αντίςτοιχθ μείωςθ των 

εκπεμπόμενων ρφπων κατά 15,2 tCO2 . 

3. Εγκατάςταςθ κλιματιςτικισ μονάδοσ ,παροχισ αζρα  6120 m3/h, με εναλλάκτθ ανάκτθςθσ 

ενζργειασ (ςυντελεςτισ ανάκτθςθσ 75%) που κα εξυπθρετεί τουσ χϊρουσ ενόργανθσ 

γυμναςτικισ. 

4. Εγκατάςταςθ αυτόματου ςυςτιματοσ ελζγχου (BMS) των Θ/Μ εγκαταςτάςεων . Με το 

ςφςτθμα αυτό κα καταςτεί δυνατι θ γραμμικι ρφκμιςθ και προςαρμογι του ςυςτιματοσ 

κζρμανςθσ του νεροφ τθσ πιςίνασ και κλιματιςμοφ των εςωτερικϊν χϊρων του ακλθτικοφ 

κζντρου ςτισ απαιτοφμενεσ ςυνκικεσ λειτουργίασ του κολυμβθτθρίου και του κτιρίου με 

ζμφαςθ ςτισ περιόδουσ μερικοφ φορτίου. Το ςφςτθμα κα ελζγχει το θλιοκερμικό 

ςφςτθμα και τθν γεωκερμικι αντλία ϊςτε να ελαχιςτοποιείται θ παραγωγι ηεςτοφ νεροφ 

από τουσ λζβθτεσ . Θα ρυκμίηει τισ κερμοκραςίεσ προςαγωγισ νεροφ και αζρα 

κλιματιςμοφ ςφμφωνα με τισ εξωτερικζσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ ,τισ ςυνκικεσ 

ςχεδιαςμοφ λειτουργίασ του κτιρίου και τισ απαιτιςεισ ςε ποιότθτα αζρα. Τθν περίοδο 

του καλοκαιριοφ αλλά και τισ ενδιάμεςεσ εποχζσ ,κα εκτελείτε αυτόματα πρόγραμμα 

φυςικοφ δροςιςμοφ (free cooling) του κτιρίου κατά τισ νυκτερινζσ ϊρεσ ι και κατά τισ 

ϊρεσ λειτουργίασ του κτιρίου ανάλογα με τισ εξωτερικζσ ςυνκικεσ περιβάλλοντοσ. Με 

τον ζλεγχο τθσ ποιότθτασ αζρα κα εξαςφαλίηεται θ παροχι ποςότθτασ νωποφ αζρα 

ςφμφωνα με τον αρικμό ατόμων που δραςτθριοποιοφνται ςτο χϊρο που εξυπθρετεί θ 

κάκε κλιματιςτικι μονάδα.  

Το ςφςτθμα BMS κα ελζγχει και τθν εγκατάςταςθ φωτιςμοφ με χρονοπρογράμματα, 

αλλά και ρφκμιςθ τθσ ζνταςθσ φωτιςμοφ, όπου θ υπάρχουςα εγκατάςταςθ υποςτθρίηει 

τζτοια εφαρμογι. 

Στο κτίριο κα τοποκετθκοφν μετρθτζσ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ για τθν 

καταγραφι των πραγματικϊν καταναλϊςεων ςε κακθμερινι βάςθ. 

Το ςφςτθμα κα προςφζρει δυνατότθτα εποπτείασ και χειριςμοφ τθσ εγκατάςταςθσ 

κεντρικά από υπολογιςτι όπου κα μποροφν να γίνονται και οι καταγραφζσ των 

παραμζτρων του ςυςτιματοσ για περαιτζρω επεξεργαςία. 

Με τθν εγκατάςταςθ του ςυςτιματοσ BMS μετά τθν εφαρμογι των μζτρων (1) και (2) ,ςε 

ςυνδυαςμό και με το μζτρο (3),  επιτυγχάνεται εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά 20% με 

αποτζλεςμα τθν μείωςθ τθσ ςυνολικισ ενζργειασ που καταναλϊνει το κτίριο κατά 

203.116 KWh/ζτοσ και 83,9 tCO2/ζτοσ. 

Για τθν εφαρμογι των μζτρων τθσ δράςθσ κα γίνει μία αρχικι ενεργειακι επικεϊρθςθ και μελζτθ 

για τον ακριβι προςδιοριςμό του τεχνικοφ αντικειμζνου . 

Στο κλειςτό γυμναςτιριο Μελιςςίων ο Διμοσ ςχεδιάηει τθν αντικατάςταςθ των προβολζων που 

καλφπτουν το γιπεδο καλακοςφαίριςθσ ςυνολικισ ιςχφοσ 58 KW με προβολείσ λαμπτιρων LED 



    Διμοσ Ρεντζλθσ                                         
 

 
 

Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια 

ελίδα 59 

ςυνολικισ ιςχφοσ 12 KW. Οι προβολείσ με LED κα ζχουν τθ δυνατότθτα γραμμικισ προςαρμογισ 

τθσ απόδοςισ τουσ ςε ςχζςθ με τον εξωτερικό φωτιςμό. Με το μζτρο αυτό εκτιμάται μείωςθ τθσ 

καταναλιςκόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και των εκπεμπόμενων ρφπων κατά 30.420 KWh/ζτοσ 

και 35,0 tCO2/ζτοσ αντιςτοίχωσ. 

Για τθν εφαρμογι των μζτρων τθσ δράςθσ κα εκπονθκεί και θ ςχετικι μελζτθ εφαρμογισ για τον 

ακριβι προςδιοριςμό του τεχνικοφ αντικειμζνου . 
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9.5 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΔΡΑΗ 5 

Ρεριγραφι  Εφαρμογι ςυςτιματοσ καταγραφισ τθσ κατανάλωςθσ 

θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 90.000 € 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 174.701 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 104 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

ενζργειασ των κτιρίων του Διμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Ο Διμοσ αναγνωρίηοντασ τθ μεγάλθ ςθμαςία αλλά ταυτόχρονα και 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 κτίρια του 

θλεκτρονικοφσ μετρθτζσ, οι οποίοι κα καταγράφουν τθν καταναλιςκόμενθ θλεκτρικι και κερμικι 

ενζργεια. 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 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. Θ 

βάςθ αυτι κα χρθςιμοποιείται για τον προςδιοριςμό του ενεργειακοφ αποτυπϊματοσ 

των δθμοτικϊν κτθρίων κατά τθν υποβολι αναφοράσ, για τθν πρόοδο και τθν επίτευξθ 

των ςτόχων που ζχουν τεκεί, ςτο πλαίςιο του Σχεδίου Δράςθσ και του Συμφϊνου των 

Δθμάρχων. Επίςθσ ανά τακτά χρονικά διαςτιματα κα μποροφν να εξάγονται 

ςυμπεράςματα για τθν πορεία εφαρμογισ και τα αποτελζςματα των επιμζρουσ δράςεων. 

2. Θα γίνεται ζγκαιρθ διαπίςτωςθ διαρροϊν (πετρελαίου ι Φ.Α) ϊςτε να γίνεται άμεςθ 

αποκατάςταςι τουσ. 
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3. Ρεριοριςμό ςτο ελάχιςτο τθσ μθ ορκολογικισ χριςθσ των κτιρίων (λειτουργία 

κλιματιςμοφ ι φωτιςμοφ εκτόσ ωραρίου λειτουργίασ του κτιρίου, αςυμβατότθτα μεταξφ 

παραγόμενθσ κερμικισ ενζργειασ και κατανάλωςθσ καυςίμου κλπ). 

4. Θα υπάρχει θ δυνατότθτα επιβράβευςθσ του διαχειριςτι κτθρίου, όπου ανεξάρτθτα των 

μζτρων που κα εφαρμόηει ο Διμοσ, κα πετυχαίνει μείωςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ 

ενζργειασ και παράλλθλα ευαιςκθτοποίθςθ όλων των διαχειριςτϊν 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. 

Θ εγκατάςταςθ μετρθτϊν ενζργειασ δρϊντασ ςτθν κατεφκυνςθ του εξορκολογιςμοφ χριςθσ των 

κτθρίων, εκτιμάται ότι κα ζχει αποτζλεςμα τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ κατά 5% και κα 

προςφζρει τθ δυνατότθτα καταγραφισ τθσ πραγματικισ ενζργειασ που καταναλϊνει κάκε κτίριο.  

Το ςυνολικό κόςτοσ εγκατάςταςθσ των μετρθτϊν ενζργειασ μπορεί να μειωκεί ςε ςυνεργαςία με 

τθ ΔΕΘ θ οποία ζχει ξεκινιςει πρόγραμμα εγκατάςταςθσ ζξυπνων μετρθτϊν ενζργειασ ςε 

μεγάλουσ καταναλωτζσ. 
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9.6 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΔΡΑΗ 6 

Ρεριγραφι  Εφαρμογι προγράμματοσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ των Θ/Μ 

εγκαταςτάςεων των κτιρίων 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2018 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 35.000 € 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 331.931 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 197 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

ενζργειασ των κτιρίων του Διμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Θ εφαρμογι προγράμματοσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων που εξυπθρετοφν 

τα κτίρια αποςκοπεί ςτθν βελτιςτοποίθςθ του βακμοφ απόδοςθσ τουσ ςε όλθ τθ διάρκεια του 

ζτουσ και άρα τθν μείωςθ τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ (εξοικονόμθςθ 10% ςε κερμικι και 

θλεκτρικι ενζργεια). 

Θ εφαρμογι τθσ Ρρολθπτικισ Συντιρθςθσ κα υποςτθρίηεται από κατάλλθλο λογιςμικό όπου κα 

καταχωρθκεί ο εξοπλιςμόσ των Θ/Μ εγκαταςτάςεων κάκε κτιρίου. Με τθ βοικεια του λογιςμικοφ 

και μζςα από τθν ιςτοςελίδα του Διμου κα μποροφν να ενθμερϊνονται οι διάφορεσ υπθρεςίεσ 

του Διμου αλλά και ο πολίτθσ για τισ προγραμματιςμζνεσ εργαςίεσ ςυντιρθςθσ των κτιρίων.  

Ραράλλθλα με το ενεργειακό όφελοσ ο Διμοσ κα αποκτιςει καλφτερο ζλεγχο διακίνθςθσ των 

ανταλλακτικϊν και κα μειωκεί ςταδιακά ο αρικμόσ των βλαβϊν και το κόςτοσ τθσ ετιςιασ 

ςυντιρθςθσ. Επιπρόςκετα κα υπάρχει πλζον μια ενιαία βάςθ δεδομζνων για τα κτίρια και τισ 

υποδομζσ που διαχειρίηεται ο Διμοσ με δυνατότθτα ανάλυςθσ και επεξεργαςίασ των δεδομζνων.  

Το πρόγραμμα προλθπτικισ ςυντιρθςθσ μπορεί να ςυμπεριλάβει και τον ςτόλο των δθμοτικϊν 

οχθμάτων. 
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9.7 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΚΣΙΡΙΑ ΔΡΑΗ 7 

Ρεριγραφι  Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα 

δθμοτικά κτίρια 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 14.000€ (7 x 2.000€) 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 28.000 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 15 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

ενζργειασ των κτιρίων του Διμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Σε ςυνζχεια των δράςεων για τα δθμοτικά κτίρια και προκειμζνου να μεγιςτοποιιςει τα 

αποτελζςματα από αυτζσ, ο Διμοσ κα αναλάβει εκςτρατεία ενθμζρωςθσ των δθμοτικϊν 

υπαλλιλων, με ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτο πωσ τα κτίρια, οι παρεμβάςεισ ςτα κτίρια και ο εξοπλιςμόσ 

του Διμου μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν με τον ενεργειακά βζλτιςτο τρόπο. 

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζχει υπολογιςτεί βάςθ του τφπου:  

ES = y*n*AR *in*ESPP  

όπου, 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), και ESPP: εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά ςυμμετζχοντα 

(kWh). 

Υπολογιςμόσ: ES = 7 * 100 * 0.2 * 1 * 200 kWh/yr = 28.000 kWh/yr 
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9.8 ΔΗΜΟΣΙΚΟ ΥΨΣΙΜΟ  

Ρεριγραφι  Αντικατάςταςθ λαμπτιρων οδοφωτιςμοφ 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 410.000 € (370.000 €+ 40.000 €) 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / ΣΔΙΤ  

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 1.423.093 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 1.635 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ για τον οδοφωτιςμό 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Ο δθμοτικόσ φωτιςμόσ αποτελεί ζναν τομζα όπου μπορεί να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ ενζργειασ 

χωρίσ μεγάλο κόςτοσ ι εργαςία με τθν αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων λαμπτιρων / 

φωτιςτικϊν με εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Θ αντικατάςταςθ αυτι μπορεί, για λόγουσ οικονομίασ, 

να γίνει κατά περίπτωςθ, με τθν προμικεια των αντίςτοιχων νζων λαμπτιρων / φωτιςτικϊν, 

μζςω του ετιςιου προχπολογιςμοφ του Διμου. Συνεπϊσ, να γίνεται αντικατάςταςθ κάκε φορά 

που ζνασ λαμπτιρασ καίγεται ι όταν λόγω ενόσ ζργου (π.χ. πεηοδρόμθςθ) οι υποδομζσ μίασ οδοφ 

ι δθμόςιου χϊρου ανακαινίηονται ι αντικακίςτανται κλπ. 

Στθ δράςθ αυτι προτείνεται θ αντικατάςταςθ των λαμπτιρων ατμϊν Hg 250W με λαμπτιρεσ 

Metal Halide 150W και ατμϊν Hg 125W με λαμπτιρεσ Metal Halide 70W. Σε 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 

 Τεχνολογίεσ δθμοτικοφ φωτιςμοφ με χριςθ ΑΡΕ 

 Τεχνολογίεσ ρφκμιςθσ τθσ ζνταςθσ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ 
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Συμπλθρωματικά 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 

Στθ 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 
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9.9 ΔΗΜΟΣΙΚΕ ΠΡΟΜΗΘΕΙΕ 

Ρεριγραφι  Επιμόρφωςθ τμιματοσ προμθκειϊν για πράςινεσ προμικειεσ 

και χριςθ περιβαλλοντικϊν προδιαγραφϊν για προϊόντα που 

καταναλϊνουν ενζργεια 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 5.000 € 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 79.606 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 91 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ των κτιρίων του Διμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Το προςωπικό του Διμου που αςχολείται με τθν ςφνταξθ προδιαγραφϊν για προμικειεσ 

προϊόντων ι ανακζςεισ υπθρεςιϊν, διενζργεια διαγωνιςμϊν και διαδικαςιϊν προμθκειϊν κακϊσ 

και γενικότερα οι υπάλλθλοι που εμπλζκεται ςε κάποιο ςτάδιο των προμθκειϊν του Διμου κα 

επιμορφωκοφν για τον τρόπο με τον οποίο εντάςςονται οι πράςινεσ προδιαγραφζσ ςε μία τεχνικι 

περιγραφι / προκιρυξθ, ςφμφωνα με το ιςχφον κεςμικό πλαίςιο. 

Εκτιμάται ότι θ ςυγκεκριμζνθ δράςθ κα επιφζρει μία μείωςθ 5% ςτθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτίρια. 
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10 ΜΕΣΡΑ ΟΙΚΙΑΚΟΤ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ 

Σφμφωνα με τθν Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ, ο Οικιακόσ τομζασ ευκφνεται για το 49% τθσ 

ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ του Διμου, ενϊ ο Τριτογενισ ευκφνεται για το 19% τθσ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ.  

Το περικϊριο παρζμβαςθσ του Διμου ςτα ιδιωτικά κτίρια είναι πολφ μικρό. Ραρ’ όλα αυτά, ο 

Διμοσ Ρεντζλθσ κα επιδιϊξει τθν: 

 Ρροβολι των προςπακειϊν ςτα δικά του κτίρια, ωσ δράςθ ευαιςκθτοποίθςθσ. 

 Κινθτοποίθςθ και ςυνεργαςία των εμπλεκόμενων φορζων του οικιακοφ και τριτογενι 

τομζα για τθν προϊκθςθ και τθν υλοποίθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και 

αειφόρου ανάπτυξθσ. 

 Ρροβολι και προϊκθςθ μζτρων / παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που μποροφν 

να υλοποιιςουν / εφαρμόςουν οι δθμότεσ και επαγγελματίεσ τθσ πόλθσ 

 Μελζτθ και αξιοποίθςθ όλων των δυνατοτιτων που δίνονται ςτον Διμο ςτα πλαίςια του 

παρόντοσ εκνικοφ κεςμικοφ πλαιςίου 
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10.1 ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ ΔΡΑΗ 1 

Ρεριγραφι  Δθμιουργία άτυπθσ δομισ με εμπλεκόμενουσ φορείσ του Διμου 

και δθμιουργία υποςζλιδοσ για το Σφμφωνο των Δθμάρχων και 

τισ Δράςεισ του Διμου 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 35.000€ (7 x 5.000€) 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό - 

Ρεριβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

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).  

Σκοπόσ 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 Συμφϊνου των Δθμάρχων. Ραρότι οι ςυναντιςεισ του φόρουμ δεν 

ζχουν δεςμευτικό χαρακτιρα, 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 Συμφϊνου των 

Δθμάρχων. 

 Ενθμερωκεί ο Διμοσ για τισ ανάγκεσ και τισ προτεραιότθτεσ των εμπλεκόμενων φορζων 

όςον αφορά τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τθν ανάπτυξθ ςυςτθμάτων ΑΡΕ και τθ μείωςθ 

των εκπομπϊν CO2 

 Εμπεδωκεί μία κοινι ςτάςθ ςυνεργαςίασ και προωκθκεί αποτελεςματικότερα θ 

διαδικαςία του Συμφϊνου των Δθμάρχων ςε όλουσ τουσ πολίτεσ του Διμου Ρεντζλθσ. 

Επίςθσ, ο Διμοσ Ρεντζλθσ πρόςφατα δθμιοφργθςε μια θλεκτρονικι ενθμερωτικι πλατφόρμα για 

τουσ πολίτεσ και τουσ επιχειρθματίεσ του Διμου. Ρρόκειται για υποςζλιδα ςτθν ιςτοςελίδα του 
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Διμου για το Σφμφωνο των Δθμάρχων, που αποςκοπεί ςτθν διάχυςθ πλθροφοριϊν για τισ 

δράςεισ του Διμου και ςτθν παροχι πλθροφοριϊν ςχετικά με τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, τισ 

ανανεϊςιμεσ πθγζσ ενζργειασ και τθν αειφόρο μετακίνθςθ.  
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10.2 ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ ΔΡΑΗ 2 

Ρεριγραφι  Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τθν αντικατάςταςθ λαμπτιρων / 

Δράςεισ διανομισ λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 110.000 € 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ Χαμθλό 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 4.683.000 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 5.381 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ των κατοίκων και επαγγελματιϊν του 

Διμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Ο Διμοσ κα προςπακιςει να εκμεταλλευτεί το μεγάλο περικϊριο εξοικονόμθςθσ ενζργειασ που 

υπάρχει ςτα κτίρια του οικιακοφ και τριτογενι τομζα από απλζσ παρεμβάςεισ ςτον λειτουργικό 

φωτιςμό. Ωσ εκ τοφτου, κα πραγματοποιθκοφν 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). 

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζχει υπολογιςτεί βάςθ του τφπου:  

ES = y*n*AR *in*ESPP  

όπου, y: ζτθ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, n: αρικμόσ άμεςα ςυμμετεχόντων ςτθν δράςθ, AR: ποςοςτό 

ευαιςκθτοποίθςθσ άμεςα ςυμμετεχόντων, in: ςυντελεςτισ ζμμεςα ςυμμετεχόντων ςτθν δράςθ, 

και ESPP: εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά ςυμμετζχοντα (kWh). 

Υπολογιςμόσ: ESοικιακόσ = 7 * 4000 * 0.3 * 2 * 200 kWh/yr = 3.360.000 kWh/yr 

ESτριτογενισ = 7 * 350 * 0.3 * 1 * 1800 kWh/yr = 1.323.000 kWh/yr 

Ζχει εκτιμθκεί ότι κα δαπανθκεί 5€ ανά λαμπτιρα για 15.000 λαμπτιρεσ ςυν το κόςτοσ τθσ 

εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ / προβολισ. Θ απευκείασ ςυνεννόθςθ με τισ εταιρείεσ λαμπτιρων 

μπορεί ακόμθ και να διπλαςιάςει τον αρικμό λαμπτιρων που κα μοιραςτοφν ςε αυτι τθ δράςθ. 
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10.3 ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ ΔΡΑΗ 3 

Ρεριγραφι  Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ για τα οφζλθ από τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ μθδενικοφ, χαμθλοφ και μζςου κόςτουσ  

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 175.000 € (7 x 25.000 €) 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι/ Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ Χαμθλό / Μζςο  

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 18.144.000 kWh  

Ρεριβαλλοντικό 12.164 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

ενζργειασ των κατοίκων και επαγγελματιϊν του Διμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Κακ’ όλθ τθ διάρκεια υλοποίθςθσ του Σχεδίου Δράςθσ (ζωσ το 2020), ο Διμοσ κα οργανϊςει μια 

ςειρά από εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ, ευαιςκθτοποίθςθσ και εκπαίδευςθσ για τουσ πολίτεσ, τουσ 

επαγγελματίεσ και τουσ επιςκζπτεσ του Διμου. 

Ο Διμοσ κα εκδϊςει οδθγοφσ, φυλλάδια ι όποια ζντυπα κρικοφν απαραίτθτα και / ι κα 

διοργανϊςει εκδθλϊςεισ προκειμζνου να ενθμερωκοφν και να εκπαιδευτοφν οι πολίτεσ και οι 

επιςκζπτεσ του Διμου ςε λφςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτα οφζλθ 

(οικονομικά και περιβαλλοντικά) που ζχει θ αλλαγι ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ και θ υλοποίθςθ 

μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μθδενικοφ, χαμθλοφ και μζςου κόςτουσ. Μεγάλο τμιμα τθσ 

δράςθσ αυτισ κα περιλαμβάνει τον πλθκυςμό που εμπλζκεται ςτον τομζα τθσ εκπαίδευςθσ 

(μακθτζσ, γονείσ, δάςκαλοι κλπ).  

Στον τριτογενι τομζα. ο Διμοσ κα επιδιϊξει τθν ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των 

επιχειρθματιϊν τθσ περιοχισ για τα άμεςα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ από τθν 

υλοποίθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ μθδενικοφ, χαμθλοφ και μζςου κόςτουσ κακϊσ και 

από τθν αλλαγι τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ των ιδιοκτθτϊν και εργαηομζνων των 

επιχειριςεων.  

Ο Διμοσ κα επιδιϊξει τθν ςυνεργαςία των ςχετικϊν εμπλεκόμενων φορζων του Διμου, όπωσ 

τεχνικϊν και οικοδομικϊν εταιρειϊν, καταςτθμάτων και επαγγελματιϊν ειδϊν κζρμανςθσ / 
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ψφξθσ / θλεκτρικϊν ςυςκευϊν για: 

 Τθν καλφτερθ ενθμζρωςθ / ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν 

 Τθν δθμιουργία ςυνεργαςιϊν των πολιτϊν και των επαγγελματιϊν που 

δραςτθριοποιοφνται ςτο Διμο 

 Τθν ενίςχυςθ και τόνωςθ των επαγγελματιϊν και καταςτθμάτων του Διμου. 

Επίςθσ, ο Διμοσ κα επιδείξει τισ παρεμβάςεισ που υλοποιεί ςτα δθμοτικά κτίρια, εγκαταςτάςεισ 

και φωτιςμό και κα αναδείξει τθν ωφελιμότθτά τουσ. Αναμζνεται ότι, με αυτόν τον τρόπο, οι 

πολίτεσ και επαγγελματίεσ του Διμου κα: 

 εμπεδϊςουν τθν ενεργειακι / κλιματικι πολιτικι του Διμου 

 οικειοποιθκοφν τισ τεχνολογίεσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και ΑΡΕ, ειδικά όταν αυτζσ 

ενςωματωκοφν ςε δθμόςια κτίρια εκπαίδευςθσ, ακλθτιςμοφ και κοινωνικισ πρόνοιασ 

 βεβαιωκοφν για τθν αξία των παρεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

 επιβεβαιϊςουν τθν απόςβεςθ που μπορεί να επιτευχκεί ςτθν αρχικι επζνδυςι μίασ 

παρζμβαςθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κακϊσ και τθν βελτίωςθ ςτισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ 

Θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ζχει υπολογιςτεί βάςθ του τφπου:  

ES = y*n*AR *in*ESPP  

όπου, 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), και ESPP: εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά ςυμμετζχοντα 

(kWh). 

Υπολογιςμόσ: ESοικιακόσ = 7 * 4000 * 0.2 * 2 * 1200 kWh/yr = 13.440.000 kWh/yr 

ESτριτογενισ = 7 * 350 * 0.2 * 2 * 4800 kWh/yr = 4.704.000 kWh/yr 
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10.4 ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ ΔΡΑΗ 4 

Ρεριγραφι  Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ και προϊκθςθ  εκνικϊν 

προγραμμάτων 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 35.000 € (7 x 5.000 €)  

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ Μζςο / Υψθλό 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 8.970.000 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 4.830 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τουσ μειωμζνουσ λογαριαςμοφσ 

ενζργειασ των κατοίκων και επαγγελματιϊν του Διμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ κα επιδιϊξει μζςω δράςεων ενθμζρωςθσ και προβολισ εκνικϊν προγραμμάτων, 

όπωσ το «ΧΤΙΗΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» να υλοποιθκοφν εντόσ του 

Διμου παρεμβάςεισ ςε 1200 κτίρια / κατοικίεσ με ςτόχο εξοικονόμθςθσ περίπου 40% επί τθσ 

τελικισ ενζργειασ που καταναλϊνουν (εκτιμϊμενθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά κτίριο / κατοικία 65 

kWh/m2/ζτοσ). 

Το πρόγραμμα «ΧΤΙΗΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»11 του Υπουργείου Ρεριβάλλοντοσ Ενζργειασ και 

Κλιματικισ Αλλαγισ (ΥΡΕΚΑ), αποςκοπεί ςτο να μειϊςει τθν ενεργειακι κατανάλωςθ και το 

ενεργειακό κόςτοσ των ελλθνικϊν νοικοκυριϊν και των επαγγελματικϊν κτιρίων, κακϊσ και να 

αυξιςει τθν οικονομικι δραςτθριότθτα ςτον καταςκευαςτικό τομζα και να δθμιουργιςει νζεσ 

κζςεισ εργαςίασ. Εξαςφαλίηοντασ προϊόντα υψθλϊν προδιαγραφϊν και ςθμαντικζσ εκπτϊςεισ 

ςτουσ πολίτεσ που κα προχωριςουν ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ των κτιρίων τουσ, το «ΧΤΙΗΟΝΤΑΣ 

ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» προβλζπει 3,100,000 ενεργειακζσ παρεμβάςεισ ςτον κτιριακό τομζα.  Οι κφριεσ 

επεμβάςεισ που προβλζπονται ςε κατοικίεσ είναι: 

 αντικατάςταςθ υαλοπινάκων με νζα υψθλϊν προδιαγραφϊν (low-e). 

 αντικατάςταςθ κουφωμάτων. 
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 εγκατάςταςθ μόνωςθσ ςτθν πρόςοψθ, το δϊμα κ.ά. 

 εγκατάςταςθ ψυχρϊν οροφϊν ςτισ ταράτςεσ. 

 αντικατάςταςθ ςυμβατικϊν ςυςτθμάτων κζρμανςθσ με ςυςτιματα υψθλισ απόδοςθσ. 

 εγκατάςταςθ κεντρικϊν κερμικϊν θλιακϊν ςυςτθμάτων. 

Οι κφριεσ επεμβάςεισ που προβλζπονται ςε επαγγελματικά κτίρια είναι: 

 εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων ψφξθσ, κζρμανςθσ, αεριςμοφ με ςυςτιματα υψθλισ απόδοςθσ. 

 αντικατάςταςθ των ςυςτθμάτων τεχνθτοφ φωτιςμοφ με νζα ςυςτιματα χαμθλισ 

ενεργειακισ κατανάλωςθσ. 

 αντικατάςταςθ / εγκατάςταςθ προθγμζνων ςυςτθμάτων ενεργειακοφ ελζγχου. 

 αντικατάςταςθ προςόψεων με ολοκλθρωμζνα ςυςτιματα κουφωμάτων και υαλοπινάκων 

υψθλϊν προδιαγραφϊν. 

 εγκατάςταςθ μόνωςθσ ςτο κζλυφοσ των κτιρίων. 

Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΘΣΘ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»12 ςτοχεφει ςτθν ενεργειακι αναβάκμιςθ κατοικιϊν, 

παρζχοντασ κίνθτρα ςτουσ πολίτεσ. Επιλζξιμεσ κατοικίεσ είναι το ςφνολο των μονοκατοικιϊν, 

πολυκατοικιϊν και μεμονωμζνων διαμεριςμάτων που βρίςκονται ςε περιοχζσ με τιμι ηϊνθσ 

χαμθλότερθ ι ίςθ των 2.100 €/τ.μ. και ζχουν καταταχκεί βάςει του Ριςτοποιθτικοφ Ενεργειακισ 

Απόδοςθσ (Ρ.Ε.Α.) ςε κατθγορία χαμθλότερθ ι ίςθ τθσ Δ.  

Κατθγορία Ωφελοφμενων Α1 Α2 Α3 

Ατομικό Ειςόδθμα ≤ 12.000 € ≤ 40.000 € ≤ 60.000 € 

Οικογενειακό Ειςόδθμα ≤ 20.000 € ≤ 60.000 € ≤ 80.000 € 

Κίνθτρο 

70% Επιχοριγθςθ 

30% Άτοκο Δάνειο 

(εωσ 31/12/2015) 

35% Επιχοριγθςθ 

65% Άτοκο Δάνειο 

(εωσ 31/12/2015) 

15% Επιχοριγθςθ 

85% Άτοκο Δάνειο 

(εωσ 31/12/2015) 

 

Θ εξοικονόμθςθ που επιτυγχάνεται από τισ παρεμβάςεισ του προγράμματοσ πρζπει να αντιςτοιχεί 

ςε αναβάκμιςθ μιασ ενεργειακισ κατθγορίασ ι ςτο 30% τθσ ενεργειακισ κατανάλωςθσ του κτιρίου 

αναφοράσ. Οι επιλζξιμεσ παρεμβάςεισ αφοροφν ςε: 

 Τοποκζτθςθ κερμομόνωςθσ ςτο κζλυφοσ του κτιρίου ςυμπεριλαμβανομζνου του δϊματοσ / 

ςτζγθσ και τθσ πιλοτισ. 

 Αντικατάςταςθ κουφωμάτων και τοποκζτθςθ ςυςτθμάτων ςκίαςθσ. 

 Αναβάκμιςθ του ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και παροχισ ηεςτοφ νεροφ χριςθσ. 
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10.5 ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ ΣΡΙΣΟΓΕΝΗ ΣΟΜΕΑ ΔΡΑΗ 5 

Ρεριγραφι  Δενδροφφτευςθ του Ρεντελικοφ Προυσ 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ - 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό - 

Ρεριβαλλοντικό - 

Οικονομικό - 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ ςκοπεφει να διοργανϊςει δενδροφφτευςεισ ςτο Ρεντελικό Προσ. Ραρόλο που δεν 

κα εξοικονομθκεί ενζργεια από τθν δράςθ αυτι, τα δζνδρα απορροφοφν το διοξείδιο του άνκρακα 

και λειτουργοφν ωσ «αποκικεσ άνκρακα». Επιπρόςκετα, οι δενδροφφτευςεισ ενιςχφουν ςε μεγάλο 

βακμό τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για το περιβάλλον και βελτιϊνουν το μικροκλίμα και τθν 

ποιότθτα ηωισ τθσ περιοχισ. Συνεπϊσ, θ δράςθ αυτι αναμζνεται να ςυνδυαςτεί με δράςεισ 

ενθμζρωςθσ και προϊκθςθσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και τθσ προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 
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11 ΜΕΣΡΑ ΓΙΑ ΣΙ ΟΔΙΚΕ ΜΕΣΑΥΟΡΕ 

Σφμφωνα με τθν Απογραφι Εκπομπϊν Αναφοράσ, οι δθμοτικζσ και οι ιδιωτικζσ μεταφορζσ 

ευκφνονται για το 0,2% και το 28,1% αντίςτοιχα, τθσ ςυνολικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ του 

Διμου Ρεντζλθσ.  

Ο Διμοσ αναγνωρίηει ότι οι δράςεισ για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου από το ςτόλο 

δθμοτικό οχθμάτων δεν κα αποφζρει ςθμαντικζσ μειϊςεισ ςτισ ςυνολικζσ εκπομπζσ CO2 εντόσ 

του Διμου. Ωςτόςο κα οδθγιςουν μεςοπρόκεςμα ςε μείωςθ των λειτουργικϊν εξόδων του 

Διμου. Επίςθσ, 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. 

Ο Διμοσ δεν ζχει μεγάλεσ δυνατότθτεσ για παρεμβάςεισ ςτισ δθμόςιεσ (πλθν δθμοτικϊν) και 

ιδιωτικζσ μεταφορζσ όςον αφορά τα οχιματα, τθν επιλογι χριςθσ και τθν ςυμπεριφορά 

οδιγθςθσ εντόσ των ορίων του Διμου. Εντοφτοισ, ζχει αναγνωρίςει μζτρα τα οποία μπορεί να 

εφαρμόςει ϊςτε να αςκιςει επιρροι προκειμζνου να μειωκοφν οι εκπομπζσ CO2 και να 

εξοικονομθκοφν πολφτιμοι πόροι από τθν μειωμζνθ χριςθ των ιδιωτικϊν κυρίωσ οχθμάτων. 
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11.1 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΡΑΗ 1 

Ρεριγραφι  Χριςθ υψθλότερων μιγμάτων βιοκαυςίμου από δθμοτικά 

οχιματα  

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ - 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό - 

Ρεριβαλλοντικό 3 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό - 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Στισ αρχζσ του 2013, ζγινε διακζςιμο και ςτθν Ελλάδα το καφςιμο Β7, το οποίο είναι πετρζλαιο 

κίνθςθσ, αποτελοφμενο από αυτοφςιο βιοντίηελ ςε ποςοςτό που φτάνει το 7%. Το Β7, διατίκεται 

από κάκε αντλία ςε οποιοδιποτε πρατιριο υγρϊν καυςίμων εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. Θ 

ανάμειξθ, γίνεται είτε από τα διυλιςτιρια είτε από τισ εταιρίεσ που ειςάγουν πετρζλαιο κίνθςθσ, 

πριν τθ διάκεςθ του ςτθ χονδρικι εγχϊρια αγορά. 

Συνολικά, προτείνεται θ χριςθ πετρελαίου με 7% βιοντίηελ από τα δθμοτικά οχιματα. Επίςθσ ο 

Διμοσ κα εξετάςει τθν μετατροπι οχθμάτων πετρελαίου για χριςθ υψθλϊν μιγμάτων 

βιοκαυςίμου (Β20 – Β100). 
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11.2 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΡΑΗ 2 

Ρεριγραφι  Αντικατάςταςθ δθμοτικϊν οχθμάτων με οχιματα φυςικοφ 

αερίου και υβριδικά ι θλεκτρικά οχιματα 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ Κόςτοσ απόκτθςθσ οχθμάτων 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό - 

Ρεριβαλλοντικό 6 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Διαφορά ςτθν τιμι καυςίμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Θ αγορά οχθμάτων φυςικοφ αερίου, διπλοφ καυςίμου (φυςικό αζριο και βενηίνθ) ι υβριδικϊν 

(θλεκτριςμόσ και βενηίνθ) μπορεί να προωκθκεί κατά τθν αντικατάςταςθ υφιςταμζνων 

οχθμάτων, μετά το τζλοσ ηωισ τουσ. Θ ενεργειακι και οικονομικι αποδοτικότθτα των νζων 

οχθμάτων για τον ςυνολικό χρόνο ηωισ τουσ, είναι τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ από τουσ 

ίδιουσ τουσ καταςκευαςτζσ των οχθμάτων. Τα ςτοιχεία αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για 

να αιτιολογθκεί θ απόφαςθ αγοράσ τζτοιων οχθμάτων από το Διμο θ οποία κα πραγματοποιθκεί 

με διαδικαςίεσ πράςινων προμθκειϊν. 

Συνολικά προτείνεται θ αντικατάςταςθ 3 βαρζων οχθμάτων πετρελαίου και 3 βενηινοκίνθτων 

οχθμάτων. Ζχει γίνει θ παραδοχι ότι δεν υπάρχει εξοικονόμθςθ καυςίμου (ςε μονάδεσ ενζργειασ) 

από τθν αντικατάςταςθ των οχθμάτων μετά το τζλοσ ηωισ τουσ. 
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11.3 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΡΑΗ 3 

Ρεριγραφι  Υιοκζτθςθ και εκπαίδευςθ οδθγϊν δθμοτικϊν οχθμάτων ςτθν 

οικολογικι οδιγθςθ 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 14.000 € (7 x 2.000 €) 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 171.985 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 42 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τθν μειωμζνθ κατανάλωςθ  

καυςίμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Θ οικολογικι οδιγθςθ (eco-driving) είναι ζνασ ζξυπνοσ τρόποσ οδιγθςθσ, ο οποίοσ ςυμβάλλει 

ςτθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ καυςίμου, ςτθ μείωςθ των εκπομπϊν CO2, κακϊσ και ςτον 

περιοριςμό των τροχαίων ατυχθμάτων. Αφορά τθν ςυντιρθςθ και χριςθ οχθμάτων και τθν 

οδθγικι ςυμπεριφορά.. 

Ο Διμοσ κα προχωριςει ςτθν υιοκζτθςθ τθσ οικολογικισ οδιγθςθσ και τθν εκπαίδευςθ όλων των 

οδθγϊν δθμοτικϊν οχθμάτων και άλλων εμπλεκομζνων (γραφείο κίνθςθσ. υπθρεςία ςυντιρθςθσ. 

οδθγοί). Ενδεικτικά, αναφζρονται παρακάτω κάποιεσ από τισ πρακτικζσ οικολογικισ οδιγθςθσ:  

 Σωςτι χριςθ κιβωτίου ταχυτιτων (οδιγθςθ ςε χαμθλό αρικμό ςτροφϊν κινθτιρα) 

 Συνετι οδιγθςθ (ιπιεσ επιταχφνςεισ, ιπιεσ επιβραδφνςεισ κ.α.) 

 Αποφυγι περιττοφ βάρουσ / περιττϊν αεροδυναμικϊν εμποδίων (π.χ. ςχάρα) 

 Τακτικόσ ζλεγχοσ πίεςθσ ελαςτικϊν  

 Τακτικι ςυντιρθςθ του οχιματοσ  

 Σβιςιμο κινθτιρα ςτισ ςτάςεισ (αναμονι, φόρτωςθ, κτλ.) 

Για το Σχζδιο Δράςθσ ζχει γίνει θ παραδοχι ότι με τθν υιοκζτθςθ τθσ οικολογικισ οδιγθςθσ 

μπορεί να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ καυςίμου 10%. 
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11.4 ΔΗΜΟΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΡΑΗ 4 

Ρεριγραφι  Μελζτθ και ςχεδιαςμόσ δράςεων για τθν αποτελεςματικότερθ 

διαχείριςθ του δθμοτικοφ ςτόλου 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 30.000 €  

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 154.786 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 38 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τθν μειωμζνθ κατανάλωςθ  

καυςίμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Υπάρχουν γενικότερεσ δράςεισ που αφοροφν ςτθν διαχείριςθ ενόσ ςτόλου οχθμάτων και ςτον 

τρόπο αξιοποίθςθσ και οδιγθςισ τουσ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ αποδοτικότερθ χριςθ των 

οχθμάτων του ςτόλου. Ο Διμοσ κα μελετιςει ποια ςυγκεκριμζνα μζτρα ταιριάηουν καλφτερα ςτισ 

ανάγκεσ του και κα ςχεδιάςει τθν υιοκζτθςθ και εφαρμογι τουσ. Ενδεικτικά, αναφζρονται: 

 Δθμιουργία κουλτοφρασ εξοικονόμθςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ του Διμου / Θεςμοκζτθςθ 

ςτόχων εξοικονόμθςθσ και επιβράβευςθ υπαλλιλων που ςυνειςφζρουν ςε αυτοφσ  

 Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων GPS ςτα οχιματα του ςτόλου προκειμζνου να επιτευχκεί ο 

καλφτεροσ προγραμματιςμόσ, ζλεγχοσ και αποτίμθςθ των δρομολογίων και τθσ 

κατανάλωςθσ καυςίμου των οχθμάτων 

 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 

ςυλλογισ των απορριμμάτων με πικανι επιμικυνςθ των δρομολογίων, θ ςυλλογι των 

απορριμμάτων κάκε δφο θμζρεσ αντί κακθμερινϊσ, θ ςυλλογι ογκωδϊν αντικειμζνων 

μόνο κατόπιν τθλεφωνικϊν ραντεβοφ, θ χριςθ μοτοποδθλάτων για υπθρεςιακζσ ανάγκεσ 

εντόσ τθσ πόλθσ, κ.α.,  
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Ζχει γίνει θ παραδοχι ότι από τθν αποτελεςματικότερθ διαχείριςθ του ςτόλου των οχθμάτων 

του, ο Διμοσ κα εξοικονομιςει 10% από τθν κατανάλωςθ καυςίμου των οχθμάτων που κα 

χρθςιμοποιεί, μετά τθν υιοκζτθςθ τθσ οικολογικισ οδιγθςθσ. 
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11.5 ΙΔΙΨΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΡΑΗ 1 

Ρεριγραφι  Εκςτρατεία ενθμζρωςθσ /  ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν του 

Διμου 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 70.000 € (7 x 10.000 €) 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ Χαμθλό / Μζςο / Υψθλό 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 21.392.000 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 5.333 tCO2/ζτοσ  

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τθν μειωμζνθ χριςθ οχθμάτων / 

μειωμζνθ κατανάλωςθ  καυςίμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Ο Διμοσ κα οργανϊςει μια ςειρά από εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ / ευαιςκθτοποίθςθσ για τουσ 

πολίτεσ για τισ ςφγχρονεσ δυνατότθτεσ και τα οφζλθ των οχθμάτων με εναλλακτικά καφςιμα, 

οχθμάτων με διπλό καφςιμο ι υβριδικϊν οχθμάτων. 

Στισ εκςτρατείεσ / δράςεισ αυτζσ, κα δοκεί ιδιαίτερθ ζμφαςθ ςτισ αρχζσ τθσ οικολογικισ 

οδιγθςθσ (eco‐driving) που μποροφν εφκολα να εφαρμοςτοφν τόςο από τουσ οδθγοφσ 

ςφγχρονων επιβατικϊν αυτοκίνθτων όςο και από τουσ επαγγελματίεσ οδθγοφσ φορτθγϊν και 

λεωφορείων, και ςτα οφζλθ από τθν υιοκζτθςθ τθσ οικολογικισ οδιγθςθσ.  

Επίςθσ, κα προωκθκεί θ μειωμζνθ χριςθ των ιδιωτικϊν οχθμάτων για μικρζσ αποςτάςεισ εντόσ 

τθσ πόλθσ και θ υιοκζτθςθ πρακτικϊν αειφόρου μετακίνθςθσ (π.χ. ΜΜΜ, ποδιλατο, περπάτθμα)  

Ραράλλθλα, κα τονιςτοφν οι προςπάκειεσ / δράςεισ του Διμου ςτα πλαίςια του Συμφϊνου των 

Δθμάρχων για τα δθμοτικά οχιματα, κακϊσ και τα αποτελζςματα των δράςεων αυτϊν, όπωσ  θ 

μειωμζνθ κατανάλωςθ καυςίμου, οι μειωμζνεσ εκπομπϊν CO2 και τα μειωμζνα ζξοδα από τισ 

μεταφορζσ.  

Τζλοσ, από το Διμο, κα επιδιωχκεί θ ενεργι προϊκθςθ και υλοποίθςθ εκνικϊν πολιτικϊν που 

περιγράφονται ςε κείμενα πολιτικισ τθσ ελλθνικισ κυβζρνθςθσ (ειδικά ςτο 1ο και 2ο Σχζδιο 

Δράςθσ Ενεργειακισ Απόδοςθσ, κατά τθν Οδθγία 2006/32/ΕΚ), όπωσ: 

 Θ ανάπτυξθ αςτικϊν ςχεδίων κινθτικότθτασ και τθν βελτίωςθ των αςτικϊν ςυγκοινωνιϊν 
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 Θ ενεργειακι ςιμανςθ των νζων οχθμάτων και θ ςφνδεςθ φορολογίασ και εκπομπϊν CO2 

Θ δράςθ  αυτι αναμζνεται να οδθγιςει ςε εξοικονόμθςθ από τθν μειωμζνθ χριςθ οχθμάτων, τθν 

μειωμζνθ κατανάλωςθ  καυςίμου ςτισ μεταφορζσ και τθν αντικατάςταςθ παλαιϊν οχθμάτων 

ςτον οικιακό και τριτογενι τομζα, θ οποία ζχει υπολογιςτεί βάςθ του τφπου:  

ES = y*n*AR *in*ESPP  

όπου, y: ζτθ εφαρμογισ τθσ δράςθσ, n: αρικμόσ άμεςα ςυμμετεχόντων ςτθν δράςθ, AR: ποςοςτό 

ευαιςκθτοποίθςθσ άμεςα ςυμμετεχόντων, in: ςυντελεςτισ ζμμεςα ςυμμετεχόντων ςτθν δράςθ, 

και ESPP: εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά ςυμμετζχοντα (kWh). 

Υπολογιςμόσ: ESβενηίνθ = 7 * 4500 * 0.2 * 2 * 1200 kWh/yr = 15.120.000 kWh/yr 

ESπετρζλαιο = 7 * 700 * 0.2 * 1 * 6400 kWh/yr = 6.272.000 kWh/yr 
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11.6 ΙΔΙΨΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΡΑΗ 2 

Ρεριγραφι  Μελζτθ αςτικισ κινθτικότθτασ και υλοποίθςθ προβλεπόμενων 

ζργων / παρεμβάςεων 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 50.000 € 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ Χαμθλό  

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 26.954.695 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 6.712 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Εξοικονόμθςθ χρθμάτων από τθν μειωμζνθ χριςθ οχθμάτων / 

μειωμζνθ κατανάλωςθ  καυςίμου 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Το μζτρο αφορά τθ μελζτθ και υλοποίθςθ ζργων / παρεμβάςεων εντόσ του Διμου για τθν 

αφξθςθ χριςθσ των δθμόςιων ςυγκοινωνιϊν και των εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ. Σκοπόσ 

είναι θ μείωςθ τθσ χριςθσ ιδιωτικϊν μζςων μεταφοράσ. 

Σαν πρϊτο βιμα, ο Διμοσ Ρεντζλθσ κα ςυντάξει μία μελζτθ αςτικισ κινθτικότθτασ και κα 

προτείνει ζργα και παρεμβάςεισ που κα οδθγιςουν ςτθν δθμιουργία επιπλζον υποδομϊν / 

αναμόρφωςθ των ΜΜΜ του Διμου, ειςαγωγι / προϊκθςθ εναλλακτικϊν μζςων μεταφοράσ, 

αποτροπι / μείωςθ των μετακινιςεων με ΙΧΕ, βελτίωςθ του περιβάλλοντοσ για πεηοπορία / 

ποδθλαςία, κτλ. 

Στθ ςυνζχεια, ο Διμοσ κα επιδιϊξει τθν μεγαλφτερθ δυνατι ζνταξθ και υλοποίθςθ των μζτρων ςε 

εκνικά / περιφερειακά προγράμματα χρθματοδότθςθσ αλλά και τθν υλοποίθςθ μικρϊν / 

ςυμπλθρωματικϊν ζργων από ιδίουσ πόρουσ του Διμου. 

Με τθν τθ μελζτθ κινθτικότθτασ και τα ςυνεπακόλουκα ζργα κα επιδιωχκεί θ αποφυγι 3 ςτισ 20 

μετακινιςεισ με ΙΧΕ βενηίνθσ εντόσ του Διμου. Σθμειϊνεται ότι το κόςτοσ των προτεινόμενων 

μζτρων και παρεμβάςεων κα εκτιμθκεί μετά τθν ςφνταξθ τθσ μελζτθσ αςτικισ κινθτικότθτασ. 
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11.7 ΙΔΙΨΣΙΚΑ ΟΦΗΜΑΣΑ ΔΡΑΗ 3 

Ρεριγραφι  Ρροϊκθςθ βιοκαυςίμων ςε εκνικό επίπεδο 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2015 - 2016 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ - 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ - 

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό - 

Ρεριβαλλοντικό 84 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό - 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Θ υλοποίθςθ κεντρικϊν πολιτικϊν επθρεάηει εμμζςωσ και τισ εκπομπζσ CO2 εντόσ του Διμου ςε 

ποςοςτό ανάλογο των εκνικϊν ι περιφερειακϊν ςτόχων που ζχουν τεκεί. Ζνασ από τουσ 

εκνικοφσ ςτόχουσ είναι θ προϊκθςθ των βιοκαυςίμων.  

Στισ αρχζσ του 2013, ζγινε διακζςιμο και ςτθν Ελλάδα το καφςιμο Β7, το οποίο είναι πετρζλαιο 

κίνθςθσ, αποτελοφμενο από αυτοφςιο βιοντίηελ ςε ποςοςτό που φτάνει το 7%. Το Β7, διατίκεται 

από κάκε αντλία ςε οποιοδιποτε πρατιριο υγρϊν καυςίμων εντόσ τθσ ελλθνικισ επικράτειασ. Θ 

ανάμειξθ, γίνεται είτε από τα διυλιςτιρια είτε από τισ εταιρίεσ που ειςάγουν πετρζλαιο κίνθςθσ, 

πριν τθ διάκεςθ του ςτθ χονδρικι εγχϊρια αγορά. 

Αυτό ςθμαίνει ότι, ςτο άμεςο μζλλον, κα γίνεται χριςθ πετρελαίου με 7% βιοντίηελ. Επομζνωσ, ο 

ςυντελεςτισ εκπομπϊν για το πετρζλαιο κίνθςθσ κα μεταβλθκεί με βάςθ τον τφπο: 

Fdiesel‐new = PCD * Fdiesel + PBD * 0 

όπου οι μεταβλθτζσ παίρνουν τισ τιμζσ: PCD = 93%, Fdiesel = 0,267, PBD = 7%. 
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12 ΑΝΑΝΕΨΙΜΕ ΠΗΓΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Θ Ε.Ε., εκτόσ τθσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, ζχει κζςει ςτόχο και για τθν παραγωγι ενζργειασ από 

Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ ϊςτε αυτι να καλφπτει το 20% τθσ καταναλιςκόμενθσ ενζργειασ 

ζωσ το 2020. Στθν Ελλάδα, το πλαίςιο για τθν παραγωγι θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ από 

ΑΡΕ ορίηεται από τουσ Νόμουσ 3851/2010 για τθν «Επιτάχυνςθ τθσ ανάπτυξθσ των Ανανεϊςιμων 

Ρθγϊν Ενζργειασ για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ», 3889/2010 «Χρθματοδότθςθ 

Ρεριβαλλοντικϊν Ραρεμβάςεων, Ρράςινο Ταμείο, Κφρωςθ Δαςικϊν Χαρτϊν» και 4062/2012 

«Ρρόγραμμα ΘΛΙΟΣ – Ρροϊκθςθ τθσ χριςθσ ενζργειασ από ΑΡΕ» κακϊσ και πλικοσ Υπουργικϊν 

Αποφάςεων τθσ αντίςτοιχθσ περιόδου. 

Ο Διμοσ, λαμβάνοντασ υπόψθ τον χαρακτιρα τθσ περιοχισ, ςκοπεφει να αναδείξει και να 

προωκιςει τθν εγκατάςταςθ και χριςθ ΑΡΕ μζςω δραςτθριοτιτων ενθμζρωςθσ / 

ευαιςκθτοποίθςθσ τόςο ςτον οικιακό όςο και ςτον τριτογενι τομζα ϊςτε να: 

 Δϊςει το παράδειγμα και να ςτθρίξει τισ προςπάκειεσ ανάπτυξθσ μονάδων παραγωγισ 

ΑΡΕ 

 Βοθκιςει ςτθν παροχι πλθροφοριϊν ςτουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

 Ρροωκιςει ενεργά δράςεισ που ςχετίηονται με τθν παραγωγι ενζργειασ από ΑΡΕ 

 

.   
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12.1 ΑΠΕ ΔΡΑΗ 1 

Ρεριγραφι  Μελζτθ και Εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν / ΑΡΕ ςε δθμοτικά 

κτίρια 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 265.000,00 € (10.000€ + 255.000€) 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα / Ευρωπαϊκά προγράμματα  

Ζμμεςο κόςτοσ - 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 189.000 kWh  

Ρεριβαλλοντικό 217 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Οικονομικό όφελοσ για τον Διμο από τθν παραγωγι ενζργειασ 

από τα εγκατεςτθμζνα φ/β ςυςτιματα 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Ο Διμοσ κα μελετιςει τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων ςε δθμοτικά κτίρια 

(ςχολεία. κτίρια υπθρεςιϊν κ.α.) ϊςτε να: 

 ςυνειςφζρει ςτουσ ςτόχουσ παραγωγισ ενζργειασ από ΑΡΕ 

 ευαιςκθτοποιιςει τουσ πολίτεσ για τισ εφαρμογζσ ΑΡΕ 

 δθμιουργιςει μία επζνδυςθ θ οποία μετά τον χρόνο απόςβεςισ τθσ κα αποφζρει ζςοδα 

ςτο Διμο που μποροφν να διατεκοφν ςε κοινωνικά προγράμματα και δράςεισ. 

Με αφορμι τθν ςφνταξθ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια, ο Διμοσ προεκτίμθςε ότι 

κα μποροφςε να εγκαταςτιςει φωτοβολταϊκά ςυςτιματα ςε 21 δθμοτικά κτίρια με ςυνολικι 

ενδεικτικι εγκατεςτθμζνθ ιςχφ 140 kW και ετιςια παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ που 

υπολογίηεται ςε 189.000 kWh.  

Θ προεπιλογι των κτιρίων που ζχουν τθν δυνατότθτα να φιλοξενιςουν φωτοβολταϊκά 

ςυςτιματα ζγινε με βάςει τεχνικά κριτιρια όπωσ: κατάλλθλοσ προςανατολιςμόσ, πικανι ςκίαςθ 

από γειτονικά κτίρια, ωφζλιμο εμβαδόν ταράτςασ / κεραμοςκεπισ. Υπενκυμίηεται ότι θ 

εγκατάςταςθ μικρϊν φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων (μικρότερων των 10 kWp δεν επθρεάηεται από 

το είδοσ τθσ οροφισ του κτιρίου (κεραμοςκεπι, δϊμα, κτλ) κακϊσ και ότι δεν επθρεάηει τθν 

ςτατικι επάρκειά του. Σε κάκε περίπτωςθ κα εκπονθκεί μελζτθ όπου κα γίνει θ οριςτικι επιλογι 

των κατάλλθλων κτιρίων, θ ακριβισ διαςταςιολόγθςθ των ςυςτθμάτων προσ εγκατάςταςθ και ο 
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υπολογιςμόσ του κόςτουσ / οφζλουσ από αυτά. 

Κτίριο Ιςχυσ Φ/Β  KWp 

1ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 

2ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 

1ο ΝΘΡΙΑΓΩΓΕΙΟ Δ.Κ. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 5 

1ο - 6ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 

1ο - 6ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 

3ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 

4ο ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 

ΚΥΣΤΑΛΛΕΙΟ ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ. 
ΡΕΝΤΖΛΘΣ  

10 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ Δ.Κ.  Ν.ΡΕΝΤΕΛΘΣ 5 

ΛΥΚΕΙΟ  Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ 5 

ΛΥΚΕΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ ΣΧΟΛΕΙΟ 5 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 10 

2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 10 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ  Δ.Κ.  Ν.ΡΕΝΤΕΛΘΣ  10 

1οσ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 

2οσ ΡΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 5 

ΔΘΜΟΤΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  5 

ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΘΙΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ 20 

ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΚΕΝΤΟ Δ.Κ. ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ  5 

ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 5 

ΔΘΜΑΧΕΙΟ Δ.Κ.  Ν. ΡΕΝΤΕΛΘΣ 5 

Ρίνακασ 19: Δθμοτικά κτίρια που προτείνονται για εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 
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12.2 ΑΠΕ ΔΡΑΗ 2 

Ρεριγραφι  Ενθμζρωςθ των πολιτϊν και των εμπλεκόμενων φορζων τθσ 

πόλθσ και προϊκθςθ ΑΡΕ 

Χρόνοσ υλοποίθςθσ 2014 - 2020 

Κόςτοσ δράςθσ 

Άμεςο κόςτοσ 70.000,00 € 

Ρθγι χρθματοδότθςθσ Κδιοι πόροι / Εκνικά προγράμματα 

Ζμμεςο κόςτοσ Μζςο / Υψθλό 

Πφελοσ εφαρμογισ  

Ενεργειακό 4.170.000 kWh 

Ρεριβαλλοντικό 4.791 tCO2/ζτοσ 

Οικονομικό Οικονομικό όφελοσ για τουσ πολίτεσ που κα εγκαταςτιςουν 

φ/β ςυςτιματα και άλλεσ ΑΡΕ 

Αξιολόγθςθ - Σχόλια 

Ο Διμοσ κα αναδείξει και κα προωκιςει τθν εγκατάςταςθ και χριςθ ΑΡΕ μζςω δραςτθριοτιτων 

ενθμζρωςθσ / ευαιςκθτοποίθςθσ τόςο ςτον οικιακό όςο και ςτον τριτογενι τομζα. 

Το Ειδικό Ρρόγραμμα Ανάπτυξθσ Φωτοβολταϊκϊν Συςτθμάτων μζχρι 10 kWp «Φωτοβολταϊκά 

ςτισ Στζγεσ»., παρζχει κίνθτρα για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων με ςυνολικι 

ιςχφ μζχρι 10 kW ςε οροφζσ κτιρίων του οικιακοφ και τριτογενι τομζα. Το πρόγραμμα παρζχει 

ςυμβόλαια 25 ετϊν με επιδοτοφμενεσ τιμζσ αγοράσ τθσ παραγόμενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε 

ιδιοκτιτεσ ακινιτων που ςυμμετζχουν ςε αυτό (ςτακερι τιμι 0,125 €/kWh για ενεργοποιιςεισ 

από τον Φεβρουάριο του 2013, 0,12 €/kWh από τον Φεβρουάριο του 2014 - ΦΕΚ 

Β'/1103)/02.05.2013, Εκνικό Τυπογραφείο). 

Μετά το ζτοσ αναφοράσ και μζχρι το τζλοσ του 2013, εντόσ του Διμου Ρεντζλθσ, είχαν 

ενεργοποιθκεί 101 φωτοβολταϊκά ςυςτιματα του ειδικοφ προγράμματοσ «Φωτοβολταϊκά ςτισ 

Στζγεσ» (ΔΕΔΔΘΕ) επί ςυνόλου 133 αιτιςεων. Θεωρϊντασ ότι, για τθν ευρφτερθ περιοχι τθσ 

Ακινασ, θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από φωτοβολταϊκά φκάνει τισ 1.350 kWh/kWp/ζτοσ, 

εκτιμάται ότι θ ετιςια παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ ενεργοποιθμζνεσ μονάδεσ αυτζσ 

είναι 1.197 ΜWh. 

Ο Διμοσ Ρεντζλθσ κα οργανϊςει δράςεισ προϊκθςθσ του προγράμματοσ ςτουσ ιδιοκτιτεσ 

κατοικιϊν / κτιρίων, ταυτόχρονα με τθν επίδειξθ των φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων που κα 

εγκαταςτακοφν ςτα δθμοτικά κτίρια. Στόχοσ είναι να εγκαταςτακοφν τουλάχιςτον 110 ακόμα 
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φωτοβολταϊκά ςυςτιματα ςε οροφζσ κτιρίων εωσ το 2020, ϊςτε θ ετιςια παραγωγι θλεκτρικισ 

ενζργειασ από τισ μονάδεσ αυτζσ να είναι 2.700 ΜWh. 

Επίςθσ, ο Διμοσ κα προωκιςει και άλλεσ τεχνολογίεσ ΑΡΕ παράλλθλα με τα φωτοβολταϊκά 

ςυςτιματα, όπωσ κερμικά θλιακά ςυςτιματα, θ γεωκερμία και θ βιομάηα (και τα μικρά αιολικά). 

Ο Διμοσ κα ςυνεργαςτεί με επιςτιμονεσ του Διμου, δθμόςιουσ και ιδιωτικοφσ φορείσ και 

εταιρείεσ για να παρουςιάςει, εξθγιςει και προωκιςει τισ τεχνολογίεσ ΑΡΕ και τισ διαδικαςίεσ 

εγκατάςταςθσ και χριςθσ τουσ εντόσ του Διμου. H ετιςια παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από 

ΑΡΕ  που κα εγκαταςτακοφν ςτον οικιακό και τριτογενι ζχει εκτιμθκεί βάςει του τφπου  

ES = y*n*AR *in*ESPP  

όπου, 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), και ESPP: εξοικονόμθςθ ενζργειασ ανά ςυμμετζχοντα 

(kWh). 

Υπολογιςμόσ: ES = 7 * 1200 * 0.1 * 1 * 1750 kWh/yr = 1.470.000 kWh/yr 
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13 ΤΠΟΛΟΓΙΜΟ ΜΕΙΨΗ ΕΚΠΟΜΠΨΝ CO2 ΕΨ ΣΟ 2020 

Στον επόμενο πίνακα ανακεφαλαιϊνονται οι δράςεισ και τα αποτελζςματα (ενεργειακό και 

περιβαλλοντικό όφελοσ) που περιγράφονται ςτο Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια του 

Διμου Ρεντζλθσ:  

Δράςεισ και Μζτρα 

Πφελοσ 

Κόςτοσ 
Ενεργειακό (kWh/y) 

Ρεριβαλλοντικό 
(tCO2/y) 

Δθμοτικά κτίρια Δράςθ 1 - - 200.000 € 

Δθμοτικά κτίρια Δράςθ 2 438.264 190 2.455.000 € 

Δθμοτικά κτίρια Δράςθ 3 302.345 131 1.640.000 € 

Δθμοτικά κτίρια Δράςθ 4 377.950 154 320.000 € 

Δθμοτικά κτίρια Δράςθ 5 170.391 102 94.000 € 

Δθμοτικά κτίρια Δράςθ 6 323.743 194 35.000 € 

Δθμοτικά κτίρια Δράςθ 7 28.000 15 14.000 € 

Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ  1.423.093 1.635 410.000 € 

Δθμοτικζσ Ρρομικειεσ 79.606 91 5.000 € 

Οικιακόσ & Τριτογενισ Δράςθ 1 - - 35.000 € 

Οικιακόσ & Τριτογενισ Δράςθ 2 4.683.000 5.381 110.000 € 

Οικιακόσ & Τριτογενισ Δράςθ 3 18.144.000 12.164 175.000 € 

Οικιακόσ & Τριτογενισ Δράςθ 4 8.970.000 4.830 35.000 € 

Οικιακόσ & Τριτογενισ Δράςθ 5 - - - 

Δθμοτικά Οχιματα Δράςθ 1 - 3 - 

Δθμοτικά Οχιματα Δράςθ 2 - 6 - 

Δθμοτικά Οχιματα Δράςθ 3 171.985 42 14.000 € 

Δθμοτικά Οχιματα Δράςθ 4 154.786 38 30.000 € 

Ιδιωτικά Οχιματα Δράςθ 1 21.392.000 5.333 70.000 € 

Ιδιωτικά Οχιματα Δράςθ 2 26.954.695 6.712 50.000 € 

Ιδιωτικά Οχιματα Δράςθ 3 - 84 - 

ΑΡΕ Δράςθ 1 189.000 217 265.000 € 

ΑΡΕ Δράςθ 2 4.170.000 4.791 70.000 € 

Σφνολο 87.976.232 42.113 6.027.000 € 

Ρίνακασ 20: Ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελοσ και κόςτοσ των δράςεων του Σχεδίου Δράςθσ  

Για τουσ τομείσ που ςυμπεριλιφκθςαν ςτο Σχζδιο Δράςθσ του Διμου Ρεντζλθσ υπολογίςτθκε θ 

ςυνολικι αναμενόμενθ μείωςθ ςτισ εκπομπζσ CO2 ζωσ το 2020: 
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Τομζασ Εκπομπζσ CO2 2010 
(tCO2) 

Μείωςθ εκπομπϊν 
CO2 (tCO2) 

Ροςοςτό μείωςθσ 

Δθμοτικά κτίρια 2.513 878 35% 

Δθμοτικόσ φωτιςμόσ 3.874 1.635 42% 

Οικιακοφ & τριτογενισ τομζασ 144.391 22.374 15% 

Δθμοτικά οχιματα 430 89 21% 

Μεταφορζσ 58.974 12.128 21% 

Μείωςθ από παραγωγι ΑΡΕ - 5.008 2% 

Σφνολο 210.182 42.113 20% 

Ρίνακασ 21: Συνολικι μείωςθ εκπομπϊν ςτο Διμο 

Ππωσ φαίνεται, ο Διμοσ Ρεντζλθσ μπορεί να επιτφχει τον ςτόχο που κζτει το Σφμφωνο των 

Δθμάρχων για μείωςθ των εκπομπϊν CO2 κατά τουλάχιςτον 20% ζωσ το 2020 με τα μζτρα που 

περιγράφονται αναλυτικά ςτο Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. Θ ςχετικι ςυνειςφορά 

κάκε τομζα ςτθν ςυνολικι μείωςθ εκπομπϊν φαίνεται ςτο επόμενο διάγραμμα: 

Δθμοτικά κτίρια; 

35%

Δθμοτικόσ 

φωτιςμόσ; 42%Οικιακόσ & 

Τριτογενισ 

τομζασ; 15%

Δθμοτικά 

οχιματα; 21%

Μεταφορζσ; 21%

Μείωςθ από 

παραγωγι ΑΡΕ; 

3%

 

Εικόνα 50: Στόχοσ ΣΔΑΕ για μείωςθ εκπομπϊν CO2 ςτον Διμο Ρεντζλθσ ανά τομζα δραςτθριότθτασ 

Ειδικά για τισ δθμοτικζσ καταναλϊςεισ, θ ςυνειςφορά κάκε τομζα ςτθν μείωςθ των ςυνολικϊν 

δθμοτικϊν εκπομπϊν CO2 αναλφεται ωσ εξισ: 
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Εικόνα 51: Μείωςθ εκπομπϊν CO2 ανά τομζα δραςτθριότθτασ του Διμου  
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14 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ 

ΠΡΟΟΔΟΤ  

Θ κατάςτρωςθ και υλοποίθςθ του Σχεδίου 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 τθν ςυνεργαςία μεταξφ διαφόρων τμθμάτων τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ενϊ 

μία από τισ προκλιςεισ που κζτει το Σφμφωνο των Δθμάρχων είναι θ αποδοχι, ενςωμάτωςθ και 

παρακολοφκθςθ των δράςεων του Σχεδίου Δράςθσ ωσ κομμάτι των κακθμερινϊν διαδικαςιϊν 

και κακθκόντων του Διμου. 

14.1 ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ ΔΡΑΗ 

Θ δθμιουργία μίασ οργανωτικισ δομισ που κα υποςτθρίξει τισ λειτουργίεσ του Συμφϊνου των 

Δθμάρχων κεωρείται ςθμαντικι για τθν επιτυχι υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςθσ. Κακϊσ ο Διμοσ 

Ρεντζλθσ δεν ζχει το μζγεκοσ για να δθμιουργιςει μια τυπικι δομι (π.χ. Γραφείο Συμφϊνου των 

Δθμάρχων), μία άτυπθ οργανωτικι δομι (Ομάδα Εργαςίασ) ζχει δθμιουργθκεί προκειμζνου να 

ςυηθτοφνται οι δράςεισ, θ πορεία υλοποίθςθσ και θ παρακολοφκθςι τουσ. 

Επικεφαλισ τθσ ομάδασ ζχει τεκεί ο Διμαρχοσ Ρεντζλθσ προκειμζνου να κζτει τισ ςτρατθγικζσ 

κατευκφνςεισ τθσ πολιτικισ του Διμου και να παρζχει τθν απαραίτθτθ πολιτικι ςτιριξθ ςτθν 

διαδικαςία. Τα υπόλοιπα μζλθ, εκπροςωποφν τισ υπθρεςίεσ του Διμου που ςχετίηονται με τον 

ςχεδιαςμό και τθν εφαρμογι του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. 

Τομζασ Ομάδα Εργαςίασ Θζςθ / Τμιμα 

Ρρόεδροσ Διμαρχοσ Επικεφαλισ Δθμοτικισ Αρχισ 

Μζλθ 

Διευκυντισ Διεφκυνςθ Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν 

Διευκυντισ 
Διεφκυνςθ Ρεριβάλλοντοσ πολεοδομίασ και 

λειτουργιϊν πόλθσ 

Διευκυντισ 
Διεφκυνςθ  Διοικθτικισ υποςτιριξθσ 

κακαριότθτασ και πραςίνου 

Ρίνακασ 22: Οργανωτικι Δομι 

Μζςω τθσ Ομάδασ, μποροφν να ςχεδιάηονται και να πραγματοποιοφνται οι δράςεισ που 

ςχετίηονται με το Σχζδιο Δράςθσ και να ςυηθτοφνται ιδζεσ και προτάςεισ για νζεσ δράςεισ, 

χρθματοδοτιςεισ, ςυνεργαςίεσ, εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ, κτλ. Θ εκπροςϊπθςθ πολλϊν 

υπθρεςιϊν του Διμου προςφζρει ευελιξία και εξοικείωςθ όλων των εμπλεκομζνων κακϊσ το 

Σφμφωνο των Δθμάρχων και θ εφαρμογι του Σχεδίου Δράςθσ επθρεάηει ζνα μεγάλο εφροσ 

δθμοτικϊν λειτουργιϊν (π.χ. κτίρια, μεταφορζσ, αςτικι ανάπτυξθ, ενθμζρωςθ κοινοφ). 

Σθμαντικό ρόλο ςτθν υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςθσ κα ζχει και το Ενεργειακό Γραφείου του 

Διμου. Το  Ενεργειακό Γραφείο κα ςυνδιαμορφϊνει και κα υλοποιεί τισ αποφάςεισ τθσ Ομάδα 

Εργαςίασ, ενϊ παράλλθλα κα απευκφνεται ςε όλεσ τισ ομάδεσ ενδιαφερομζνων, όπωσ 

επιςτιμονεσ ςε κζματα περιβάλλοντοσ & Ενζργειασ, επενδυτζσ ςτο τομζα των ΑΡΕ, ςτελζχθ τθσ 
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Δθμόςιασ Διοίκθςθσ και ΟΤΑ και τουσ απλοφσ πολίτεσ που ευαιςκθτοποιοφνται πάνω ςε κζματα 

περιβάλλοντοσ. Ενδεικτικζσ δράςεισ: 

 Ρεριβαλλοντικι ενθμζρωςθ 

 Ρροϊκθςθ και υποςτιριξθ τθσ περιβαλλοντικισ εκπαίδευςθσ ςτα ςχολεία 

 Διακίνθςθ ενθμερωτικοφ υλικοφ 

 Διοργάνωςθ ςυνεδρίων, εκκζςεων, εκδθλϊςεων 

Ζμφαςθ κα δοκεί ςτθν περιβαλλοντικι εκπαίδευςθσ ςτα ςχολεία. Οι μακθτζσ των ςχολείων που 

κα επιςκζπτονται το Ενεργειακό Γραφείο του Διμου, κα ενθμερϊνονται από ςτελζχθ του (μζςω 

ειδικισ για τουσ μακθτζσ oλιγόλεπτθσ παρουςίαςθσ, ενθμερωτικά φυλλάδια με περιςςότερεσ 

πλθροφορίεσ κτλ.) ενϊ παράλλθλα κα προωκείται θ ενεργόσ ςυμμετοχι των μακθτϊν, π.χ. με 

τον υπολογιςμό για κάκε μακθτι του Οικολογικοφ του Αποτυπϊματοσ. 

Από το Ενεργειακό Γραφείου του Διμου, τουλάχιςτον ο Ενεργειακόσ υπεφκυνοσ του Διμου, που 

ζχει οριςτεί για τα κτίρια που χρθςιμοποιοφνται από το Διμο κα ςυνεργαςτεί με τθν Ομάδα 

Εργαςίασ και κα αςχολθκεί με τθν υλοποίθςθ του Σχεδίου Δράςθσ. Οι αρμοδιότθτεσ του 

ενεργειακοφ υπευκφνου είναι, ενδεικτικά: 

 Θ ςυλλογι ςτοιχείων για τθν κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ (καταγραφι τιμολογίων 

θλεκτρικισ ενζργειασ ςε kWh και ΕΥΩ) και τθν κατανάλωςθ πετρελαίου, φυςικοφ 

αερίου ι άλλου καυςίμου (καταγραφι τιμολογίων ςε lt ι tn, m3 και ΕΥΩ). 

 Θ υποχρεωτικι τιρθςθ αρχείου ι βάςθσ δεδομζνων για τισ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ 

του κτιρίου ι των κτιρίων του φορζα. 

 Θ ςφνταξθ ετιςιασ ςυνοπτικισ ζκκεςθσ ενεργειακισ καταγραφισ και ελζγχου ςφμφωνα 

με τισ διαδικαςίεσ, απαιτιςεισ και κατευκφνςεισ για τθ διεξαγωγι ενεργειακϊν 

επικεωριςεων που απαιτεί θ κοινι υπουργικι απόφαςθ Δ6/Β/οικ.11038/1999 (ΦΕΚ 

1526 Β’), θ οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει: 

o Τθν καταγραφι των ενεργειακϊν ςτοιχείων ςε ςχζςθ με τθ χριςθ του κτιρίου ι 

κτιρίων (χριςθ, λειτουργία εγκαταςτάςεων και ςυςκευϊν, επιςιμανςθ 

προβλθμάτων ςυντιρθςθσ κ.ά.), τθν ςυςχζτιςθ των ενεργειακϊν καταναλϊςεων 

με τα προβλιματα λειτουργίασ κτιρίου ι κτιρίων και τθν ςυμπλιρωςθ ςχετικοφ 

ερωτθματολογίου ςυνοπτικισ ενεργειακισ επικεϊρθςθσ. 

o Το χρονικό και οικονομικό προγραμματιςμό των αναγκαίων παρεμβάςεων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, κακϊσ και 

προτάςεισ για τθν εξαςφάλιςθ των ςχετικϊν πόρων. 

 Ο ζλεγχοσ τθσ ορκισ λειτουργίασ των κεντρικϊν εγκαταςτάςεων κζρμανςθσ – ψφξθσ και 

θ ευκφνθ διενζργειασ τθσ περιοδικισ ςυντιρθςθσ των λεβιτων καυςτιρων και μονάδων 

κλιματιςμοφ. 

 Θ παρακολοφκθςθ ζργων ςυντιρθςθσ ι επιςκευϊν για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ. Για 
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το ςκοπό αυτό κακϊσ και για τθ τιρθςθ βάςθσ δεδομζνων και τθν υποβολι προτάςεων 

βελτίωςθσ τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ το ζργο του ενεργειακοφ υπευκφνου μπορεί να 

ςυνδυαςτεί με τθν εγκατάςταςθ μθχανογραφθμζνου ςυςτιματοσ ςυντιρθςθσ των 

υποδομϊν του διμου (κτιρίων, εγκαταςτάςεων και οχθμάτων). Επιπλζον με τθ 

εφαρμογι τθσ μθχανογραφθμζνθσ ςυντιρθςθσ κα επιτυγχάνεται ο βζλτιςτοσ δυνατόσ 

βακμόσ απόδοςθσ των εγκαταςτάςεων και θ παρακολοφκθςθ των ςχετικϊν δεικτϊν 

(KPI) ςφμφωνα με το  EN 15341. 

14.2 ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΗΗ ΣΗ ΠΡΟΟΔΟΤ ΤΛΟΠΟΙΗΗ ΣΟΤ ΦΕΔΙΟΤ 

ΔΡΑΗ  

Θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ αποτελεί μία ςθμαντικι διαδικαςία του Σχεδίου 

Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. Θ τακτικι παρακολοφκθςθ και θ επικαιροποίθςθ του Σχεδίου 

Δράςθσ ζχει ςαν ςτόχο τθν βελτίωςι και προςαρμογι του ςτα εκάςτοτε πραγματικά δεδομζνα. 

Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ του Συμφϊνου των Δθμάρχων, ο Διμοσ υποχρεοφται να υποβάλει μία 

«Αναφορά Υλοποίθςθσ» κάκε 2 χρόνια μετά τθν υποβολι του αρχικοφ Σχεδίου Δράςθσ. Στθν 

αναφορά περιζχεται ζνασ ανακεωρθμζνοσ υπολογιςμόσ των εκπομπϊν CO2 εντόσ του Διμου και 

πλθροφορίεσ για τα μζτρα που υλοποιικθκαν και τα αποτελζςματά τουσ ςτο ενδιάμεςο χρονικό 

διάςτθμα. Ζμφαςθ κα δοκεί ςτο να περιζχονται ποςοτικά ςτοιχεία για τθν κάκε δράςθ / μζτρο 

που υλοποιικθκε. Για κάκε ζνα από τα κεφάλαια που προθγικθκε προτείνονται οι εξισ δείκτεσ 

παρακολοφκθςθσ: 

Τομζασ Δείκτθσ 
Ρροτεινόμενεσ πθγζσ 

ςτοιχείων 

Εμπλεκόμενοι 
φορείσ 

Αρικμόσ πολιτϊν / εμπλεκόμενων φορζων που 
παρακολουκοφν γεγονότα που οργανϊνονται ςτον Διμο 

Από διοργανωτι γεγονότοσ 

Αρικμόσ φυλλαδίων / αντιτφπων υλικοφ που τυπϊνονται 
και διανζμονται 

Από υπεφκυνο υλικοφ 
ενθμζρωςθσ 

Δθμοτικά κτίρια 
και 
εγκαταςτάςεισ 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ από δθμοτικά κτίρια και 
εγκαταςτάςεισ 

Από υπθρεςίεσ Διμου και 
παρόχουσ ενζργειασ 

Κατανομι ενεργειακισ κλάςθσ κτιρίων (για όςα κτίρια 
ζχουν ενεργειακι πιςτοποίθςθ) 

Από υπθρεςίεσ Διμου 

Δθμοτικά 
οχιματα 

Κατάλογοσ οχθμάτων θλεκτρικισ ι υβριδικισ τεχνολογίασ 
ι εναλλακτικοφ καυςίμου 

Από υπθρεςίεσ Διμου 

Συνολικι κατανάλωςθ καυςίμων Από υπθρεςίεσ Διμου 

Κατανάλωςθ ανά χιλιόμετρο Από υπθρεςίεσ Διμου 

Δθμοτικόσ 
φωτιςμόσ 

Συνολικι κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για φωτιςμό 
Από υπθρεςίεσ Διμου και 

παρόχουσ ενζργειασ 

Ροςοςτό αντικατάςταςθσ λαμπτιρων από ιςοδφναμουσ, 
εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

Από υπθρεςίεσ Διμου 

Οικιακόσ και 
Τριτογενισ 

Συνολικι κατανάλωςθ ενζργειασ από κτίρια 
Στοιχεία από παρόχουσ 

ενζργειασ 
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Τομζασ Δείκτθσ 
Ρροτεινόμενεσ πθγζσ 

ςτοιχείων 

τομζασ 

Κατανομι ενεργειακισ κλάςθσ κτιρίων εντόσ του Διμου Στοιχεία από ΥΡΕΚΑ 

Δείκτεσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ πολιτϊν και 
επαγγελματιϊν 

Ερωτθματολόγια  

ΑΡΕ Ραραγωγι ενζργειασ από ΑΡΕ εντόσ του Διμου 
Στοιχεία από παρόχουσ 

ενζργειασ 

Ιδιωτικζσ 
μεταφορζσ 

Αρικμόσ οχθμάτων εντόσ του Διμου Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

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

τθσ πόλθσ 

Κυκλοφοριακι μελζτθ 

Εκνικζσ ςτατιςτικζσ 

Συνολικι κατανάλωςθ καυςίμων από ιδιωτικζσ και 
δθμόςιεσ μεταφορζσ 

Εκνικζσ Στατιςτικζσ 

Κυκλοφοριακι μελζτθ 

Συμφωνία με παρόχουσ 
ςυγκοινωνιϊν για παροχι 

ςτοιχείων 

Αρικμόσ επιβατϊν ςτισ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ Δθμόςιεσ υπθρεςίεσ 

Χιλιόμετρα πεηοδρομίων & ποδθλατοδρόμων/ Χριςθ 
πεηοδρομίων & ποδθλατοδρόμων 

Από υπθρεςίεσ Διμου 

Κυκλοφοριακι μελζτθ 

Ρίνακασ 23: Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια 

 

 


