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1 Εισαγωγή 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ξεκίνησε να υιοθετεί έναν αριθμό μέτρων 

και πρωτοβουλιών για την ενέργεια και το κλίμα, θέτοντας, αρχικά, ως βασικό στόχο τη μείωση των 

αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020, την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης 

κατά 20% έως το 2020 και την αύξηση του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο 20% του 

ενεργειακού μίγματος έως το 2020.  

Το Μάρτιο του 2011, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κατάρτισε ένα ολοκληρωμένο Σχέδιο δράσης για την 

ενεργειακή απόδοση (COM(2011)109), καθώς εκτιμήθηκε ότι ο στόχος για εξοικονόμηση ενέργειας 

κατά 20% έως το 2020 δε θα επιτευχθεί. Η Οδηγία 2012/27/ΕΕ για την ενεργειακή απόδοση, θεσπίζει 

κοινό πλαίσιο μέτρων για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης εντός της Ένωσης προκειμένου 

να διασφαλίσει την επίτευξη του στόχου 2020 της Ένωσης και να προετοιμάσει το έδαφος για 

περαιτέρω βελτιώσεις της ενεργειακής απόδοσης πέραν του έτους 2020. Στην Οδηγία επισημαίνεται 

ότι τα κράτη μέλη θα πρέπει να ενθαρρύνουν τους δήμους και τους λοιπούς δημόσιους φορείς να 

εγκρίνουν ολοκληρωμένα και βιώσιμα σχέδια ενεργειακής απόδοσης. 

Επιπροσθέτως, τον Οκτώβριο του 2014 το Συμβούλιο της Ευρώπης ήρθε σε συμφωνία όσον αφορά 

στους ενεργειακούς στόχους της ΕΕ για το 2030. Μεταξύ άλλων, οι ενεργειακοί στόχοι για το 2030 

αφορούν: τουλάχιστον 40% μείωση των εκπομπών των αερίων του θερμοκηπίου σε σύγκριση με 

το 1990, αύξηση της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας τουλάχιστον στο 27% και αύξηση της 

ενεργειακής απόδοσης τουλάχιστον στο 27% σε σύγκριση με το 1990.  

Λαμβάνοντας υπ’ όψιν το γεγονός ότι περίπου το 80% της ενεργειακής κατανάλωσης και εκπομπών 

διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην Ευρώπη σχετίζεται με τις δραστηριότητες που αναπτύσσονται στα 

αστικά κέντρα, οι τοπικές αρχές έχουν τη δυνατότητα να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στη 

μείωση των επιπτώσεων από την κλιματική αλλαγή. Οι Δήμαρχοι των πόλεων της Ευρώπης 

συμφώνησαν στην προσπάθεια να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η ΕΕ., αναγνωρίζοντας το 

γεγονός ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται, με τις εθνικές κυβερνήσεις, την ευθύνη 

για την καταπολέμηση της ανόδου της θερμοκρασίας του πλανήτη και οφείλουν να αναλάβουν τη 

δέσμευση αυτή ανεξαρτήτως των δεσμεύσεων λοιπών ενδιαφερομένων φορέων. Προς της επίτευξη 

του σκοπού  αυτού εκκίνησε η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, ώστε οι δήμοι να 

πρωτοστατήσουν στην ανάληψη δράσης για την αειφόρο και βιώσιμη ενέργεια και να αποτελέσουν 

παράδειγμα, δεδομένου ότι αναμφισβήτητα αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που βρίσκεται 

εγγύτερα στους πολίτες.  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας προσχώρησε στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων για το Κλίμα 

και την Ενέργεια την 14η  Σεπτεμβρίου 2016, αναγνωρίζοντας ότι οι τοπικές αρχές μοιράζονται την 

ευθύνη για την καταπολέμηση της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις εθνικές και 

περιφερειακές αρχές και ότι οφείλουν να αναλάβουν τη δέσμευση αυτή ανεξαρτήτως των 

δεσμεύσεων άλλων ενδιαφερομένων φορέων. Ο Δήμος προτίθεται να υλοποιήσει μια σειρά από 

δράσεις με στόχο τη μείωση των εκπομπών CO2 συνεισφέροντας στην προσπάθεια αντιμετώπισης της 

κλιματικής αλλαγής.  

Στο Σύμφωνο των Δημάρχων, μέχρι στιγμής συμμετέχουν πάνω από 7.600 Δήμοι από την Ευρώπη, 

την Ασία και την Αφρική, μεταξύ των οποίων 152 Δήμοι από την Ελλάδα. Η πρωτοβουλία του 
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Συμφώνου των Δημάρχων αποτελεί ευκαιρία να συνδυαστούν όλες οι προσπάθειες και επιδιώξεις 

του Δήμου Ηγουμενίτσας κάτω από ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, και μάλιστα σε συνεργασία με 

αντίστοιχους Οργανισμούς από όλη την Ευρώπη, υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

Το Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου Ηγουμενίτσας που τελικά θα προκύψει, θα δώσει 

τη δυνατότητα στο Δήμο να υλοποιήσει δράσεις για την αειφόρο ενέργεια το μετριασμό της 

κλιματικής αλλαγής και να επωφεληθεί από τα σχετικά χρηματοδοτικά εργαλεία. Η προστασία του 

περιβάλλοντος και η υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο ενέργεια αποτελούν άξονες δράσης 

μείζονος σημασίας για το Δήμο Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος συμμετέχει ενεργά σε σχετικές δράσεις, 

αιτείται και έχει ήδη λάβει χρηματοδοτήσεις από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για θέματα 

περιβάλλοντος, ενέργειας, βιώσιμης κινητικότητας και ανάπτυξης. Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, ο 

Δήμος σκοπεύει να επεκτείνει τις δράσεις του στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να ανταποκριθεί 

στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και στόχους που τίθενται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό 

θεσμικό πλαίσιο.  

Το παρόν αποτελεί το Προσχέδιο Δράσης Αειφόρου Ενέργειας του Δήμου Ηγουμενίτσας, τα οποίο 

περιλαμβάνει τη στρατηγική, τους στόχους και τις δεσμεύσεις του Δήμου, την Απογραφή Εκπομπών 

Αναφοράς διοξειδίου του άνθρακα (CO2) εντός των διοικητικών ορίων του και τα μέτρα που 

προτίθεται να υλοποιήσει το σύνολο του Δήμου, συμπεριλαμβανομένων δράσεων για το Κλίμα. Το 

Προσχέδιο του ΣΔΒΕ θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση και εν συνέχεια θα εκκινήσει η υλοποίηση 

του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας (ΣΔΒΕ). 
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2 Σύνοψη 

Η προσχώρηση του Δήμου Ηγουμενίτσας στο Σύμφωνο των Δημάρχων της Ευρώπης σήμανε και την 

εκκίνηση υλοποίησης των δεσμεύσεων που απορρέουν από τη συμμετοχή του Δήμου στην 

πρωτοβουλία αυτή. Ο Δήμος έθεσε μεσοπρόθεσμους και μακροπρόθεσμους στόχους, εκπόνησε 

Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και προτίθεται να υλοποιήσει δράσεις προς της κατεύθυνση 

μείωσης των εκπομπών αυτών τόσο από τις δημοτικές δραστηριότητες όσο και από του λοιπούς 

τομείς (πρωτογενή, δευτερογενή και τριτογενή). 

Ο Δήμος συμμετέχει ενεργά σε σχετικές δράσεις και αιτείται χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια 

όργανα της Πολιτείας για θέματα περιβάλλοντος, ενέργειας, βιώσιμης κινητικότητας και ανάπτυξης. 

Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, ο Δήμος σκοπεύει να επεκτείνει τις δράσεις του στον τομέα της ενέργειας 

προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και στόχους που τίθενται από 

το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο.  

Ο Δήμος έχει διαμορφώσει το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για την περίοδο 2015-1019, το οποίο 

δομείται πάνω σε άξονες προτεραιότητας που εξειδικεύονται σε μια σειρά από Μέτρα και Γενικούς 

Στρατηγικούς Στόχους. Οι Γενικοί Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου ανά μέτρο αφορούν, εκτός των άλλων 

και στην βιώσιμη ενέργεια και στο κλίμα και κατά συνέπεια, ο Δήμος έχει ήδη θέσει 

περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και ενεργειακούς στόχους για τη συγκεκριμένη περίοδο. Παράλληλα, 

ο Δήμος έχει αναλάβει δεσμεύσεις στο Πλαίσιο Συμμετοχής του στο Σύμφωνο των Δημάρχων και 

συμμερίζεται το κοινό εθνικό και ευρωπαϊκό όραμα των ενεργειακών και κλιματικών στόχων για το 

2050.  

Η σημαντικότερη προϋπόθεση για τη θέσπιση του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια (ΣΔΒΕ) 

είναι η Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς, καθώς περιλαμβάνει τη συνολική καταγραφή των 

ενεργειακών καταναλώσεων εντός της επικράτειας του Δήμου και βασίζεται σε πραγματικά τοπικά 

δεδομένα ενεργειακής κατανάλωσης, καλύπτοντας όλους του τομείς που εμφανίζουν σημαντικές 

εκπομπές CO2. Από την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και για τους τομείς που συμπεριελήφθησαν 

στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, εντός του Δήμου Ηγουμενίτσας, οι εκπομπές διοξειδίου 

του άνθρακα (CO2) υπολογίζονται σε 193.513 τόνους ετησίως, με έτος αναφοράς το 2012. Ο ελάχιστος 

στόχος που θέτει ο Δήμος είναι η μείωση αυτών των εκπομπών κατά τουλάχιστον 40% (77.405 τόνοι 

CO2 ετησίως) μέχρι το έτος 2030.  
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Εικόνα 1: Ποσοστό εκπομπών CO2 για τους τομείς κατανάλωσης 

 

 

Το Προσχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου Ηγουμενίτσας  καθορίζει δράσεις για την 

αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας, οι οποίες θα 

υλοποιηθούν σταδιακά μέχρι το 2030, καθώς και πιθανές πηγές χρηματοδότησης και το αναμενόμενο 

χρονοδιάγραμμα υλοποίησης. Συνολικά το Σχέδιο θέτει ως στόχο τη μείωση των εκπομπών του Δήμου 

κατά τουλάχιστον 40% μέχρι το έτος 2030, ήτοι 77.405 τόνων CO2 και προτείνει δράσεις για να 

επιτευχθεί αυτός ο στόχος για τους παρακάτω τομείς: 

• Δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις. Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται η ενεργειακή 

αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων, η καταγραφή της καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, 

η μελέτη και εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και η ενσωμάτωση 

περιβαλλοντικών κριτηρίων στις δημόσιες συμβάσεις και προμήθειες. 

• Δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομής. Προτείνεται η βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

αντλιοστασίων. 

• Δημοτικός φωτισμός. Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται η αντικατάσταση 

φωτιστικών και η μελέτη οδοφωτισμού για το σύνολο του Δήμου. 

• Δημοτικά οχήματα. Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται η επιμόρφωση των οδηγών 

δημοτικών οχημάτων, η αντικατάσταση ή εκσυγχρονισμός δημοτικών οχημάτων και η 

αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημοτικού στόλου. 
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• Πρωτογενής τομέας. Προτείνεται η σύσταση και λειτουργία τμήματος ανάπτυξης 

πρωτογενούς τομέα, η συνεχής κατάρτιση των αγροτών, καθώς και η εγκατάσταση 

συστήματος ηλεκτρονικής υδροληψίας για την άρδευση. 

• Δευτερογενής τομέας. Οι προτεινόμενες δράσεις περιέχουν κίνητρα για εφαρμογή 

συστήματος ενεργειακής διαχείρισης και εφαρμογή προγράμματος για εθελοντικές 

συμφωνίες. 

• Τριτογενείς και Οικιακός τομέας. Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται η εκστρατεία 

ενημέρωσης των πολιτών για τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας, την εφαρμογή 

δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας στις οικίες/εγκαταστάσεις και δημιουργία 

εγκαταστάσεων Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

• Οδικές μεταφορές. Στα προτεινόμενα μέτρα περιλαμβάνονται η εκστρατεία ενημέρωσης των 

πολιτών και επαγγελματιών οδηγών του Δήμου Ηγουμενίτσας και η μελέτη αστικής 

κινητικότητας. 

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι οι μεγαλύτερες μειώσεις αναμένονται από τομείς στους οποίους ο 

Δήμος δεν μπορεί να ασκήσει άμεση επίδραση (ιδιωτικές μεταφορές, οικιακός και τριτογενής 

τομέας). Για το λόγο αυτό, η επίτευξη του στόχου μείωσης των εκπομπών CO2 θα πρέπει να 

αποτελέσει αντικείμενο στενής παρακολούθησης μέχρι την επόμενη αναφορά προόδου προς το 

Σύμφωνο των Δημάρχων. 

Σε κάθε περίπτωση, ο Δήμος σε συνδυασμό με τους εμπλεκόμενους φορείς της πόλης θα εξετάζει 

διαρκώς την εφαρμογή των περιγραφόμενων αλλά και νέων μέτρων στους διάφορους τομείς και θα 

εντατικοποιήσει την προσπάθεια του για μείωση των καταναλώσεων στον οικιακό και τριτογενή 

τομέα. Παράλληλα, θα εφαρμόζει σταδιακά τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στους τομείς άμεσης 

αρμοδιότητας του (δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις, στόλος οχημάτων, δημοτικός φωτισμός) ώστε 

να αποτελέσει πρότυπο τόσο για τους δημότες του όσο και για τον τριτογενή κυρίως τομέα.  
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3 Συνολική Στρατηγική 

3.1 Το όραμα και οι άξονες προτεραιότητας του Δήμου Ηγουμενίτσας 

Η προστασία του περιβάλλοντος και η υλοποίηση δράσεων για την αειφόρο ενέργεια αποτελούν 

άξονες δράσης μείζονος σημασίας για το Δήμο Ηγουμενίτσας. Ο Δήμος συμμετέχει ενεργά σε σχετικές 

δράσεις και αιτείται χρηματοδοτήσεων από τα αρμόδια όργανα της Πολιτείας για θέματα 

περιβάλλοντος, ενέργειας, βιώσιμης κινητικότητας και ανάπτυξης. Στο ευρύτερο αυτό πλαίσιο, ο 

Δήμος σκοπεύει να επεκτείνει τις δράσεις του στον τομέα της ενέργειας προκειμένου να ανταποκριθεί 

στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και στόχους που τίθενται από το Ελληνικό και το Ευρωπαϊκό 

θεσμικό πλαίσιο. Ως εκ τούτου, ο ολοκληρωμένος ενεργειακός σχεδιασμός του Δήμου Ηγουμενίτσας, 

θα δώσει τη δυνατότητα στο Δήμο να υλοποιήσει δράσεις για την αειφόρο ενέργεια, να υποβάλλει 

Σχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας και να επωφεληθεί από χρηματοδοτικά εργαλεία.  

Στη βάση εθνικών και ευρωπαϊκών αναπτυξιακών πολιτικών και κατευθύνσεων και με απώτερο στόχο 

την υλοποίηση του οράματος του Δήμου, ο Δήμος διαμόρφωσε το Επιχειρησιακό του Πρόγραμμα για 

την περίοδο 2015-2019, το οποίο δομείται πάνω σε τέσσερις (4) άξονες προτεραιότητας: 

• ΑΞΟΝΑΣ 1: Περιβάλλον – Ενέργεια – Κλιματική Αλλαγή & Ποιότητα Ζωής 

• ΑΞΟΝΑΣ 2: Κοινωνική μέριμνα, Υγεία, Παιδεία, Πολιτισμός & Αθλητισμός   

• ΑΞΟΝΑΣ 3: Βιώσιμη και Ολοκληρωμένη Οικονομική & Κοινωνική Ανάπτυξη  

• ΑΞΟΝΑΣ 4: Βελτίωση Διοικητικής Ικανότητας του Δήμου και των ΝΠΔΔ 

 

3.2 Τα Μέτρα και οι Στόχοι του Δήμου Ηγουμενίτσας   

Ο κάθε άξονας εξειδικεύεται σε μια σειρά από Μέτρα και Γενικούς Στρατηγικούς Στόχους. Οι Γενικοί 

Στρατηγικοί Στόχοι του Δήμου Ηγουμενίτσας ανά μέτρο για την περίοδο 2015‐2019 που αφορούν 

στην βιώσιμη ενέργεια και στο κλίμα συνοψίζονται στον πίνακα που ακολουθεί. 

Πίνακας 1: Μέτρα και στόχοι του Δήμου για την βιώσιμη ενέργεια και στο κλίμα 

Μέτρα Γενικοί Στόχοι 

Μέτρο 1.1 Διαχείριση 

Περιβαλλοντικών Θεμάτων 

1.1.1 Προστασία και αποκατάσταση του περιβάλλοντος 

1.1.2 Αναβάθμιση χώρων πρασίνου 

Μέτρο 1.2 Οικιστική και 

Πολεοδομική Ανάπτυξη 

1.2.2 Οργάνωση και αναβάθμιση κοινοχρήστων χώρων 

(πεζόδρομοι, πλατείες αναπλάσεις κλπ.) 

Μέτρο 1.3 Βελτίωση 

Υποδομών Μεταφορών, 

Κυκλοφορίας & 

Στάθμευσης 

1.3.1 Βελτίωση υποδομών  μεταφορών και προσπελασιμότητας 

(ευφυείς μεταφορές) 

1.3.2 Αντιμετώπιση των προβλημάτων και βελτίωση συνθηκών 

κυκλοφορίας, στάθμευσης και οδικής ασφάλειας 

1.3.3 Ανάπτυξη δικτύου Ποδηλατοδρόμων 

Μέτρο 1.4 Υποδομές 

Δικτύων (Ύδρευσης, 

1.4.1 Βελτίωση – Επέκταση δικτύων ύδρευσης 

1.4.2 Βελτίωση – Επέκταση δικτύων αποχέτευσης & βιολογικού 

καθαρισμού 
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Μέτρα Γενικοί Στόχοι 

Αποχέτευσης, 

Ηλεκτροφωτισμού) 
1.4.3 Βελτίωση – Επέκταση δικτύων ηλεκτροφωτισμού. 

Μέτρο 1.6 Εξοικονόμηση 

Ενέργειας & Αξιοποίηση 

Α.Π.Ε 

1.6.1 Παρεμβάσεις βελτίωσης της ενεργειακής αποδοτικότητας και 

αύξηση της εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά κτίρια. 

1.6.2 Εφαρμογή νέων τεχνολογιών “Smart‐cities” για τον 

εξορθολογισμό στην κατανάλωση ενέργειας στις δομές και 

υποδομές του Δήμου. 

Μέτρο 1.7 Διαχείριση 

Στερεών Αποβλήτων – 

Καθαριότητα Δήμου 

Αντικατάσταση υφισταμένων και προμήθεια νέων οχημάτων και 

εξοπλισμού αποκομιδής απορριμμάτων νέας τεχνολογίας (λιγότερο 

ενεργοβόρα) 

Μέτρο 1.8 Ασφάλεια & 

Πολιτική Προστασία 

1.8.1 Βελτίωση ικανότητας και λήψη μέτρων πρόληψης και 

αντιμετώπισης έκτακτων αναγκών. 

Μέτρο 2.3 Παιδεία ‐ Νέα 

Γενιά 

2.3.1 Αναβάθμιση, επισκευές και συμπλήρωση κτιριακών 

εγκαταστάσεων και υλικοτεχνικών υποδομών προσχολικής αγωγής, 

πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ανέγερση 

νέων κτιριακών υποδομών. 

Μέτρο 2.5 Αθλητισμός 
2.5.1 Αναβάθμιση, αξιοποίηση και συντήρηση υφιστάμενων 

αθλητικών εγκαταστάσεων 

Μέτρο 4.3 Υλικοτεχνικός 

Εξοπλισμός – Κτιριακές 

εγκαταστάσεις 

4.3.1 Αναβάθμιση υλικοτεχνικού εξοπλισμού Δήμου & ΝΠΔΔ για τη 

βελτίωση της λειτουργίας και της αποδοτικότητας των υπηρεσιών 

4.3.2 Βελτίωση κτιριακών εγκαταστάσεων 

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι ο Δήμος έχει θέσει περιβαλλοντικούς, κλιματικούς και ενεργειακούς 

στόχους, σύμφωνα με Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για τη χρονική περίοδο 2015-2019. 

3.3 Μεσοπρόθεσμοι και Μακροπρόθεσμοι στόχοι του Δήμου Ηγουμενίτσας 

Ο Δήμος προσχώρησε στο Σύμφωνο των Δήμαρχων την 25η Νοεμβρίου 2015 και στο Νέο Σύμφωνο 

των Δημάρχων για το Κλίμα και την Ενέργεια την 14η Σεπτεμβρίου 2016  με σκοπό να: 

• Συνεισφέρει στην προσπάθεια για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και της μείωσης 

των εκπομπών CO2 εντός των ορίων του 

• Επιδείξει την προσήλωσή του στην προστασία του περιβάλλοντος και την ορθολογική χρήση 

των πόρων 

• Ενθαρρύνει την συμμετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

• Βελτιώσει την εικόνα της πόλης 

• Δημιουργήσει συνθήκες πολιτικής συμμετοχής και συσπείρωσης γύρω από ένα κοινό σκοπό 

στους πολίτες και τους επαγγελματίες της πόλης 

• Αποκομίσει (και εξασφαλίσει για τους πολίτες) οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από 

την Εξοικονόμηση Ενέργειας και την χρήση Α.Π.Ε. 

• Αποκτήσει πρόσβαση σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηματοδότησης 

• Βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, μετακίνησης και εργασίας εντός του Δήμου 

 



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΔΒΕ 

  
 

13 

Με την συμμετοχή του στο Σύμφωνο των Δημάρχων, ο Δήμος συμμερίζεται το κοινό όραμα για το 

2050 που στοχεύει στην απαλλαγή από τις ανθρακούχες εκπομπές, σε περισσότερο ανθεκτικές 

περιοχές, ως προετοιμασία για τις αναπόφευκτες αρνητικές επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής και 

στην καθολική πρόσβαση σε ασφαλείς, βιώσιμες και οικονομικά προσιτές ενεργειακές υπηρεσίες για 

όλους, με αποτέλεσμα τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής και της ενεργειακής ασφάλειας. 

Ως εκ τούτου, οι στόχοι του Δήμου περιλαμβάνουν μεσοπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες δεσμεύσεις, 

ήτοι στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 για το 2020 και για το 2030 σε σχέση με το έτος αναφοράς 

2012.  

3.4 Θέσπιση στόχων εξοικονόμησης ενέργειας και δεσμεύσεις του Δήμου 

Ηγουμενίτσας 

Για την υλοποίηση του οράματος για την απαλλαγή από τις ανθρακικές εκπομπές, ο Δήμος 

Ηγουμενίτσας έχει θεσπίσει εξειδικευμένους στόχους εξοικονόμησης ενέργειας μέσω των οποίων 

δεσμεύτηκε:  

• να μειώσει τις εκπομπές CO2 εντός των ορίων του Δήμου κατά τουλάχιστον 20% από τα 

επίπεδα του έτους αναφοράς που θα επιλεγεί, έως το 2020. 

• να μειώσει τις εκπομπές CO2 (και ενδεχομένως άλλων αερίων που συμβάλλουν στο 

φαινόμενο του θερμοκηπίου) εντός των ορίων του Δήμου κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030, 

συγκεκριμένα μέσω της βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και της ευρύτερης χρήσης 

ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

• να αυξήσει την ανθεκτικότητα του Δήμου μέσω της προσαρμογής στις επιπτώσεις της 

κλιματικής αλλαγής 

• να μοιραστεί το όραμα, τα αποτελέσματα, την πείρα και την τεχνογνωσία του με άλλες 

τοπικές και περιφερειακές αρχές εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, μέσω άμεσης 

συνεργασίας και ανταλλαγών μεταξύ ομότιμων, ιδίως στο πλαίσιο του Παγκόσμιου 

Συμφώνου των Δημάρχων. 

Για τη μετουσίωση των δεσμεύσεων αυτών σε δράσεις, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα ακολουθήσει βήμα 

προς βήμα τον χάρτη πορείας του Συμφώνου των Δημάρχων, ο οποίος περιλαμβάνει την κατάρτιση 

Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια και το Κλίμα και την τακτική παρακολούθηση του. 

3.5 Οργανωτικές και οικονομικές παράμετροι 

3.5.1 Ομάδα Εργασίας για το Σχέδιο Δράσης 

Η υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια και των δράσεων που αυτό περιέχει είναι 

μία πολυετής διαδικασία που χρειάζεται συνεχή παρακολούθηση. Η υλοποίηση απαιτεί την 

συνεργασία διαφόρων τμημάτων της τοπικής αυτοδιοίκησης, ενώ μία από τις προκλήσεις που θέτει 

το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η αποδοχή, ενσωμάτωση και παρακολούθηση των δράσεων ως 

κομμάτι των καθημερινών διαδικασιών και καθηκόντων του Δήμου. 

Η δημιουργία μίας οργανωτικής δομής που θα υποστηρίξει τις λειτουργίες του Συμφώνου των 

Δημάρχων θεωρείται σημαντική για την επιτυχή υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Καθώς ο Δήμος 

Ηγουμενίτσας δεν έχει το μέγεθος για να δημιουργήσει μια τυπική δομή, ήτοι Γραφείο Συμφώνου 
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των Δημάρχων, θα δημιουργηθεί μία Ομάδα Εργασίας προκειμένου να συζητούνται οι δράσεις, η 

πορεία υλοποίησης και η παρακολούθησή τους.  

Επικεφαλής της ομάδας θα είναι ο Δήμαρχος Ηγουμενίτσας προκειμένου να θέτει τις στρατηγικές 

κατευθύνσεις της πολιτικής του δήμου και να παρέχει την απαραίτητη πολιτική στήριξη στην 

διαδικασία. Τα υπόλοιπα μέλη, θα εκπροσωπούν τις υπηρεσίες του Δήμου που σχετίζονται με τον 

σχεδιασμό και την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης, ειδικότερα την Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών και 

την Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών. Στην παρακάτω εικόνα φαίνονται οι εμπλεκόμενές 

υπηρεσίες και τα γραφεία που θα συμμετέχουν στην Ομάδα Εργασίας. 

Μέσω της Ομάδας, μπορούν επίσης να συζητούνται νέες ιδέες και να σχεδιάζονται και να 

πραγματοποιούνται προτάσεις για νέες δράσεις, χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες, εκστρατείες 

ενημέρωσης κτλ. Η εκπροσώπηση διαφορετικών υπηρεσιών του Δήμου στην Ομάδα Εργασίας 

προσφέρει ευελιξία και εξοικείωση των εμπλεκομένων, καθώς το Σύμφωνο των Δημάρχων και η 

εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης επηρεάζει ένα μεγάλο εύρος δημοτικών λειτουργιών (κτίρια, 

μεταφορές, αστική ανάπτυξη, ενημέρωση κοινού κ.α.). 

Σημαντικό παράγοντα για την Οργανωτική Δομή υποστήριξης του Συμφώνου των Δημάρχων αποτελεί 

ο Ενεργειακός Υπεύθυνος του Δήμου, καθώς σύμφωνα με την ΚΥΑ Δ6/Β/14826/2008 «Μέτρα για τη 

βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημόσιο και ευρύτερο 

δημόσιο τομέα» (ΦΕΚ 1122/Β/2008)» όλοι οι οργανισμοί του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου 

τομέα πρέπει να ορίσουν Ενεργειακό Υπεύθυνο  για τα κτίρια τους. Ο Ενεργειακός Υπεύθυνος  

αναλαμβάνει την ορθή λειτουργία ενός ή περισσοτέρων κτιρίων με την καταγραφή των ενεργειακών 

του χαρακτηριστικών, τον έλεγχο και τη συντήρηση της ενεργειακής του κατάστασης και τον 

προγραμματισμό των αναγκαίων παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης και 

εξοικονόμησης ενέργειας, καθώς και την κατάθεση προτάσεων για την εξασφάλιση των σχετικών 

πόρων. 
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Εικόνα 2: Ομάδα Εργασίας του Δήμου Ηγουμενίτσας 

 

 

Δήμαρχος 
Ηγουμενίτσας

Διεύθυνση 
Τεχνικών 

Υπηρεσιών και 
Δόμησης

Τμήμα Μελετών και 
Έργων

Τμήμα Επίβλεψης 
και Συντήρησης 

Έργων  

Γραφείο ΗΜ Έργων 
και Φωτισμού

Γραφείο 
Κυκλοφοριακών 

Θεμάτων και 
Ρυθμίσεων

Διεύθυνση 
Οικονομικών 
Υπηρεσιών

Τμήμα Προϋπολογισμού, 
Λογιστηρίου και 

Προμηθειών 

Γραφείο Προϋπολογισμού 
και Μισθοδοσίας

Γραφείο 
Προμηθειών -

Δημοπρασιών και 
Διαχείρισης υλικού 

Τμήμα Οικονομικής 
Διαχείρισης και 

Ταμείου

Γραφείο Εξόδων

Διεύθυνση 
Περιβάλλοντος και 

Ποιότητας Ζωής

Τμήμα 
Περιβάλλοντος, 

Πρασίνου, 
Ποιότητας Ζωής και 

Πολιτικής 
Προστασίας

Γραφείο Πρασίνου

Τμήμα 
Καθαριότητας και 

Ανακύκλωσης

Γραφείο Κίνησης 
και  Οχημάτων

Σχολικές Επιτροπές

ΝΠΔΔ 

(ΠΑΚΠΠΟ, 

ΔΕΥΑΗ κ.α.)
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3.5.2 Προϋπολογισμός για την υλοποίηση του ΣΔΒΕ & προβλεπόμενες πηγές 

χρηματοδότησης για τις επενδύσεις στο πλαίσιο του ΣΔΒΕ 

Το Προσχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου Ηγουμενίτσας καθορίζει τις δράσεις και 

παρεμβάσεις που προτίθεται ο Δήμος να υλοποιήσει έως το έτος 2030. Στον Πίνακα 2 που ακολουθεί 

συνοψίζονται οι ανωτέρω δράσεις, ο ενδεικτικός προϋπολογισμός που απαιτείται για την υλοποίηση 

τους, όπως παρατέθηκε στη Μελέτη Προτεινόμενων Δράσεων και οι πιθανές πηγές και εργαλεία 

χρηματοδότησής. Συνολικά, το κόστος των προτεινόμενων δράσεων υπολογίζεται στο ποσό των 

15.474.563€.  Οι δράσεις μπορούν να υλοποιηθούν από Κοινοτικούς και Εθνικούς Πόρους, Ίδιους 

πόρους του Δήμου, Εθνικά & Ευρωπαϊκά Προγράμματα και Συμπράξεις Δημοσίου και Ιδιωτικού 

Τομέα (ΣΔΙΤ). 

Πίνακας 2: Δράσεις και παρεμβάσεις που προτίθεται ο Δήμος να υλοποιήσει μέχρι το 2030 

Δράση 
Εκτιμώμενο 

κόστος (€) 
Πηγή χρηματοδότησης 

ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημοτικά 

κτίρια 
6.368.227 

Κοινοτικοί και Εθνικοί 

Πόροι 

Σύστημα καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας στα δημοτικά κτίρια 
60.000 

Ίδιοι πόροι / Κοινοτικοί 

και Εθνικοί Πόροι 

Μελέτη και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 

δημοτικά κτίρια 
599.200 

Ίδιοι πόροι / Εθνικά 

προγράμματα 

Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης 

των αντλιοστασίων της ΔΕΥΑΗ 
60.000 Ίδιοι πόροι 

Αντικατάσταση λαμπτήρων/φωτιστικών δημοτικού 

οδοφωτισμού 
4.694.136    

Ίδιοι πόροι / Εθνικά 

προγράμματα / ΣΔΙΤ 

Εκπόνηση μελέτης δημοτικού οδοφωτισμού 40.000 
Ίδιοι πόροι / Εθνικά 

προγράμματα 

Αντικατάσταση δημοτικών οχημάτων/στόλου 2.175.000 
Ίδιοι πόροι / Κοινοτικοί 

και Εθνικοί Πόροι 

Εκπαίδευση των οδηγών του Δήμου στην οικολογική 

οδήγηση 
5.000 Ίδιοι πόροι 
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Δράση 
Εκτιμώμενο 

κόστος (€) 
Πηγή χρηματοδότησης 

Αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημοτικού 

στόλου 
15.000 Ίδιοι πόροι 

Επιμόρφωση τμήματος προμηθειών του Δήμου για 

την υιοθέτηση κουλτούρας «πράσινων» προμηθειών 

στις δημόσιες συμβάσεις 

3.000 Ίδιοι πόροι 

Χρήση περιβαλλοντικών προδιαγραφών για προϊόντα 

και υπηρεσίες που προμηθεύεται ο Δήμος 
- Ίδιοι πόροι 

ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ 

Λειτουργία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης  50.000  Ίδιοι πόροι 

Συνεχής κατάρτιση των αγροτών  50.000  Ίδιοι πόροι 

Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας για άρδευση 1.000.000  Ίδιοι πόροι 

ΔΕΥΤΕΡΟΓΕΝΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ 

Κίνητρα για εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής 

Διαχείρισης (ΣΕΔ) 

50.000  
Ίδιοι πόροι 

Πρόγραμμα εθελοντικών συμφωνιών 5.000  Ίδιοι πόροι 

ΟΙΚΙΑΚΟΣ - ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ  ΤΟΜΕΑΣ 

Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την 

εξοικονόμηση ενέργειας μηδενικού, χαμηλού και 

μέσου κόστους 

125.000  Ίδιοι πόροι 

Εκστρατεία ενημέρωσης και προώθησης εθνικών 

προγραμμάτων 
25.000  Ίδιοι πόροι 

Ενημέρωση των πολιτών και των  εμπλεκόμενων  

φορέων  της  πόλης για τις Ανανεώσιμων Πηγών 

Ενέργειας 

50.000 Ίδιοι πόροι 
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Δράση 
Εκτιμώμενο 

κόστος (€) 
Πηγή χρηματοδότησης 

ΟΔΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 

Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και 

επαγγελματιών οδηγών του Δήμου   
50.000  Ίδιοι πόροι 

Μελέτη αστικής κινητικότητας και υλοποίηση 

προβλεπόμενων έργων / παρεμβάσεων 
50.000  Ίδιοι πόροι 

Σύνολο 15.474.563   
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4 Υλοποίηση και Παρακολούθηση του Σχεδίου Δράσης Βιώσιμης 

Ενέργειας 

4.1 Συνεργασία και Στήριξη από Εμπλεκομένους Φορείς  

Η συμμετοχή και σύμφωνη γνώμη εμπλεκόμενων φορέων είναι απαραίτητη για την υλοποίηση 

δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Είναι πολύ σημαντικό λοιπόν 

οι δράσεις που θα συμπεριληφθούν στο ΣΔΒΕ του Δήμου να συζητηθούν με εμπλεκόμενους φορείς, 

ώστε να διασφαλιστεί η επιτυχημένη υλοποίηση τους,    

Το Σύμφωνο των Δημάρχων αναγνωρίζει την συμμετοχή των εμπλεκόμενων φορέων καθώς έτσι: 

• Τα σχέδια που διαμορφώνονται έχουν ευρύτερη δημοκρατική βάση. 

• Οι αποφάσεις στηρίζονται σε μια μεγαλύτερη βάση γνώσεων και δεξιοτήτων. 

• Η ευρεία συμφωνία βελτιώνει την ποιότητα, την αποδοχή και την αποτελεσματικότητα των 

Σχεδίων Δράσης. 

• Η αίσθηση συμμετοχής των πολιτών εξασφαλίζει την μακροπρόθεσμη αποτελεσματικότητα 

και βιωσιμότητα των δράσεων και μέτρων. 

Ως εμπλεκόμενοι φορείς αναγνωρίζονται όλοι εκείνοι οι οργανισμοί, ομάδες ή φυσικά πρόσωπα που 

επηρεάζονται από, αλλά και μπορούν να συνεισφέρουν στην διαμόρφωση πολιτικών και δράσεων 

που εντάσσονται στο Σχέδιο Δράσης. Οι εμπλεκόμενοι φορείς μπορούν να συμμετάσχουν στην 

υλοποίηση των πολιτικών που προωθεί ο Δήμος και να αποτελέσουν το σημείο αφετηρίας για να 

υπάρξουν οι επιθυμητές αλλαγές ενεργειακής και περιβαλλοντικής συμπεριφοράς και συνηθειών 

που απαιτεί η επίτευξη των στόχων μείωσης των εκπομπών CO2. 

Στον Δήμο Ηγουμενίτσας, ως εμπλεκόμενοι φορείς έχουν αναγνωριστεί: 

• Ο Δήμος (υπηρεσίες) και η Δημοτική Αρχή (Δήμαρχος, Αντιδήμαρχοι & Δημοτικοί Σύμβουλοι) 

• Άλλα Νομικά πρόσωπα (π.χ. ΔΕΥΑΗ, ΠΑΚΠΠΟ και σχολικές επιτροπές) 

• Επαγγελματικό επιμελητήριο Θεσπρωτίας, Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος (Τμήμα Ηπείρου-

Νομαρχιακή Επιτροπή Θεσπρωτίας), Οικονομικό Επιμελητήριο Ελλάδος (6ο Περιφερειακό 

Τμήμα Ηπείρου) και άλλες Επαγγελματικές Ενώσεις/Σύλλογοι 

• Παραγωγοί και προμηθευτές ενέργειας 

• ΜΚΟ και Σύλλογοι Πολιτών 

• Εκπρόσωποι περιφερειακών αρχών που σχετίζονται με το Σχέδιο Δράσης του Δήμου 

• Πολίτες ή επαγγελματίες με ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή γνώσεις και δεξιότητες σχετικά με το 

Σχέδιο Δράσης. 

Ο ρόλος των εμπλεκόμενων φορέων για κάθε στάδιο της διαδικασίας του ΣΔΒΕ θα περιέχει: 

• Σχεδιασμό 

o Βοήθεια από τους φορείς στην συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για την 

Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και του Σχεδίου Δράσης. 

o Προτάσεις από τους φορείς για δράσεις που αφορούν στην ενεργή συμμετοχή και 

εμπλοκή τους. 

o Προτάσεις για μέτρα και δράσεις που θα συμβάλλουν στην μείωση των εκπομπών. 
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• Υλοποίηση 

o Ενεργή συμμετοχή των φορέων για την διευκόλυνση της υλοποίησης του ΣΔΒΕ. 

o Υλοποίηση μέτρων και δράσεων που αφορούν τις δραστηριότητές των φορέων. 

o Κινητοποίηση των πολιτών και επαγγελματιών της πόλης στον βαθμό που κάθε 

φορέας μπορεί να επηρεάσει. 

• Έλεγχο προόδου 

o Βοήθεια από τους φορείς στην συγκέντρωση στοιχείων που απαιτούνται για την 

παρακολούθηση της προόδου του Σχεδίου Δράσης και των στόχων που έχει θέσει ο 

Δήμος. 

o Συνεισφορά στον έλεγχο της προόδου και αναθεώρηση των στόχων και δράσεων του 

Σχεδίου Δράσης. 

Σε κάθε περίπτωση, οι φορείς θα ενημερωθούν για την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων 

και την εκπόνηση και υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης του Δήμου. Επίσης, η Ομάδα Εργασίας θα 

προσπαθήσει να επιτύχει την μέγιστη δυνατή συμμετοχή όλων των πολιτικών συνιστωσών της 

Δημοτικής Αρχής προκειμένου, εκτός από την αποδοχή και αποτελεσματικότητα του Σχεδίου να 

υπάρχει συνέχεια στην προσπάθεια του Δήμου και των πολιτών ακόμη και στην περίπτωση αλλαγής 

της Δημοτικής Αρχής. 

4.2 Παρακολούθηση ΣΔΒΕ 

Η τακτική παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης του Σχεδίου Δράσης αποτελεί μία σημαντική 

διαδικασία που αποσκοπεί στην βελτίωσή και προσαρμογή του Σχεδίου Δράσης στα εκάστοτε 

πραγματικά δεδομένα.  

Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων, ο Δήμος υποχρεούται να υποβάλει μία 

«Έκθεση Προόδου» κάθε δύο (2) χρόνια μετά την υποβολή του αρχικού Σχεδίου Δράσης. Στην έκθεση 

θα περιέχεται ένας αναθεωρημένος υπολογισμός των εκπομπών CO2 εντός του Δήμου και 

πληροφορίες για τα μέτρα που υλοποιήθηκαν και τα αποτελέσματά τους στο ενδιάμεσο χρονικό 

διάστημα. Έμφαση θα δοθεί στο να περιέχονται ποσοτικά στοιχεία για την κάθε δράση που 

υλοποιήθηκε.  

Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει την πρότυπη φόρμα Έκθεσης Προόδου για το Σχέδιο Δράσης που 

θα συμπληρώνει και θα υποβάλει ο Δήμος στο Σύμφωνο των Δημάρχων ανά διετία.  
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Πίνακας 3: Πρότυπη Φόρμα Έκθεσης Προόδου για το Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια 

                

Έτος απογραφής   
 

          

                

                

Αριθμός κατοίκων κατά το έτος απογραφής             

                

                

Συντελεστές εκπομπών    

 

  IPCC         

      LCA (Ανάλυση Κύκλου Ζωής)     

                

                

Μονάδα αναφοράς εκπομπών   
 

  τόνοι CO2          

      ισοδύναμο CO2 σε τόνους       

                

                

Μεθοδολογικές σημειώσεις 
 

                

 

 



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΔΒΕ 

  
 

22 

Α. Τελική κατανάλωση ενέργειας       

i Λάβετε υπόψη ότι για το διαχωρισμό των δεκαδικών ψηφίων χρησιμοποιείται το σημείο της τελείας [.]. Μην χρησιμοποιείτε διαχωριστικό χιλιάδων. 

Τομέας 

ΤΕΛΙΚΗ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [MWh] 

Ηλεκτρική 
ενέργεια 

Θέρμανση/ 
ψύξη 

Ορυκτά καύσιμα Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

Φυσικό 
αέριο 

Υγραέριο 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

Πετρέλαιο 
κίνησης Βενζίνη 

Φυτικό 
έλαιο 

Βιοκαύσιμο 
Άλλη 

βιομάζα 
Θερμικά 
ηλιακά 

Γεωθερμι-
κή 

ΚΤΙΡΙΑ, 
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ 
ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ 

 
Δημοτικά κτίρια, 
εξοπλισμός/εγκαταστάσεις 

            

Κτίρια, εξοπλισμός/εγκαταστάσεις 
τριτογενούς τομέα (μη δημοτικά) 

            

Κατοικίες             

Δημόσιος φωτισμός             

Βιομηχανία - Εκτός ΣΕΔΕ             

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ 
 

Δημοτικός στόλος             

Δημόσιες μεταφορές              

Ιδιωτικές και εμπορικές μεταφορές               

ΑΛΛΟ   
 

Γεωργία, Δασοκομία, Αλιεία             

 

 

Β. Παροχή ενέργειας     



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΔΒΕ 

  
 

23 

i Αποκρύψτε τις ενότητες ή τις γραμμές, ανάλογα με την απογραφή εκπομπών σας. 
 

 

B1. Δημοτικές αγορές πιστοποιημένης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 
  

     

Δημοτικές αγορές πιστοποιημένης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 
Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

που αγοράστηκε [MWh] 
CO2 / ισ. CO2  Συντελεστής εκπομπών [t/MWh] 

Πιστοποιημένη πράσινη ηλεκτρική ενέργεια που αγοράστηκε*   

     

B2. Τοπική/διανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας (μόνο ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές) 

     
Τοπικές μονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 

πηγές 
Ηλεκτρική ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

που παράχθηκε [MWh] 
Συντελεστής εκπομπών [t/MWh που 

παράχθηκαν] 

Αιολική    

Υδροηλεκτρική   

Φωτοβολταϊκά   

Γεωθερμική   

* Δεν εφαρμόζεται στην Ελλάδα μέχρι σήμερα 
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B3. Τοπική/διανεμημένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας           

                

Τοπικές μονάδες 
παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας 
 

Ηλεκτρική ενέργεια 
[MWh] 

Συμμετοχή φορέα ενέργειας [MWh] Εκπομπές CO2 / ισ. 
CO2 [t] Ορυκτά καύσιμα 

Από-
βλητα 

Φυτικό 
έλαιο 

Άλλη 
βιομάζα 

Άλλη 
ΑΠΕ 

Άλλο 
από ΑΠΕ 

από μη 
ΑΠΕ 

Φυσικό 
αέριο 

Υγραέριο 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

Ορυκτές 
πηγές 

ΑΠΕ 

Συμπαραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας  

          

  

Άλλο           
  

                

B4. Τοπική παραγωγή θέρμανσης/ψύξης            

                

Τοπικές μονάδες 
παραγωγής 

θέρμανσης/ψύξης 

Θέρμανση/ψύξη που 
παράχθηκε [MWh] 

Συμμετοχή φορέα ενέργειας [MWh] Εκπομπές CO2 / ισ. 
CO2 [t] Ορυκτά καύσιμα 

Από-
βλητα 

Φυτικό 
έλαιο 

Άλλη 
βιομάζα 

Άλλη 
ΑΠΕ 

Άλλο 
από ΑΠΕ 

από μη 
ΑΠΕ 

Φυσικό 
αέριο 

Υγραέριο 
Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

Ορυκτές 
πηγές 

ΑΠΕ 

Συμπαραγωγή ηλεκτρικής 
ενέργειας και θερμότητας  

          

  
Τηλεθέρμανση (μόνο 
θερμότητα)  

          

  

Άλλο           
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Γ. Εκπομπές CO2              

Γ1. Εισαγάγετε τους συντελεστές εκπομπών CO2 που υιοθετήθηκαν [t/MWh]:       

 Ηλεκτρική 
ενέργεια Θέρμανση

/ψύξη 

Ορυκτά καύσιμα Ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές 

 

Εθνικά Τοπικά 
Φυσικό 
αέριο 

Υγραέ-
ριο 

Πετρέλαιο 
θέρμανσης 

Πετρέλαιο 
κίνησης 

Βενζίνη Άλλα 
Φυτικό 
έλαιο 

Βιοκαύ
σιμο 

Άλλη 
βιομάζα 

Θερμικά 
ηλιακά 

Γεωθερμική 

MEI               

 

   
Γ2. Συμπληρώστε εάν περιλαμβάνονται μη συναφείς με την ενέργεια τομείς: 
   

Μη συναφείς με την ενέργεια τομείς Εκπομπές ισ. CO2 [t] 

Διαχείριση απορριμμάτων  

Διαχείριση αποβλήτων  

Άλλοι τομείς, μη συναφείς με την ενέργεια  
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Για κάθε ένα από τους τομείς που απαιτούνται να συμπεριληφθούν σε ένα Σχέδιο Δράσης για την 

Βιώσιμη Ενεργεία προτείνονται οι παρακάτω δείκτες παρακολούθησης, οι οποίοι θα αναθεωρηθούν, 

για το τελικό ΣΔΒΕ του Δήμου, ώστε να αφορούν όλες τις δράσεις που προτίθεται να υλοποιήσει ο 

Δήμος. Όσον αφορά στις Ιδιωτικές – Δημόσιες Μεταφορές οι δείκτες θα επικαιροποιηθούν σύμφωνα 

με τα δεδομένα που θα προκύψουν από τη υλοποίηση του ΣΒΑΚ. 

Πίνακας 4: Δείκτες παρακολούθησης Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια 

Τομέας Δείκτης Πηγές στοιχείων 

Δημοτικά 
κτίρια 

Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας από δημοτικά κτίρια/ 
εγκαταστάσεις  

Πάροχοι 
ενέργειας / Δήμος 

Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων  

Υπηρεσίες Δήμου Αριθμός, είδος & στοιχεία εξοικονόμησης παρεμβάσεων που 
έχουν υλοποιηθεί σε δημοτικά κτίρια/εγκαταστάσεις  

Δημοτικά 
οχήματα 

Κατάλογος, τύπος και ηλικία οχημάτων   
Υπηρεσίες Δήμου 
 

Συνολική ετήσια κατανάλωση καυσίμων ανά όχημα  

Κατανάλωση οχήματος ανά χιλιόμετρο  

Δημοτικός 
φωτισμός 

Συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για φωτισμό Πάροχοι 
ενέργειας 
/Υπηρεσίες 
Δήμου 

Ποσοστό αντικατάστασης λαμπτήρων με νέους, τεχνολογίας 
εξοικονόμησης ενέργειας   

Οικιακός 
και 
Τριτογενής 
τομέας 

Αριθμός πολιτών/εμπλεκόμενων φορέων που παρακολουθούν/ 
συμμετέχουν σε εκδηλώσεις που διοργανώνονται στον Δήμο 

Από διοργανωτή  
Αριθμός φυλλαδίων/αντιτύπων υλικού που τυπώνονται και 
διανέμονται 

Συνολική ετήσια κατανάλωση ενέργειας από κτίρια Εθνικές 
στατιστικές Κατανομή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του Δήμου 

Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ εντός των διοικητικών ορίων 
Δήμου (αφορά και σε Δημοτικές εγκαταστάσεις) 

ΥΠΕΝ 

Δείκτες ενεργειακής συμπεριφοράς πολιτών και επαγγελματιών Ερωτηματολόγια  

Ιδιωτικές- 
Δημόσιες 
μεταφορές 

Αριθμός οχημάτων εντός του Δήμου από την εθνική απογραφή 
και από τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ 

ΣΒΑΚ/ 
Κυκλοφοριακές 
μελέτες / Εθνικές 
στατιστικές 

Αριθμός χιλιομέτρων που διανύονται εντός του Δήμου/Αριθμός 
οχημάτων που διέρχονται από κεντρικά σημεία της πόλης, όπως 
θα καθοριστούν από το ΣΒΑΚ 

Ετήσια συνολική κατανάλωση καυσίμων από ιδιωτικές 
μεταφορές 

Ετήσια συνολική κατανάλωση καυσίμων από δημόσιες 
μεταφορές Πάροχοι 

συγκοινωνιών 
Αριθμός επιβατών στις δημόσιες συγκοινωνίες 

Χιλιόμετρα υφιστάμενων πεζόδρομων & 
ποδηλατοδρόμων/Χρήση υφιστάμενων πεζόδρομων & 
ποδηλατοδρόμων 

Υπηρεσίες Δήμου 
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5 Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς 

5.1 Μεθοδολογία Απογραφής Εκπομπών Αναφοράς 

Για την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς του Δήμου Ηγουμενίτσας χρησιμοποιήθηκαν οι τυπικοί 

συντελεστές εκπομπών της Επιτροπής για την Αλλαγή του Κλίματος (Intergovernmental Panel on 

Climate Change ‐ IPCC) που αφορούν σε εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) λόγω κατανάλωσης 

ενέργειας εντός των ορίων του Δήμου: είτε άμεσης, με την καύση ενεργειακών προϊόντων 

(πετρελαίου, βενζίνης, ξυλείας) εντός του Δήμου, είτε έμμεσης, με την κατανάλωση ηλεκτρισμού που 

παράγεται από Μονάδες Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας εκτός του Δήμου. Οι τυπικοί συντελεστές 

ακολουθούν τη μεθοδολογία για τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα 

πλαίσια της  Σύμβασης-Πλαίσιο των Ηνωμένων Εθνών για τις Κλιματικές Μεταβολές (United Nations 

Framework Convention on Climate Change - UNFCCC) και του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Σημειώνεται 

ότι στο παρόν Σχέδιο Δράσης έχουν υπολογιστεί οι εκπομπές CO2 εντός των ορίων του Δήμου. 

Οι τυπικοί συντελεστές εκπομπών του παρόντος Σχεδίου Δράσης έχουν βασιστεί στις Οδηγίες IPCC 

2006, οι οποίοι προσαρμόστηκαν για να συμπεριληφθεί η τοπική παραγωγή από ΑΠΕ και η χρήση 

βιοντίζελ. Για τον υπολογισμό των εκπομπών από την κατανάλωση πετρελαίου κίνησης θα 

χρησιμοποιηθεί ο διορθωμένος συντελεστής στον οποίο θα συνυπολογιστεί το ποσοστό βιοντίζελ 

κατά το έτος αναφοράς. Όπως αναφέρεται στις «Οδηγίες Υποβολής Αναφοράς Υλοποίησης για το 

Σχέδιο Δράσεις Αειφόρου Ενέργειας και την Παρακολούθησή του», οι οποίες έχουν συνταχθεί το 

2014 από το Γραφείο του Συμφώνου των Δημάρχων και το Κοινό Κέντρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, 

ο συντελεστής εκπομπών για το Βιοντίζελ που πληροί τα κριτήρια βιωσιμότητας είναι μηδενικός. 

Συνεπώς:    

Fdiesel-new = PCD * Fdiesel + PBD * Fbiodiesel = PCD * Fdiesel + PBD * Fbiodiesel = 0,250 tCO2/MWh 

όπου: Fdiesel-new: διορθωμένος συντελεστής, PCD: ποσοστό συμβατικού πετρελαίου κίνησης, Fdiesel: 

τυπικός συντελεστής εκπομπών πετρελαίου κίνησης, PBD: ποσοστό βιοντίζελ και Fbiodiesel: τυπικός 

συντελεστής εκπομπών Βιοντίζελ. Σύμφωνα με τα επίσημα εθνικά στοιχεία, για το 2012 οι μεταβλητές 

παίρνουν τις τιμές: PCD = 93,5%, Fdiesel = 0,267, PBD = 6,5% και Fbiodiesel = 0. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΔΒΕ 

  
 

28 

Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 του Δήμου Ηγουμενίτσας χρησιμοποιήθηκαν οι συντελεστές 

του Πίνακα 5: 

Πίνακας 5: Τυπικοί συντελεστές εκπομπών 

Καύσιμη ύλη 
Τυπικός συντελεστής εκπομπών 

(tCO2/MWh) 

Ηλεκτρισμός   1,1031 

Βενζίνη 0,249 

Πετρέλαιο 0,2502 

Ξύλο 0,302 

Ο συντελεστής υπολογισμού εκπομπών για τον Ηλεκτρισμό προκύπτει από τον τύπου που 

αναφέρεται στην παραπομπή [1]  αφού προηγουμένως υπολογιστεί η τοπική ηλεκτροπαραγωγή από 

ΑΠΕ (βλέπε § 5.8). Ως έτος αναφοράς επιλέχθηκε το 2012, ως το πιο παλιό έτος για το οποίο μπορούν 

να συλλεχθούν τα πιο πλήρη και αξιόπιστα δεδομένα: Λόγω της συνένωσης Καποδιστριακών Δήμων 

για τη δημιουργία του Καλλικρατικού Δήμου Ηγουμενίτσας, η τοπική αρχή δεν διαθέτει πλήρη και 

αξιόπιστα δεδομένα για την κατάρτιση απογραφής των Δημοτικών κτηρίων και εγκαταστάσεων για 

τα έτη που προηγούνται της συνένωσης των Δήμων. Στις περιπτώσεις για τις οποίες δεν βρέθηκαν 

στοιχεία για το έτος αναφοράς (2012), χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία άλλων ετών, στα όποια 

πραγματοποιήθηκε αναγωγή για το έτος αναφοράς (2012).  

5.2 Κατανάλωση Ενέργειας και εκπομπές CO2 

Κατά την Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς προσεγγίστηκε η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και 

πετρελαίου τόσο στον δημοτικό τομέα, όσο και ευρύτερα εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου 

Ηγουμενίτσας. Πιο συγκεκριμένα η απογραφή περιλαμβάνει: 

• Δημοτικά κτίρια, δημοτικά σχολεία, αθλητικές και πολιτιστικές εγκαταστάσεις αλλά και 

υποδομές υγείας- πρόνοιας κ.ά. για τις οποίες είναι υπεύθυνος ο Δήμος. 

                                                             
1 Για τον υπολογισμό των εκπομπών από την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας χρησιμοποιήθηκε τοπικός 

συντελεστής ο οποίος υπολογίστηκε χρησιμοποιώντας την παρακάτω εξίσωση: 

 
TCE

 NEEFE  LPE) -  (TCE
  EFE


  

όπου EFE: τοπικός συντελεστής εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια [t/MWhe], TCE: συνολική κατανάλωση 
ενέργειας από τον Ο.Τ.Α. [MWhe], LPE: τοπική ηλεκτροπαραγωγή [MWhe] και NEEFE: εθνικός συντελεστής 
εκπομπών για την ηλεκτρική ενέργεια [t/MWhe], ο οποίος είναι 1,149. 

2 Για τον υπολογισμό των εκπομπών από την κατανάλωση πετρελαίου χρησιμοποιήθηκε ο διορθωμένος 
συντελεστής στον οποίο συνυπολογίστηκε το ποσοστό βιοντίζελ κατά το έτος αναφοράς: 

Fdiesel-new = PCD * Fdiesel  

όπου Fdiesel-new: διορθωμένος συντελεστής, PCD: ποσοστό συμβατικού πετρελαίου κίνησης (σύμφωνα με τα 
επίσημα εθνικά στοιχεία το ποσοστό βιοντίζελ είναι 6,5%) και Fdiesel: τυπικός συντελεστής εκπομπών πετρελαίου. 
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• Εγκαταστάσεις υποδομής (αντλιοστάσια ύδρευσης & αποχέτευσης)  για τις οποίες είναι 

υπεύθυνη η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Άρδευσης Ηγουμενίτσας (ΔΕΥΑΗ). 

• Δημοτικό φωτισμό στο αστικό – υπεραστικό δίκτυο του Δήμου και σε κοινόχρηστους χώρους 

- πλατείες. 

• Δημοτικά οχήματα. 

• Οικιακό και τριτογενή τομέα. 

• Πρωτογενή και Δευτερογενή τομέα 

• Ιδιωτικές και Δημόσιες Μεταφορές (μετακινήσεις οχημάτων Ιδιωτικής και Δημόσιας Χρήσης, 

μετακινήσεις Μέσων Μαζικής Μεταφοράς)   

Στα επόμενα κεφάλια παρατίθενται τα αποτελέσματα των υπολογισμών.  

5.3 Δημοτικός Τομέας 

5.3.1 Δημοτικά – σχολικά κτίρια και δημοτικές εγκαταστάσεις 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας είναι υπεύθυνος για την διαχείριση 141 κτιρίων (διοίκησης, υπηρεσιών, 

σχολικών κτιρίων, αθλητικών εγκαταστάσεων, τεχνικών υπηρεσιών κ.τ.λ.) εντός των ορίων του. 

Από την απογραφή της κατανάλωσης ενέργειας των δημοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων 

προκύπτουν τα παρακάτω συμπεράσματα: 

1. Σημαντικό καταναλωτή ηλεκτρικής ενέργειας αποτελούν τα κτίρια του Δημαρχείο, του 

Παλαιού Δημαρχείου και η αθλητική εγκατάσταση του Κλειστού Γυμναστηρίου Ηγουμενίτσας 

(ωστόσο κατά τα έτη που ακολούθησαν το τελευταίο δέχθηκε παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας - πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ»). 

2. Σημαντικό καταναλωτή πετρελαίου αποτελούν τα σχολικά συγκροτήματα μεγάλου μεγέθους 

(1ο Γυμνάσιο & Λύκειο Ηγουμενίτσας, 1ο ΕΠΑΛ Ηγουμενίτσας). 

3. Ορισμένες εγκαταστάσεις που συνδέονται στη μέση τάση της Δ.Ε.Η. παρουσιάζουν cosφ 

(συνημίτονο φ) μικρότερο από τα αποδεκτά όρια και απαιτείται ρύθμιση με ειδικές διατάξεις  

Ηλεκτρική Ενέργεια 

Στον Πίνακα 6 που ακολουθεί αναγράφεται η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας των 

κτιρίων για το έτος 2012, σύμφωνα με τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας. 

Πίνακας 6: Συνολική ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

Ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας σε δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις 

Κτίρια - Εγκαταστάσεις Κατανάλωση (kWh) 

Δημοτικά Κτίρια  392.407 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 60.270 

Σχολικά κτίρια  541.925 
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Κοινόχρηστοι χώροι (Πάρκα, Πλατείες κ.α.)  102.374 

Μισθωμένα/Μη χρησιμοποιούμενα κτίρια  23.179 

Σύνολο (kWh) 1.120.115 

Πετρέλαιο 

Η πλειοψηφία των σχολικών κτιρίων χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ως καύσιμο για το σύστημα κεντρικής 

θέρμανσης, ενώ αρκετά από τα υπόλοιπα δημοτικά κτίρια χρησιμοποιούν αντλίες θερμότητας και 

αυτόνομες κλιματιστικές μονάδες (split units) για θέρμανση των κύριων χώρων χρήσης.  

Για την καταγραφή της ποσότητας καυσίμου που καταναλώνεται για την θέρμανση των κτιρίων του 

Δήμου, γίνεται η παραδοχή ότι οι ετήσιες παραδόσεις πετρελαίου στην αρχή κάθε περιόδου 

θέρμανσης ισούνται με την ετήσια κατανάλωση πετρελαίου.  Για την μετατροπή του όγκου καυσίμου 

σε ενέργεια θα χρησιμοποιηθεί ο παρακάτω συντελεστής μετατροπής του European Monitoring 

Evaluation Programme/ European Environmental Agency (EMEP/EEA 2009, IPCC 2006): 

Συντελεστής μετατροπής όγκου πετρελαίου σε ενέργεια 

10,0 kWh/lt 

Συνολικά, σύμφωνα με τον Πίνακα 7, υπολογίζεται ότι η κατανάλωση πετρελαίου από δημοτικά κτίρια 

και εγκαταστάσεις το έτος 2012 ήταν 1.165.700 kWh (116.570 lt πετρελαίου). 

Πίνακας 7: Συνολική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου 

Δημοτικά κτίρια Λίτρα (lt) Κατανάλωση (kWh) 

Δημοτικά Κτίρια  6.600 66.000 

Αθλητικές εγκαταστάσεις 1.950 19.500 

Σχολικά κτίρια  104.247 1.042.470 

Μισθωμένα/Μη 

χρησιμοποιούμενα κτίρια  
3.773 37.730 

Σύνολο (kWh) 116.570 1.165.700 

Επισημαίνεται ότι: α) για όσα κτίρια δεν κατέστη δυνατό να βρεθούν στοιχεία καταναλώσεων 

πετρελαίου και ηλεκτρικής ενέργειας, οι τιμές είναι προσεγγιστικές βασισμένες σε στοιχεία ομοειδών 

κτηρίων με αναγωγή στο έτος αναφοράς, βάσει του έτους κατασκευής, του είδους χρήσης και της 

επιφάνειάς τους.  
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5.3.2 Δημοτικός φωτισμός  

Για τον δημοτικό φωτισμό, σύμφωνα με στοιχεία του Δήμου Ηγουμενίτσας, χρησιμοποιούνται 

τέσσερις (4) τύποι λαμπτήρων στο δίκτυο ιστών του ΔΕΔΔΗΕ. Ο τύπος, η ισχύς και το πλήθος του κάθε 

τύπου λαμπτήρα (κατά προσέγγιση), συνοψίζονται στον παρακάτω πίνακα 9. 

Πίνακας 8: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από δημοτικό φωτισμό στο δίκτυο ιστών ΔΕΔΔΗΕ 

Τύπος λαμπτήρα 
Αριθμός 

λαμπτήρων 

Ισχύς 
λαμπτήρα 

(W) 

Κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/ έτος) 

Λαμπτήρας Υδραργύρου (Hg) 125W 3.300 125 1.954.301 

Λαμπτήρας Υδραργύρου (Hg) 250W 70 250 82.910 

Λαμπτήρας Φθορισμού (eco) 25W 4.900 25 491.838 

Λαμπτήρας Νατρίου (Na) 250W 555 250 657.356 

Σύνολο 8.825  3.186.405  

Επίσης, το δίκτυο ιστών ηλεκτροφωτισμού του Δήμου περιλαμβάνει τους παρακάτω τύπους 

λαμπτήρων (Πίνακας 10): 

Πίνακας 9: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από δημοτικό δίκτυο ιστών οδοφωτισμού 

Τύπος λαμπτήρα 
Αριθμός 

λαμπτήρων 

Ισχύς 
λαμπτήρα 

(W) 

Κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/ έτος) 

Λαμπτήρας Υδραργύρου (Hg) 125W 549 125 325.125 

Λαμπτήρας Υδραργύρου (Hg) 250W 137 250 162.266 

Λαμπτήρας Φθορισμού (eco) 20W 10 20 803  

Λαμπτήρας Φθορισμού (eco) 25W 1.530 25 153.574  

Λαμπτήρας Φθορισμού (eco) 36W 94 36 13.587  

Λαμπτήρας Φθορισμού (eco) 65W 36 65 9.395  

Λαμπτήρας Νατρίου (Na) 70W 9 70 2.985  

Λαμπτήρας Νατρίου (Na) 150W 157 150 111.573  

Λαμπτήρας Νατρίου (Na) 250W 716 250 848.048  

Λαμπτήρας Νατρίου (Na) 400W 280 400 530.622  

Λαμπτήρας Μεταλλικό Αλογονίδια 
(HQI) 150W 

83 150 58.984  

Λαμπτήρας Μεταλλικό Αλογονίδια 
(HQI) 250W 

32 250 37.902  
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Λαμπτήρας Μεταλλικό Αλογονίδια 
(HQI) 400W 

14 400 26.531  

Λαμπτήρας Μεταλλικό Αλογονίδια 
(HQI) 1.000W 

8 1.000 37.902  

Σύνολο 3.655  2.319.296 

Συμπερασματικά, εκτιμάται ότι το δίκτυο ιστών οδοφωτισμού του Δήμου αποτελείται από 12.480 

λαμπτήρες και η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για τον δημοτικό φωτισμό το έτος 2012 ήταν 

5.505.701 kWh. 

Συγκεντρωτικά η κατανάλωση των δικτύων οδοφωτισμού τα οποία διαχειρίζεται ο Δήμος φαίνεται 

στον ακόλουθο Πίνακα 11.  

Πίνακας 10: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από δημοτικό οδοφωτισμό 

Δίκτυο 
Αριθμός 

λαμπτήρων 

Κατανάλωση 
ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh/ έτος) 

Δίκτυο οδοφωτισμού σε ιστούς ΔΕΔΔΗΕ 8.825 3.186.405 

Δίκτυο οδοφωτισμού σε ιστούς του Δήμου Ηγουμενίτσας 3.655 2.319.296 

Σύνολο 12.480 5.505.701  

 

5.3.3 Δημοτικά Οχήματα 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας διατηρεί στόλο οχημάτων για τις υπηρεσίες του. Όπως προκύπτει από το είδος 

και προφίλ χρήσης των οχημάτων, τα δημοτικά οχήματα διανύουν κατά κύριο λόγο, το σύνολο των 

χιλιομέτρων εντός των ορίων του Δήμου. Επίσης, τα οχήματα χρησιμοποιούν κυρίως πετρέλαιο 

κίνησης, αλλά και βενζίνη. 

Τα στοιχεία τα οποία συλλέχθηκαν για τα δημοτικά οχήματα αφορούν  στο έτος 2016. Σε συνεργασία 

με το αρμόδιο Γραφείο Κίνησης του Δήμου, επισημάνθηκαν τα οχήματα με έτος πρώτης κυκλοφορίας  

μετά το 2012 και έγιναν η απαιτούμενη αναγωγή για τα οχήματα που χρησιμοποιούσε ο Δήμος κατά 

το έτος αναφοράς 2012.  

Για τη μετατροπή του όγκου καυσίμου σε ενέργεια χρησιμοποιήθηκαν οι παρακάτω συντελεστές 

μετατροπής (EMEP/ EEA 2009, IPCC 2006): 

 
  Συντελεστές μετατροπής όγκου καυσίμων σε ενέργεια (kWh/lt) 
  

Πετρέλαιο 10,0 

Βενζίνη 9,2 

Στον ακόλουθο Πίνακα 12 καταγράφονται ο αριθμός οχημάτων του Δήμου και η υπολογιζόμενη 

κατανάλωση καυσίμου για το έτος αναφοράς. 
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Πίνακας 11: Συνολική κατανάλωση από δημοτικά οχήματα 

Καύσιμο Αριθμός οχημάτων 
Συνολική 

κατανάλωση 
καυσίμου (lt) 

Συνολική 
κατανάλωση (kWh) 

Πετρέλαιο 30 129.432 1.294.318 

Βενζίνη 13 10.132 93.210 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 43 139.564 1.387.528 

 

5.3.4 Δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομών Ύδρευσης & Αποχέτευσης  

Η ΔΕΥΑΗ είναι υπεύθυνη για τη λειτουργία και διαχείριση απαραιτήτων εγκαταστάσεων υποδομών 

ύδρευσης και αποχέτευσης για την κάλυψη αναγκών εντός της εμβέλειας του Δήμου Ηγουμενίτσας. 

Αυτές οι εγκαταστάσεις περιλαμβάνουν 41 αντλιοστάσια δικτύων & δεξαμενών ύδρευσης, 

αποχέτευσης και μια εγκατάσταση Βιολογικού Καθαρισμού λυμάτων. Επισημαίνεται ότι κατανάλωση 

ενέργειας για το έτος 2012 παρουσιάζουν 28 αντλιοστάσια, ενώ τα υπόλοιπα 13 έχουν μηδενική. Στον 

πίνακα 8 που ακολουθεί αναγράφεται η συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από  την 

λειτουργία των εγκαταστάσεων αυτών το έτος 2012. 

Πίνακας 12: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας από δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομών 
ύδρευσης και αποχέτευσης 

Δημοτικές εγκαταστάσεις 

υποδομής 
Αριθμός μετρητών ΔΕΗ Κατανάλωση (kWh) 

Αντλιοστάσια Δημόσιας 

Επιχείρησης Ύδρευσης 

Ηγουμενίτσας 

40 3.143.360 

Εγκατάσταση Βιολογικού 

Καθαρισμός Λυμάτων  

(Θέση Γωνιά) 

1 922.338 

Σύνολο 41 4.065.698 

Τα στοιχεία συλλέχθηκαν από λογαριασμούς ΔΕΗ και ΔΕΥΑΗ. 

5.4 Οδικές Μεταφορές 

Οι μεταφορές εντός του Δήμου Ηγουμενίτσας αφορούν στα ιδιωτικά οχήματα κατοίκων και 

επισκεπτών του Δήμου. Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης καυσίμου από τις ιδιωτικές μεταφορές 

χρησιμοποιήθηκαν περιφερειακά στοιχεία από το Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Με βάση 

τα στοιχεία και την αναλογία πληθυσμού υπολογίζεται ότι κατά το έτος αναφοράς (2012) στον Δήμο 

Ηγουμενίτσας καταναλώθηκαν 97.234.841 kWh βενζίνης και 134.413.715 kWh πετρελαίου. 
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5.5 Οικιακός και τριτογενής τομέας 

Κτίρια  

Ο οικιακός και ο τριτογενής τομέας αποτελούν τις σημαντικότερες πηγές εκπομπών CO2 τόσο στα 

αστικά κέντρα ενός Δήμου, όσο και στις λοιπές τοπικές Κοινότητες. Για την εκτίμηση της 

καταναλισκόμενης και παραγόμενης ενέργειας από αυτούς τους τομείς εντός του Δήμου 

χρησιμοποιήθηκαν, κατά περίπτωση, στοιχεία σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο. 

Ηλεκτρική ενέργεια 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του οικιακού και τριτογενή τομέα (πλην 

της βιομηχανίας) χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο από την ΕΛ.ΣΤΑΤ για το έτος 

2012. Οι καταναλώσεις για τον Δήμο Ηγουμενίτσας εκτιμήθηκαν βάση αναλογίας πληθυσμού. Έτσι, 

υπολογίζεται ότι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2012 στον οικιακό τομέα ήταν 

36.874.903 kWh και στον τριτογενή τομέα 41.220.917 kWh. 

Πετρέλαιο 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου χρησιμοποιήθηκαν περιφερειακά στοιχεία από το 

Υπουργείο Περιβάλλοντος & Ενέργειας. Οι καταναλώσεις για τον Δήμο Ηγουμενίτσας εκτιμήθηκαν 

βάση αναλογίας πληθυσμού. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι για το Δήμο η κατανάλωση πετρελαίου 

στον οικιακό τομέα το έτος 2012 ήταν 60.668.586 kWh και στον τριτογενή τομέα 1.493.674 kWh. 

Ξύλο 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ξύλου για θέρμανση στον οικιακό τομέα χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία από την ΕΛ.ΣΤΑΤ. όπως και το Εθνικό Ενεργειακό Ισοζύγιο του έτους 2012, σε συνδυασμό με 

στοιχεία περιφερειακής εμβέλειας. Έτσι, προκύπτει ότι για το Δήμο Ηγουμενίτσας η κατανάλωση από 

την καύση ξύλου στον οικιακό τομέα ήταν 20.451.060 kWh. 

5.6 Δευτερογενής Τομέας 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του δευτερογενή τομέα 

χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο από την ΕΛ.ΣΤΑΤ που αφορούν στην 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Νομού Θεσπρωτίας για το έτος 2012. Σύμφωνα με αυτά, η 

κατανάλωση Βιομηχανικής χρήσης για το έτος 2012 στο Νομό Θεσπρωτίας ήταν 6.407 MWh. Η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του Δευτερογενή τομέα για τον Δήμο Ηγουμενίτσας εκτιμήθηκε 

βάση της αναλογίας του αριθμού ενεργών επιχειρήσεων μεταποίησης στο Δήμο Ηγουμενίτσας (688) 

προς τον συνολικό αριθμό επιχειρήσεων μεταποίησης του Νομού Θεσπρωτίας (1146), βάσει των 

στοιχείων που παρείχε το Επιμελητήριο Θεσπρωτίας. Κατά αυτόν τον τρόπο, υπολογίζεται ότι η 

κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2012 στον δευτερογενή τομέα ανήλθε σε 3.847.830 kWh. 

5.7 Πρωτογενής Τομέας 

Η κατανάλωση ενέργειας στον αγροτικό τομέα οφείλεται κυρίως σε εγκαταστάσεις άρδευσης, στη 

χρήση των γεωργικών ελκυστήρων στα αγροτεμάχια για την φυτική παραγωγή και στη λειτουργία των 

κτηνοτροφικών μονάδων για την ζωική παραγωγή, για τις οποίες απαιτείται ενέργεια για θέρμανση, 

φως, αλλά και για την επεξεργασία των τροφών (π.χ. ξηραντήρια). 
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Για τον προσδιορισμό των ενεργειακών καταναλώσεων χρησιμοποιείται η μεθοδολογία που 

αναπτύχθηκε στο πλαίσιο του έργου “Rural Web Energy Learning Network for Action (eReNet)” 

(IEE/10/224/SI2.593412), συγχρηματοδοτούμενο από το κοινοτικό πρόγραμμα «Ευφυής Ενέργεια για 

την Ευρώπη». Συντονιστής του συγκεκριμένου έργου είναι το Εργαστήριο Συστημάτων Αποφάσεων 

και Διοίκησης, της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, του Εθνικού 

Μετσόβιου Πολυτεχνείου (ΕΣΑΔ-ΕΜΠ). 

5.7.1 Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του πρωτογενή τομέα χρησιμοποιήθηκαν 

στοιχεία σε περιφερειακό επίπεδο από την ΕΛ.ΣΤΑΤ που αφορούν την κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας του Νομού Θεσπρωτίας για το έτος 2012. Οι καταναλώσεις για τον Δήμο Ηγουμενίτσας 

εκτιμήθηκαν βάση αναλογίας της καλλιεργήσιμης γης. Έτσι, υπολογίζεται ότι η κατανάλωση 

ηλεκτρικής ενέργειας το έτος 2012 στον πρωτογενή τομέα ήταν 8.078.254 kWh. 

5.7.2 Φυτική παραγωγή 

Η κατανάλωση καυσίμων στη γεωργία προσδιορίστηκε με βάση τα στατιστικά δεδομένα ειδικής 

ενεργειακής κατανάλωσης που εκδίδει σε ετήσια βάση το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και 

Τροφίμων στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως για την κατανάλωση πετρελαίου ανά καλλιέργεια 

φυτικής παραγωγής, σε συνδυασμό με δεδομένα για τις καλλιεργούμενες εκτάσεις στο Δήμο 

Ηγουμενίτσας σύμφωνα με το γεωργικό συνεταιρισμό. Με βάση τα παραπάνω, προέκυψε ότι η 

συνολική κατανάλωση πετρελαίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για φυτική παραγωγή για το έτος 

αναφοράς (2012) είναι 1.203.605 kWh. 

5.7.3 Ζωική παραγωγή 

Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης πετρελαίου στην κτηνοτροφία χρησιμοποιήθηκαν οι σχετικοί 

συντελεστές [λίτρα (lt) πετρελαίου ανά ζώο] που δημοσιεύθηκαν από το Υπουργείο Αγροτικής 

Ανάπτυξης και Τροφίμων. Η συνολική κατανάλωση πετρελαίου του Δήμου Ηγουμενίτσας για ζωική 

παραγωγή για το έτος αναφοράς (2012) είναι 3.513.241 kWh.  

Τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα υπολογισμών για την κατανάλωση πετρελαίου και ηλεκτρικής 

ενέργειας για τον πρωτογενή τομέα καταγράφονται στον πίνακα 13. 

Πίνακας 13: Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και πετρελαίου για τον Πρωτογενή τομέα 

Καύσιμο/Μορφή ενέργειας 
Συνολική κατανάλωση 

καυσίμου (lt) 
Συνολική κατανάλωση (kWh) 

Ηλεκτρική Ενέργεια - 8.078.254 

Πετρέλαιο 471.685 4.716.850 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 471.685 12.795.104 
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5.8 Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

Η παραγωγή ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) θεωρείται ότι αντισταθμίζει μέρος 

των παραγόμενων εκπομπών CO2 και συνεπώς είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη κατά τον ενεργειακό 

σχεδιασμό του Δήμου Ηγουμενίτσας. Από την υπολογιζόμενη τοπική παραγωγή ενέργειας προκύπτει 

ο τοπικός συντελεστής εκπομπών (tCO2/MWh) για τον Ηλεκτρισμό (βλέπε §5.1).  

Έως το 2012, εντός του Δήμου Ηγουμενίτσας είχαν ενεργοποιηθεί 103 φωτοβολταϊκά συστήματα του 

ειδικού προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις Στέγες» (από το αρχείο αιτήσεων της ΔΕΔΔΗΕ στην 

Ηπειρωτική Χώρα & τα Διασυνδεδεμένα Νησιά, 2012). Eκτιμάται ότι η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας από τις μονάδες αυτές το έτος 2012 ήταν 1.469.520 kWh.  

Επίσης, με βάση το Μητρώο Πληροφοριών Λειτουργούντων Σταθμών (ΜΠΛΣ) του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος & Ενέργειας, η σύνδεση 20 φωτοβολταϊκών μονάδων είχε ολοκληρωθεί μέχρι και το 

τέλος του 2012 εντός του Δήμου Ηγουμενίτσας. Υπολογίζεται ότι η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής 

ενέργειας το έτος 2012 από τις ενεργοποιημένες αυτές μονάδες ήταν 2.069.550 kWh. 

Στον επόμενο Πίνακα 14 παρουσιάζονται συγκεντρωτικά στοιχεία για τις Μονάδες ΑΠΕ κατά το έτος 

αναφοράς 2012. 

Πίνακας 14: Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ κατά το έτος 2012  

Τεχνολογία 
Αριθμός 

Εγκαταστάσεων 

Εγκατεστημένη 
Ισχύς (kW) 

Συνολική παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας 

(kWh) 

Φωτοβολταϊκά στις 
Στέγες 

103 980 1.469.520 

Φωτοβολταϊκές 
Μονάδες 

20 1380 2.069.550 

ΣΥΝΟΛΙΚΑ 123 2.360 3.539.070 

 

5.9 Ανάλυση Κινδύνου και Ευπάθειας 

Η κλιματική αλλαγή μπορεί να επηρεάσει το κλίμα κάθε περιοχής του πλανήτη με διαφορετικό τρόπο 

και να επιφέρει επιπτώσεις, σημαντικότερες εκ των οποίων είναι η τήξη των πάγων η αύξηση της 

θαλάσσιας στάθμης και η συχνότερη εμφάνιση ακραίων καιρικών φαινόμενων (π.χ. καύσωνες,  

μετατόπιση βροχοπτώσεων). Τα φαινόμενα αυτά μπορούν να επηρεάσουν την ανθρώπινη υγεία  

(πρόκληση θερμοπληξιών ή διάδοση ασθενειών που μεταδίδονται με το νερό), το κόστος ζωής και 

την οικονομία, καθώς και κινδύνους για την άγρια ζωή και την βιοποικιλότητα του πλανήτη. 

Οι περιφέρειες της Ευρώπης που είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στην κλιματική αλλαγή περιλαμβάνουν 
(European Environment Agency, 2008):  
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• Τη νότια Ευρώπη και τη λεκάνη της Μεσογείου (λόγω της αύξησης των καυσώνων και της 
ξηρασίας).  

• Ορεινές περιοχές (καθώς αυξάνεται το λιώσιμο του χιονιού και των πάγων).  

• Παράκτιες ζώνες, δέλτα και πλημμυρικές περιοχές (λόγω της αύξησης της στάθμης της 
θάλασσας και των αυξανόμενων έντονων βροχοπτώσεων, των πλημμυρών και των 
καταιγίδων).  

• Τις πλέον βόρειες περιοχές της Ευρώπης και την Αρκτική (καθώς αυξάνονται οι θερμοκρασίες 
και το λιώσιμο των πάγων).  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας υπάγεται στην κλιματική υπο-κατηγορία του θαλάσσιου μεσογειακού 

κλίματος, το οποίο χαρακτηρίζεται από πολλές βροχές, ήπιους χειμώνες και δροσερά καλοκαίρια. 

Σύμφωνα με την έκθεση της ΤτΕ (Τράπεζας της Ελλάδος) για την κλιματική αλλαγή και τις επιπτώσεις 

της στην ελληνική οικονομία , την οποία έχει εκπονήσει η Επιτροπή Μελέτης των Επιπτώσεων της 

Κλιματικής Αλλαγής (ΕΜΕΚΑ), οι επιπτώσεις σε όλους τους τομείς είναι κυρίως αρνητικές έως 

εξαιρετικά αρνητικές. Παραθαλάσσιες περιοχές, όπως η Ηγουμενίτσα, είναι ιδιαίτερα ευπαθείς στις 

επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής κυρίως λόγο του κινδύνου ανόδου της μέσης στάθμης της 

θάλασσας, η οποία εκτιμάται ότι θα κυμανθεί μέχρι το 2100 μεταξύ 0,2 και 2 μέτρων. Οι συνέπειες 

τόσο των μακροχρόνιων μεταβολών της στάθμης της θάλασσας, όσο και των παροδικών ακραίων 

καταστάσεων, αφορούν πολλούς κλάδους της οικονομίας, μεταξύ των οποίων τον τουρισμό, τις 

χρήσεις γης και τις μεταφορές. 

Από την ανωτέρω μελέτη προέκυψε, επίσης, ότι ακόμη και στην περίπτωση ενδιάμεσων σεναρίων 

αναμένεται ότι στα ηπειρωτικά ο αριθμός των ημερών κατά τις οποίες η μέγιστη θερμοκρασία θα 

υπερβαίνει τους 35οC θα είναι μεγαλύτερος κατά 35-40 ημέρες την περίοδο των ετών 2071-2100 σε 

σύγκριση με το ισχύει σήμερα. Ακόμη μεγαλύτερη αύξηση (περίπου 50 ημερών στην επικράτεια) θα 

σημειωθεί ως προς τον αριθμό των ημερών με ελάχιστη θερμοκρασία άνω των 20οC (τροπικές νύκτες). 

Η αλλαγές αυτές στην μέση θερμοκρασία θα έχουν άμεση επίπτωση στην κατανάλωση ενέργειας και 

στην αύξηση των ατμοσφαιρικών ρύπων. 

Μεταβολές αναμένονται, επίσης, ως προς τις ακραίες τιμές της βροχόπτωσης. Μία πιθανή αύξηση 

του υετού θα μπορούσε να πλήξει σημαντικά τη ζώνη του Δήμου Ηγουμενίτσας η οποία έχει 

χαρακτηριστεί από την Ειδική Γραμματεία Υδάτων ως ζώνη δυνητικά υψηλού κινδύνου. Πιο 

συγκεκριμένα, οι πιο ευάλωτες περιοχές σύμφωνα με την «ΕΦΑΡΜΟΓΗ Ο∆ΗΓΙΑΣ 2007/60/ΕΚ 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΚΙΝ∆ΥΝΩΝ ΠΛΗΜΜΥΡΑΣ» είναι: 

• Ο μέσος ρους του ποταμού Καλαµά από το ύψος της Βροσίνας έως το Καστρί 

• Η παράκτια ζώνη της Ηγουμενίτσας  

• Ο κάτω ρους - ∆έλτα ποταμού Καλαµά  

• Οι περιοχές κλειστής λεκάνης Μαργαριτίου   

Από τα παραπάνω, συμπεραίνεται ότι είναι επιτακτική η λήψη μέτρων ανάσχεσης της κλιματικής 

αλλαγής όχι μόνο σε εθνικό επίπεδο, αλλά και σε τοπικό. Προς την κατεύθυνση αυτή βρίσκονται οι 

Εθνικοί Στόχοι που έχει θέσει η Ελλάδα για το έτος 2050 και η υλοποίηση ΣΔΒΕ σε τοπικό επίπεδο.  
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6 Καθορισμός και σχεδιασμός προτεινόμενων μέτρων και δράσεων  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας υλοποιεί πολλές και ποικίλες δράσεις στον τομέα του περιβάλλοντος και της 

ενέργειας προκειμένου να ανταποκριθεί στις διαρκώς αυξανόμενες απαιτήσεις και στόχους που 

τίθενται από το ελληνικό και το Ευρωπαϊκό θεσμικό πλαίσιο. Επιπροσθέτως, ο Δήμος έχει θέσει 

στόχους για την αειφόρο, περιβαλλοντικά και ενεργειακά, διαχείριση των  δημοτικών πόρων, 

σύμφωνα με το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα του Δήμου για τη χρονική περίοδο 2015-2019.  

Εντός αυτής της διαχείρισης εντάσσονται βραχυπρόθεσμα, μεσοπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα 

μέτρα τα οποία προτίθεται να υλοποιήσει ο Δήμος για τους τομείς που απαιτούνται σύμφωνα με τον 

Οδηγό του Συμφώνου των Δημάρχων, συμπεριλαμβανομένων δράσεις για το Κλίμα. 

Στη Μελέτη Προτεινόμενων Δράσεων, η οποία έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενη φάση εκπόνησης 

του ΣΔΒΕ, γίνεται ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της αναμενόμενης εξοικονόμησης ενέργειας και 

μείωσης των εκπομπών CO2, μετά την σταδιακή υλοποίηση των δράσεων. Επίσης, γίνεται 

ποσοτικοποίηση του περιβαλλοντικού και οικονομικού οφέλους των δράσεων, εκτίμηση του 

προϋπολογισμού για την υλοποίησή τους και τέλος προτείνονται πιθανοί τρόποι χρηματοδότησης και 

το πλάνο υλοποίησης.    

Στα επόμενα κεφάλαια παρατίθενται τα μέτρα που προτίθεται να υλοποιήσει ο Δήμος για τους 

απαιτούμενους τομείς. 

6.1 Μέτρα και δράσεις για το Δημοτικό Τομέα 

6.1.1 Δράσεις για τα δημοτικά κτίρια 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει την δυνατότητα να υλοποιήσει πολλές και σημαντικές δράσεις που 

σχετίζονται με τις υποδομές και λειτουργίες του και στις οποίες έχει τον απόλυτο έλεγχο και 

δυνατότητα παρέμβασης. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος μπορεί να παρέμβει στα δημοτικά κτίρια, με 

παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ, ώστε να επιτύχει 

σημαντική αναλογικά μείωση κατανάλωσης.  

Μια από τις βασικές προτεραιότητες του Δήμου Ηγουμενίτσας είναι η πραγματοποίηση 

παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας στα Δημοτικά Κτίρια. Προς το σκοπό αυτό, στα πλαίσια του 

προγράμματος «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ», ο Δήμος έχει ήδη διενεργήσει επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας 

και τις επακόλουθες ενεργειακές επιθεωρήσεις, σε τρία (3) δημοτικά κτήρια, αφού προηγουμένως 

εκπόνησε τις αντίστοιχες οριστικές μελέτες.  

Κατά το έτος 2016, η περιφέρεια Ηπείρου εντάχθηκε στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα ELENA, μέσω του 

οποίου θα χρηματοδοτηθούν οι βελτιώσεις και εφαρμογές ανανεώσιμης ενέργειας σε κάποια από τα 

κτήρια του Δήμου Ηγουμενίτσας.  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει επίσης λάβει μέρος στο διασυνοριακό πρόγραμμα Interreg (Greece-

Italy), στα πλαίσια του οποίου εκπονήθηκε μελέτη ανακαίνισης του κτηρίου Εθνικού Ιδρύματος 

Νεότητας (ΕΙΝ). 
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Το πρώτο βήμα για την ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων του Δήμου αποτελεί η επιθεώρησή τους, 

βάσει του θεσμικού πλαισίου του ΚΕΝΑΚ, ώστε τα κτίρια να πιστοποιηθούν και να πραγματοποιηθούν 

οι απαιτούμενες προμελέτες παρεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας. 

Προκειμένου να σχηματιστεί ένα πρώτο σχέδιο ενεργειακής αναβάθμισης των κτιρίων και 

εγκαταστάσεων του Δήμου, πραγματοποιήθηκε κατά το διάστημα  Απριλίου-Ιουνίου 2017 

συνοπτικός ενεργειακός έλεγχος στα κτίρια με σημαντικές καταναλώσεις στο πλαίσιο του 

ενεργειακού σχεδιασμού του Δήμου και εκτιμήθηκε το κατά πόσο κάθε κτίριο πρέπει να προκριθεί 

για κάθε μία από τις παρεμβάσεις ενεργειακής αναβάθμισης που ο Δήμος θεωρεί σημαντικές. Σε κάθε 

περίπτωση, κατά το στάδιο της ενεργειακής πιστοποίησης και προμελέτης θα εκτιμηθούν και 

τεκμηριωθούν οι ακριβείς παρεμβάσεις, κόστος και όφελος για κάθε κτίριο. 

 Τα μέτρα που προτείνονται στη συνέχεια, παρουσιάζουν πολλαπλά οφέλη για τους χρήστες των 

υποδομών αλλά και για τον ίδιο το Δήμο, κυρίως μέσω των μειωμένων λογαριασμών ενέργειας. 

Επίσης, τα μέτρα που προτείνονται μπορούν να έχουν πολλαπλασιαστικά οφέλη καθώς, με την σωστή 

προβολή, λειτουργούν ως ορθά και βέλτιστα παραδείγματα για τους πολίτες και επαγγελματίες μίας 

πόλης. 

Οι παρεμβάσεις οι οποίες εξετάστηκαν είναι: 

• Αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων (εξοικονόμηση 30-40% σε ηλεκτρική ενέργεια)  

• Αντικατάσταση ή/και παρεμβάσεις στις εγκαταστάσεις θέρμανσης, ψύξης, κλιματισμού 
(εξοικονόμηση 10-25% σε θερμική/ηλεκτρική ενέργεια) 

• Παρεμβάσεις στη θερμομόνωση κτιριακού κελύφους (εξοικονόμηση 30% σε 
θερμική/ηλεκτρική ενέργεια) 

• Αντικατάσταση πλαισίων και υαλοπινάκων εξωτερικών κουφωμάτων (εξοικονόμηση 20% σε 
θερμική/ηλεκτρική ενέργεια) 

• Εγκατάσταση σκιάστρων και συστημάτων ΑΠΕ (κυρίως φωτοβολταϊκών) 

Επισημαίνεται ότι σε κτίρια στα οποία υπάρχει λιθοδομή δεν είναι πάντοτε εφικτή η εφαρμογή 

εξωτερικής θερμομόνωσης (κελύφους). Επιπρόσθετα, υπάρχουν παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας που μπορούν να εφαρμοσθούν σε κτίρια ειδικών χρήσεων και αυξημένων καταναλώσεων, 

όπως π.χ. στα λουτρά των αθλητικών εγκαταστάσεων προτείνεται η τοποθέτηση βανών με αυτόματο 

μηχανικό χρονοδιακόπτη για την μείωση της καταναλωθείσας ποσότητας ζεστού νερού χρήσης και 

κατ’ επέκταση της ποσότητας καυσίμου που απαιτείται για τη θέρμανσή του. 

Με βάση τις παραδοχές ποσοστών εξοικονόμησης ενέργειας ανά παρέμβαση, υπολογίζονται οι 

συντελεστές εξοικονόμησης ενέργειας (ξεχωριστά για ηλεκτρική ενέργεια και πετρέλαιο) και στη 

συνέχεια η συνολική εξοικονόμηση ενέργειας για κάθε κτίριο ξεχωριστά, σε συνδυασμό με τη χρήση, 

την επιφάνεια και τα γεωμετρικά του χαρακτηριστικά.  

Στη Μελέτη Προτεινόμενων Δράσεων, η οποία έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενη φάση εκπόνησης 

του ΣΔΒΕ, υπολογίζεται ότι οι προτεινόμενες παρεμβάσεις στο σύνολο των κτιρίων, θα αποφέρουν 

εξοικονόμηση ενέργειας 837.445 kWh ανά έτος και μείωση εκπομπών 924 tCO2 ανά έτος. 

Τέλος, σε κτίρια/δημοτικές εγκαταστάσεις τα οποία για την ηλεκτροδότησή τους είναι συνδεδεμένα 

με τη Μέση Τάση και διαθέτουν μετασχηματιστές μπορεί να πραγματοποιηθεί η εγκατάσταση 
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διατάξεων διόρθωσης του συνημίτονου φ (cosφ), για τη μείωση της άεργου ισχύος, η οποία 

χρεώνεται επιπλέον από τον εκάστοτε πάροχο ενέργειας.   

Με βάση την απογραφή καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας & πετρελαίου και τις αυτοψίες κτιρίων 

οι οποίες πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες φάσεις εκπόνησης του ΣΔΒΕ, προτείνονται κατά 

προτεραιότητα παρεμβάσεις στα παρακάτω δεκαπέντε (15) κτήρια του Δήμου Ηγουμενίτσας, τα 

οποία κρίθηκαν ως τα πιο ενεργοβόρα ή τα πιο επιβαρυντικά για το περιβάλλον. Το Κτίριο ΕΙΝ 

περιλαμβάνεται στον παρακάτω Πίνακα διότι αφ’ ενός στο μέλλον, βάσει του κτιριακού 

προγραμματισμού, θα εντάξει ποικίλες δραστηριότητες του Δήμου και των Νομικών Προσώπων του  

με διευρυμένο ωράριο λειτουργίας και αφ’ ετέρου λόγω παλαιότητας (έτος αποπεράτωσης 1978) και 

μεγάλου εμβαδού (2.400 τ.μ. κύριων χώρων).   

Πίνακας 15: Κτίρια του Δήμου με προτεινόμενη προτεραιότητα για παρεμβάσεις   

Α/Α ΚΤΙΡΙΟ 

1 1ο Γυμνάσιο & 1ο Λύκειο Ηγουμενίτσας 

2 1ο ΕΠΑΛ – Δ.ΙΕΚ Ηγουμενίτσας 

3 Κτίριο Εθνικού Ιδρύματος Νεότητας ΕΙΝ  

4 Δημαρχείο Ηγουμενίτσας (Νέο) 

5 Παλαιό δημαρχείο (ΠΑΠΚΟ & ΔΕΥΑΗ & ΚΑΠΗ) 

6 1ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας 

7 2ο Λύκειο Ηγουμενίτσας 

8 Γυμνάσιο - Λύκειο Μαργαριτίου 

9 Παιδικός Σταθμός - Νηπιαγωγείο Πέρδικας 

10 Δημοτικό Σχολείο Παραποτάμου 

11 Γυμνάσιο Πλαταριάς 

12 Δημοτικό Σχολείο Γραικοχωρίου 

13 Γυμνάσιο Νέας Σελεύκειας 

14 4ο Δημοτικό Σχολείο Ηγουμενίτσας 

15 Δημαρχείο – ΚΕΠ Πέρδικας 

Στον Πίνακα 16 που ακολουθεί παρατίθενται συνοπτικά οι προτεινόμενες παρεμβάσεις για τα κτίρια 

στα οποία πραγματοποιήθηκε αυτοψία. 

Σημ: 

●   :  Προτείνεται παρέμβαση 

−  :  Δεν προτείνεται παρέμβαση 

 



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΔΒΕ 

  
 

41 

Πίνακας 16: Προτεινόμενες παρεμβάσεις για τα κτίρια του Δήμου   

Α/Α Κτίριο Διεύθυνση 

Αντικατά-

σταση 

ΣΘ/ΣΚ/ΖΝΧ 

Αντιστάθμι

ση ΣΘ 

Θερμο 

στατικές 

κεφαλές 

Ανοίγματα Μόνωση Λ. φωτισμός 
Ειδ. 

φωτισμός 

Ηλιοθερμικό για 

ΖΝΧ 
Σκίαση Φ/Β 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 

1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ − − − ● − − − − − ● 

2 
ΠΑΛΑΙΟ ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ 
(ΠΑΚΠΠΟ & ΔΕΥΑΗ & 

ΚΑΠΗ) 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● − ● ● ● − − ● ● 

3 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

"ΠΑΝΘΕΟΝ" – 
ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ − − − − − − − − − ● 

4 
ΚΤΙΡΙΟ ΕΘΝΙΚΟΥ 

ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ ΝΕΟΤΗΤΑΣ 
(ΕΙΝ) 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● ● ● ● − ● ● ● 

5 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ − − − ● ● ● − − − ● 

6 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗΣ 
ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗΣ ΑΜΕΑ 

ΛΑΔΟΧΩΡΙ − ● − ● ● ● − ● − ● 

7 ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ● − − ● ● ● − − − ● 

8 
ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΑ ΒΙΟΥ 

ΜΑΘΗΣΗΣ Ν. 
ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ 

Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ − − − ● − ● − − − ● 
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Α/Α Κτίριο Διεύθυνση 

Αντικατά-

σταση 

ΣΘ/ΣΚ/ΖΝΧ 

Αντιστάθμι

ση ΣΘ 

Θερμο 

στατικές 

κεφαλές 

Ανοίγματα Μόνωση Λ. φωτισμός 
Ειδ. 

φωτισμός 

Ηλιοθερμικό για 

ΖΝΧ 
Σκίαση Φ/Β 

9 
2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ 

- 7ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● − ● ● − ● − ● ● ● 

10 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ − − − − − ● − − ● − 

11 1ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● ● ● ● − − − ● 

12 2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● ● ● ● − − ● ● 

13 3ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● ● ● ● − − − ● 

14 
4ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

& 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● ● ● ● − − ● ● 

15 5ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ − − − − − ● − − ● − 

16 
1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ & 1ο 

ΛΥΚΕΙΟ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● ● ● ● − − ● ● 

17 2ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● − − ● − − ● ● 
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Α/Α Κτίριο Διεύθυνση 

Αντικατά-

σταση 

ΣΘ/ΣΚ/ΖΝΧ 

Αντιστάθμι

ση ΣΘ 

Θερμο 

στατικές 

κεφαλές 

Ανοίγματα Μόνωση Λ. φωτισμός 
Ειδ. 

φωτισμός 

Ηλιοθερμικό για 

ΖΝΧ 
Σκίαση Φ/Β 

18 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΝΕΟ 

ΚΤΙΡΙΟ) 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● ● − ● − − − ● 

19 
3ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ (ΠΑΛΑΙΟ 

ΚΤΙΡΙΟ) 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● ● − ● − − − ● 

20 2ο ΛΥΚΕΙΟ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● ● ● ● − − ● ● 

21 1ο ΕΠΑΛ - ΔΙΕΚ  ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● − ● ● ● − − ● ● 

22 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΓΡΑΙΚΟΧΩΡΙ ● ● − ● ● ● − − ● ● 

23 
1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ  
ΛΑΔΟΧΩΡΙ ● − − ● ● ● − − − ● 

24 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ● − − ● ● ● − ● − ● 

25 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ● ● ● ● ● ● − − ● ● 

26 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (ΠΑΛΑΙΟ 
ΚΤΙΡΙΟ)   

Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ● ● ● ● ● ● − − ● ● 
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Α/Α Κτίριο Διεύθυνση 

Αντικατά-

σταση 

ΣΘ/ΣΚ/ΖΝΧ 

Αντιστάθμι

ση ΣΘ 

Θερμο 

στατικές 

κεφαλές 

Ανοίγματα Μόνωση Λ. φωτισμός 
Ειδ. 

φωτισμός 

Ηλιοθερμικό για 

ΖΝΧ 
Σκίαση Φ/Β 

27 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                    
Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ (ΝΕΟ 

ΚΤΡΙΟ) 
Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ● ● ● ● ● ● − − ● ● 

28 ΓΥΜΝΑΣΙΟ  Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ● − ● ● ● ● − − ● ● 

29 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΑΣΤΡΙ ● ● ● ● ● ● − ● − ● 

30 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΡΙ − ● ● ● ● ● − − ● ● 

31 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΑΓ. ΒΛΑΣΙΟΣ ● ● ● − − ● − − − ● 

32 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - 

ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ ΓΡΑΦΕΙΟ - 
ΙΑΤΡΕΙΟ 

ΜΑΥΡΟΥΔΙ ● ● ● ● ● ● − − ● ● 

33 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ 
ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ ● ● ● ● ● ● ● ● − ● 

34 ΓΗΠΕΔΟ Ν. ΣΕΛΕΥΚΕΙΑΣ Ν.ΣΕΛΕΥΚΕΙΑ ● − − ● ● ● ● ● − ● 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 

35 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - ΚΕΠ - 

ΙΑΤΡΕΙΟ ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 
 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ − ● ● − − − − − − ● 



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΔΒΕ 

  
 

45 

Α/Α Κτίριο Διεύθυνση 

Αντικατά-

σταση 

ΣΘ/ΣΚ/ΖΝΧ 

Αντιστάθμι

ση ΣΘ 

Θερμο 

στατικές 

κεφαλές 

Ανοίγματα Μόνωση Λ. φωτισμός 
Ειδ. 

φωτισμός 

Ηλιοθερμικό για 

ΖΝΧ 
Σκίαση Φ/Β 

36 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  ΣΧΟΛΕΙΟ  - 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΊΟ 
 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ − ● ● ● ● ● − − ● ● 

37 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ  ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ● − ● ● ● ● − ● ● ● 

38 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΤΑΔΙΟ 

ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ 
 ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΣ ● − − ● ● − ● − − ● 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΥΒΟΤΩΝ 

39 
Πρώην ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ - 
ΚΕΠ - ΚΑΠΗ - ΚΗΦΗ  

ΠΛΑΤΑΡΙΑ − ● ● − − ● − − − ● 

40 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑ ● − ● ● − ● − − − ● 

41 ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΛΑΤΑΡΙΑ ● ● ● ● ● ● ● ● ● − 

42 ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ  ΠΛΑΤΑΡΙΑ ● ● ● ● − ● − − − ● 

43 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΛΑΤΑΡΙΑ ● ● ● ● ● ● ● − ● − 

44 ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΥΒΟΤΑ ● ● ● ● ● − − − ● ● 
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Α/Α Κτίριο Διεύθυνση 

Αντικατά-

σταση 

ΣΘ/ΣΚ/ΖΝΧ 

Αντιστάθμι

ση ΣΘ 

Θερμο 

στατικές 

κεφαλές 

Ανοίγματα Μόνωση Λ. φωτισμός 
Ειδ. 

φωτισμός 

Ηλιοθερμικό για 

ΖΝΧ 
Σκίαση Φ/Β 

45 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ                                   

(ΝΕΟ ΚΤΙΡΙΟ)  
ΣΥΒΟΤΑ ● ● ● ● ● − − − − ● 

46 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

(ΠΑΛΑΙΟ ΚΤΙΡΙΟ)  
ΣΥΒΟΤΑ ● ● ● ● ● − − − ● ● 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 

47 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ  - ΚΕΠ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ  ● − ● ● ● ● − − − ● 

48 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ - ΚΔΑΠ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ  ● ● ● ● ● ● − − − ● 

49 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ  ● − ● ● ● ● − − − ● 

50 
ΓΥΜΝΑΣΙΟ - ΛΥΚΕΙΟ  

ΜΑΡΓΑΡΙΤΙΟΥ 
ΜΑΡΓΑΡΙΤΙ  − ● ● − − ● − − ● ● 

51 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 

ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ● − ● ● ● ● − − ● ● 

52 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ  

ΜΑΖΑΡΑΚΙΑΣ 
ΜΑΖΑΡΑΚΙΑ ● ● ● ● ● ● − − ● ● 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
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Α/Α Κτίριο Διεύθυνση 

Αντικατά-

σταση 

ΣΘ/ΣΚ/ΖΝΧ 

Αντιστάθμι

ση ΣΘ 

Θερμο 

στατικές 

κεφαλές 

Ανοίγματα Μόνωση Λ. φωτισμός 
Ειδ. 

φωτισμός 

Ηλιοθερμικό για 

ΖΝΧ 
Σκίαση Φ/Β 

53 
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ (ΚΕΠ- 

ΚΗΦΗ- ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ)  
ΠΕΡΔΙΚΑ ● ● − ● − − − − ● ● 

54 
ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ 

ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
ΠΕΡΔΙΚΑ ● − − ● − ● − − − − 

55 
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ - 

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
ΠΕΡΔΙΚΑ ● ● − ● ● ● − − − ● 

56 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
ΠΕΡΔΙΚΑ ● − ● ● ● ● − − ● ● 

57 ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΠΕΡΔΙΚΑΣ ΠΕΡΔΙΚΑ ● − ● ● ● ● − − ● ● 

58 
ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΓΗΠΕΔΟ 

ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
ΠΕΡΔΙΚΑ ● − − ● ● ● ● − − ● 

59 
ΚΛΕΙΣΤΟ ΓΥΜΝΑΣΤΗΡΙΟ 

ΠΕΡΔΙΚΑΣ 
ΠΕΡΔΙΚΑ − − − − − ● ● − − ● 
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Σύστημα καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια 

Ο Δήμος αναγνωρίζοντας τη μεγάλη σημασία, αλλά ταυτόχρονα και τη δυσκολία στην καταγραφή της 

πραγματικής ενέργειας που καταναλώνουν τα κτίρια που διαχειρίζεται, και για τη δημιουργία μιας 

αξιόπιστης βάσης ενεργειακών δεδομένων, προτείνει την εγκατάσταση ηλεκτρονικών μετρητών στα 

κτίρια του, οι οποίοι θα καταγράφουν την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. Οι μετρητές μπορούν 

να μεταφέρουν μέσω του τηλεπικοινωνιακού δικτύου τις καταγραφές τους σε κεντρικό υπολογιστή 

στο κτίριο του Δημαρχείου, όπου θα υπάρχει η βάση των ενεργειακών δεδομένων των δημοτικών 

κτιρίων και θα γίνεται η ανάλυση και η επεξεργασία τους. 

Με την υλοποίηση του συστήματος καταγραφής της ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων σε 

πραγματικό χρόνο ο Δήμος θα πετύχει τα εξής:  

• Απόκτηση βάσης ενεργειακών δεδομένων με στοιχεία πραγματικής κατανάλωσης, η οποία 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καλύτερο ενεργειακό σχεδιασμό του Δήμου.  

• Περιορισμό στο ελάχιστο της μη ορθολογικής χρήσης των κτιρίων (λειτουργία κλιματισμού ή 

φωτισμού εκτός ωραρίου λειτουργίας του κτιρίου, κτλ.) 

• Ανά τακτά χρονικά διαστήματα θα μπορούν να εξάγονται συμπεράσματα για την πορεία 

εφαρμογής και τα αποτελέσματα των επιμέρους προτεινόμενων παρεμβάσεων στα δημοτικά 

κτίρια.  

• Εξαγωγή γρήγορων και αξιόπιστων συμπερασμάτων για την ανάγκη διορθωτικών 

παρεμβάσεων ή αλλαγή στην προτεραιότητα εφαρμογής των παρεμβάσεων εξοικονόμησης 

ενέργειας που αφορούν στα δημοτικά κτίρια. 

Η εγκατάσταση μετρητών ενέργειας υπολογίζεται ότι θα οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας 5% σε 

κάθε κτίριο και θα προσφέρει τη δυνατότητα καταγραφής της πραγματικής καταναλισκόμενης 

ενέργειας.  

Στη Μελέτη Προτεινόμενων Δράσεων , η οποία έχει ολοκληρωθεί σε προηγούμενη φάση εκπόνησης 

του ΣΔΒΕ εντοπίζονται τα 10 πιο ενεργοβόρα Δημοτικά - Σχολικά κτίρια. Με την εγκατάσταση 

συστήματος καταγραφής ηλεκτρικής ενέργειας σε αυτά τα κτίρια, υπολογίζεται ότι θα υπάρξει 

εξοικονόμηση ενέργειας 27.175 kWh ανά έτος και μείωση εκπομπών 30 tCO2 ανά έτος. 

Μελέτη και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά κτίρια 

Ο Δήμος θα μελετήσει την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε δημοτικά κτίρια (σχολεία, 

κτίρια υπηρεσιών και λοιπές εγκαταστάσεις), κάνοντας εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού 

(net metering), με σκοπό: 

• Να συνεισφέρει στους εθνικούς στόχους παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ. 

• Να δημιουργήσει μία επένδυση η οποία μετά τον χρόνο απόσβεσής της θα αποφέρει έσοδα 

στο Δήμο ή μειωμένα έξοδα από την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας, τα οποία μπορούν να 

διατεθούν σε κοινωνικά προγράμματα και δράσεις. 

• Να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες για τις εφαρμογές ΑΠΕ και να προωθήσει τα οφέλη από 

την εγκατάσταση τους (οικονομικά και ενεργειακά). 
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Από τον συνοπτικό ενεργειακό έλεγχο στα κτίρια του Δήμου Ηγουμενίτσας προτείνεται να  

εγκατασταθούν Φωτοβολταϊκά Συστήματα σε τουλάχιστον σαράντα (40) δημοτικά κτίρια με συνολική 

εγκατεστημένη ισχύ 400kW, θεωρώντας ενδεικτική εγκατεστημένη ισχύ ανά κτίριο τα 10kW.  

Με την παραδοχή ότι μπορούν να παραχθούν 1.400 kWh/kWp/έτος από ένα φωτοβολταϊκό σύστημα 

σταθερής τοποθέτησης σε στέγη ή δώμα κτιρίου, προκύπτει ότι από την εγκατάσταση 

φωτοβολταϊκών συστημάτων σε δημοτικά κτίρια μπορούν να παραχθούν 560.000 kWh/έτος. Η 

παραγωγή αυτή να οδηγήσει σε αντιστάθμιση των εκπομπών CO2 κατά 618 tCO2/έτος. 

Η προεπιλογή των κτιρίων που έχουν τη δυνατότητα να φιλοξενήσουν φωτοβολταϊκά συστήματα θα 

γίνει με βάση τεχνικά κριτήρια όπως: κατάλληλος προσανατολισμός, πιθανή σκίαση από γειτονικά 

κτίρια και ωφέλιμο εμβαδόν ταράτσας/κεραμοσκεπής. Σε κάθε περίπτωση θα εκπονηθεί μελέτη στην 

οποία θα γίνει η οριστική επιλογή των κατάλληλων κτιρίων, η ακριβής διαστασιολόγηση των 

συστημάτων προς εγκατάσταση και ο υπολογισμός του κόστους/κερδών από αυτά. 

Επισημαίνεται ότι ο Δήμος, μόλις πρόσφατα (Μάρτιος 2016), έχει ήδη εγκαταστήσει και διασυνδέσει 

Φωτοβολταϊκό Σύστημα εγκατεστημένης ισχύος 7,52kW στην κεραμοσκεπή του 5ου Δημοτικού 

Σχολείου Ηγουμενίτσας για μείωση του λειτουργικού κόστους, μείωση των εκπομπών CO2 και για 

επιδεικτικούς λόγους, κάνοντας εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). 

6.1.2 Δράσεις για τις δημοτικές εγκαταστάσεις υποδομής 

Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των αντλιοστασίων 

Από στοιχεία της ΔΕΗ για τον Δήμο Ηγουμενίτσας, συμπεραίνεται ότι 8 αντλιοστάσια καταναλώνουν 

περίπου το 92% της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνουν συνολικά όλα τα αντλιοστάσια που 

λειτουργούν εντός της επικράτειας τού Δήμου. 

Το πρώτο βήμα για την ενεργειακή βελτίωση των αντλιοστασίων του Δήμου αποτελεί η  εκπόνηση 

μελέτης, η οποία θα αποσκοπεί στην καταγραφή της υφισταμένης κατάστασης, την επιλογή των 

αντλιοστασίων που θα προταθούν παρεμβάσεις και στην προμελέτη των παρεμβάσεων 

εξοικονόμησης ενέργειας σε αυτά. Σε αυτό το στάδιο θα υπολογιστεί και το ακριβές κόστος για τις 

παρεμβάσεις κάθε αντλιοστασίου. 

Τα τελευταία χρόνια έχουν αναπτυχθεί κινητήρες υψηλής απόδοσης, με ή χωρίς ενσωματωμένη ή 

εξωτερική μονάδα κίνησης μεταβλητής ταχύτητας, οι οποίοι πληρούν ή  υπερβαίνουν τις απαιτήσεις 

που θέτει η νομοθεσία σχετικά με την αποδοτικότητα των κινητήρων σε όλο τον κόσμο. Λαμβάνοντας 

υπ’ όψιν ότι συνήθως το 85% του Κόστους Κύκλου Ζωής (LCC) ενός κανονικού συστήματος αντλιών 

είναι ενεργειακό κόστος, η μετάβαση σε τεχνολογία κινητήρων υψηλής απόδοσης μπορεί να 

οδηγήσει σε μείωση του LCC μέχρι ποσοστό 50% καθώς και σε μείωση του περιβαλλοντικού 

αποτυπώματος. 

Οι παρεμβάσεις που θεωρείται ότι θα οδηγήσουν σε σημαντικές εξοικονομήσεις είναι: 

• Εγκατάσταση κινητήρων σύγχρονης τεχνολογίας, υψηλής ενεργειακής απόδοσης & χαμηλής 

ενεργειακής κατανάλωσης, σε αντικατάσταση όσων υπαρχόντων έχουν υπερβεί την 

προβλεπόμενη διάρκεια ζωής τους.   
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• Εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών (VSD) και διατάξεων ομαλής εκκίνησης (soft starters)  

στους κινητήρες των αντλιών (σε όσα αντλιοστάσια είναι εφικτό). Με την εγκατάσταση 

ρυθμιστών στροφών (VSD), ο κινητήρας μπορεί να λειτουργεί σε στροφές αντίστοιχες του 

πραγματικού φορτίου, και όχι συνεχώς στην ονομαστική του ισχύ. 

• Εγκατάσταση συστήματος διόρθωσης του συντελεστή ισχύος (συνφ) μέσω αντιστάθμισης με 

διάταξη πυκνωτών. Οι συγκεκριμένες διατάξεις μειώνουν την απορροφούμενη, από τους 

κινητήρες, άεργο ισχύ, η οποία χρεώνεται επιπλέον από τον εκάστοτε πάροχο ηλεκτρικής 

ενέργειας.  

Το βασικό μέτρο εξοικονόμησης ενέργειας που μπορεί να προταθεί και υλοποιηθεί σε βάθος χρόνου 

έως το έτος 2030, για αντλιοστάσια, είναι α) η αντικατάσταση των παλαιών κινητήρων με νέους, 

σύγχρονης τεχνολογίας-υψηλής ενεργειακής απόδοσης ή/και β) εγκατάσταση ρυθμιστών στροφών 

και διατάξεων ομαλής εκκίνησης κινητήρων. Στη Μελέτη Προτεινόμενων Δράσεων, η οποία έχει 

ολοκληρωθεί σε προηγούμενη φάση εκπόνησης του ΣΔΒΕ εντοπίζονται τα πιο ενεργοβόρα 

αντλιοστάσια – εγκαταστάσεις υποδομών της ΔΕΥΑΗ και η εφαρμογή των ανωτέρω δράσεων σε οκτώ 

(8) από αυτά μπορεί να συνολικά μείωση της κατανάλωσης κατά 20%, δηλαδή συνολικά 

εξοικονόμηση περίπου 593.160 kWh/έτος που αντιστοιχεί σε 654 tCO2/έτος. 

 

6.1.3 Δράσεις για τον δημοτικό φωτισμό 

 

Αντικατάσταση λαμπτήρων/φωτιστικών οδοφωτισμού 

Ο δημοτικός φωτισμός αποτελεί έναν τομέα όπου μπορεί να επιτευχθεί σημαντική εξοικονόμηση 

ενέργειας χωρίς μεγάλο κόστος ή ιδιαίτερη εργασία. Αυτό μπορεί να επιτευχθεί με την αντικατάσταση 

κατά περίπτωση, κάθε φορά δηλαδή που ένας λαμπτήρας καίγεται ή όταν λόγω ενός έργου (π.χ. 

πεζοδρόμηση) οι υποδομές μίας οδού ή δημόσιου χώρου ανακαινίζονται ή αντικαθίστανται.  

Η υλοποίηση της δράσης μπορεί να γίνει σε τμήματα (οδούς ή γειτονιές) του Δήμου με την προμήθεια 

και τοποθέτηση νέων λαμπτήρων/φωτιστικών, κάθε φορά που απαιτείται αντικατάσταση παλαιών. 

Η χρηματοδότηση μπορεί να προέρχεται είτε από ίδιους πόρους του Δήμου, είτε μέσω συμβάσεων 

με εταιρείες ενεργειακών υπηρεσιών, είτε χρησιμοποιώντας τα διαθέσιμα, για αυτό το σκοπό, 

χρηματοδοτικά εργαλεία. 

Σε κάθε περίπτωση, οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου θα παρακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις για 

λύσεις και εφαρμογές που μπορεί να σχετίζονται με: 

• Νέους τύπους λαμπτήρων/φωτιστικών με ακόμη μικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας (σε σχέση με τις προτεινόμενες αντικαταστάσεις) για ίδιες τιμές φωτεινότητας και 

προδιαγραφές ασφαλείας, χρώματος και οπτικής άνεσης. 

• Νέους ανακλαστήρες ή καλύμματα. 

• Τεχνολογίες δημοτικού φωτισμού με χρήση ΑΠΕ. 

• Τεχνολογίες ρύθμισης της έντασης και αυτομάτου ελέγχου του δημοτικού φωτισμού. 



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΔΒΕ 

  
 

51 

Με την παραδοχή ότι ο δημοτικός φωτισμός λειτουργεί, σύμφωνα με τα στοιχεία της ΔΕΗ, κατά μέσο 

όρο επί 11 ώρες καθημερινά, ήτοι 4.015 ώρες/έτος, με βάση τα τεχνικά χαρακτηριστικά των 

λαμπτήρων/φωτιστικών που είναι εγκατεστημένοι και των νέων που θα τοποθετηθούν στη θέση 

τους, στο διάστημα 2015 - 2020, μπορεί να προκύψει συνολικά εξοικονόμηση περίπου 3.056.884 

kWh/έτος (55,5%) που αντιστοιχεί σε 3.372 tCO2/έτος. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας έχει γίνει η παραδοχή ότι θα αντικατασταθούν οι 

υφιστάμενοι λαμπτήρες/φωτιστικά, με λαμπτήρες/φωτιστικά νέας τεχνολογίας (LED ή αντίστοιχης 

απόδοσης) ως εξής:  

α) Λαμπτήρες ατμών Na ισχύος 70W, 150W, 250W, 400W με λαμπτήρες/φωτιστικά ισχύος 40W, 80W, 

110W, 178W αντίστοιχα.  

β) Λαμπτήρες ατμών Hg ισχύος 125W, 250W με λαμπτήρες/φωτιστικά ισχύος 55W, 85W αντίστοιχα. 

γ) Λαμπτήρες CFL ισχύος 20-25W, 36W, 65W με λαμπτήρες/φωτιστικά ισχύος 13W, 25W, 35W 

αντίστοιχα. 

Η τελική προτεινόμενη ισχύς και τεχνολογία των νέων λαμπτήρων/φωτιστικών οδοφωτισμού θα 

προκύψει μετά από εξειδικευμένη φωτοτεχνική μελέτη στις οδούς και τους χώρους (πλατείες, 

πεζόδρομους κλπ.) στους οποίους υπάρχει δημοτικός οδοφωτισμός. 

Εκπόνηση μελέτης οδοφωτισμού 

Προτείνεται η εκπόνηση μελέτης οδοφωτισμού για το σύνολο των αναγκών του δημοτικού φωτισμού 

του Δήμου. Με αυτόν τον τρόπο, εκτός της εξοικονόμησης ενέργειας, θα διασφαλιστούν οι συνθήκες 

ασφαλείας και οπτικής άνεσης που επιβάλλουν οι σχετικοί Ευρωπαϊκοί και εθνικοί Κανονισμοί και 

Οδηγίες. Με την εκπόνηση μίας μελέτης φωτισμού αναμένεται να: 

• Κατηγοριοποιηθούν οι λεωφόροι, οδοί και δημόσιοι χώροι του Δήμου με βάση την χρήση 

τους και να οριστεί το κατάλληλο επίπεδο φωτισμού για αυτούς. 

• Μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε περιπτώσεις υπερφωτισμένων χώρων. 

• Αυξηθεί η ασφάλεια σε περιπτώσεις υποφωτισμένων χώρων. 

• Μειωθεί η φωτορύπανση που προκαλείται από το δημοτικό φωτισμό με χρήση σύγχρονων 

φωτιστικών σωμάτων. 

Στη μελέτη αναμένεται να διερευνηθούν νέες τεχνολογίες ελέγχου και διαχείρισης του δημοτικού 

φωτισμού, όπως: 

• Εγκατάσταση συστήματος ρύθμισης της έντασης του φωτισμού ή μερικής λειτουργίας 

ανάλογα την ώρα της ημέρας και τη χρήση της οδού. 

• Εγκατάσταση συστήματος τηλεχειρισμού και τηλεμετρίας του δημοτικού φωτισμού. 

• Χρήση τεχνολογιών GIS για τη μελέτη και διαχείριση του δημοτικού φωτισμού. 

Η εκπόνηση μελέτης φωτισμού για το σύνολο του Ηγουμενίτσας μπορεί να επιφέρει επιπλέον μείωση 

10% στην κατανάλωση ενέργειας από το δημοτικό φωτισμό. Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα υπάρξει 

εξοικονόμηση ενέργειας 122.443 kWh ανά έτος και μείωση εκπομπών 135 tCO2 ανά έτος. 
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6.1.4  Δράσεις για τα δημοτικά οχήματα 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για τη μείωση της κατανάλωσης καυσίμου από το 

στόλο δημοτικό οχημάτων θα οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε μείωση των λειτουργικών εξόδων του 

Δήμου. Επιπροσθέτως, η σωστή προβολή των δράσεων που σχετίζονται με τα δημοτικά οχήματα 

μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα για τους πολίτες και επαγγελματίες της πόλης. 

Αντικατάσταση δημοτικών οχημάτων 

Η αντικατάσταση υφισταμένων οχημάτων με καινούργια οχήματα με καλύτερη απόδοση και 

χαμηλότερη κατανάλωση καυσίμου, μπορεί να επιτύχει σημαντική μείωση στην κατανάλωση και στο 

κόστος λειτουργίας. Δεν προτείνεται η αντικατάσταση μηχανημάτων έργων, διότι πρόκειται για 

εξειδικευμένα οχήματα-μηχανήματα, που εκτελούν ειδικές εργασίες.  

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα προχωρήσει στην σταδιακή αντικατάσταση οχημάτων που πλησιάζουν το 

τέλος ζωής τους ή/και παλαιότερων οχημάτων (προ του έτους 2006), με ενεργειακά αποδοτικά (π.χ. 

βελτιωμένων προδιαγραφών κινητήρα προδιαγραφών EURO). Η ενεργειακή και οικονομική 

αποδοτικότητα των νέων οχημάτων για τον συνολικό χρόνο ζωής τους είναι τεκμηριωμένη από τους 

κατασκευαστές των οχημάτων. Η αγορά οχημάτων φυσικού αερίου ή/και διπλού καυσίμου (π.χ. 

φυσικό αέριο και βενζίνη) μπορεί να εξεταστεί κατά την αντικατάσταση υφισταμένων οχημάτων, η 

οποία εάν προχωρήσει θα πραγματοποιηθεί με διαδικασίες πράσινων προμηθειών. 

Προτείνεται η αντικατάσταση 29 οχημάτων του στόλου με πιο σύγχρονα μοντέλα. Η αντικατάσταση 

των οχημάτων, θα γίνει κατά περίπτωση μετά το τέλος ζωής των υφιστάμενων οχημάτων. Για τον 

υπολογισμό του οφέλους έχει γίνει η παραδοχή ότι ο Δήμος θα εξοικονομήσει 30% από τα καύσιμα 

των νέων οχημάτων. Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας 267.430 kWh 

ανά έτος και μείωση εκπομπών 67 tCO2 ανά έτος. 

Εκπαίδευση των οδηγών του Δήμου στην οικολογική οδήγηση 

Η οικολογική οδήγηση αφορά στη βέλτιστη συντήρηση και χρήση οχημάτων με στόχο την 

εξοικονόμηση καυσίμου χωρίς επενδύσεις σε ειδικό εξοπλισμό. Η εξοικονόμηση αυτή γίνεται 

ιδιαίτερα σημαντική όταν εφαρμόζεται σε μεγάλο αριθμό οχημάτων, όπως στον δημοτικό στόλο.  

Ο Δήμος θα προχωρήσει στην εκπαίδευση των εμπλεκομένων στο Δήμο (γραφείο κίνησης, υπηρεσία 

συντήρησης, οδηγοί) και στην υιοθέτηση των αρχών της οικολογικής οδήγησης. Ενδεικτικά, 

παρατίθενται τα παρακάτω μέτρα και συμπεριφορές οδήγησης που μπορούν να εφαρμοστούν σε 

δημοτικά οχήματα: 

• Σωστή χρήση κιβωτίου ταχυτήτων 

• Συνετή οδήγηση (επιτάχυνση, επιβράδυνση) 

• Αποφυγή περιττού βάρους στα οχήματα και περιττών αεροδυναμικών εμποδίων 

• Σβέση κινητήρα κατά τις στάσεις (αναμονή, φόρτωση κτλ.) 

• Χρήση ελαστικών χαμηλής κατανάλωσης 

• Χρήση ορυκτέλαιου χαμηλής τριβής 

• Τακτικός έλεγχος φίλτρου αέρα 
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• Τακτική ρύθμιση κινητήρα 

• Τακτικός έλεγχος πίεσης ελαστικών 

Η υιοθέτηση των παραπάνω πρακτικών μπορεί να αποφέρει σημαντική εξοικονόμηση καυσίμου.  Για 

τον υπολογισμό του οφέλους έχει γίνει η παραδοχή ότι από την υιοθέτηση της οικολογικής οδήγησης, 

ο Δήμος θα εξοικονομήσει 10% από τα καύσιμα των οχημάτων που χρησιμοποιεί (μετά την 

αντικατάστασή τους). Συνολικά, θα υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας 112.010 kWh ανά έτος και 

μείωση εκπομπών 28 tCO2 ανά έτος. 

Αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημοτικού στόλου 

Υπάρχουν δράσεις που αφορούν στη διαχείριση ενός στόλου οχημάτων ή στον τρόπο αξιοποίησης 

και οδήγησής τους, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση του αριθμού των οχημάτων που 

χρησιμοποιούνται, αλλά και η αποδοτικότερη χρήση των οχημάτων του στόλου, Κρίσιμη, επίσης, 

θεωρείται η εκπαίδευση και συμμετοχή των οδηγών σε οποιοδήποτε σχήμα υιοθετηθεί. Ο Δήμος θα 

μελετήσει τα συγκεκριμένα μέτρα τα οποία ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του και θα σχεδιάσει 

την υιοθέτηση και εφαρμογή τους. Ενδεικτικά, αναφέρονται: 

• Δημιουργία κουλτούρας εξοικονόμησης στους υπαλλήλους του Δήμου, ώστε να αποφεύγεται 

η χρήση υπηρεσιακών οχημάτων για μικρές διαδρομές εντός πόλεων/χωριών 

• Απογραφή των δημοτικών αναγκών και τακτικών δρομολογίων των οχημάτων και 

επαναπρογραμματισμός των δρομολογίων με κριτήριο την μείωση των διανυθέντων 

χιλιομέτρων και την εξοικονόμηση καυσίμου.  

Για τον υπολογισμό του οφέλους από την αποτελεσματικότερη διαχείριση του στόλου των οχημάτων 

του Δήμου, έχει γίνει η παραδοχή ότι θα εξοικονομηθεί το 10% από τα καύσιμα των οχημάτων που 

χρησιμοποιεί (μετά την αντικατάσταση οχημάτων και την υιοθέτηση των αρχών της οικολογικής 

οδήγησης). Συνολικά, υπολογίζεται ότι με την εφαρμογή της δράσης θα υπάρξει εξοικονόμηση 

ενέργειας 100.809 kWh ανά έτος και μείωση εκπομπών 25 tCO2 ανά έτος. 

6.1.5 Περιβαλλοντικά και ενεργειακά κριτήρια για την σύναψη δημοσίων συμβάσεων 

Ο όρος «Βιώσιμες Δημόσιες Συμβάσεις» (ΒΔΣ) σημαίνει ότι για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών 

έχουν τεθεί οικονομικά, περιβαλλοντικά και κοινωνικά κριτήρια σε όλα τα στάδια της διαδικασίας. 

Με βάση το κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, οι δημόσιες υπηρεσίες προμηθειών μπορούν να 

χρησιμοποιούν περιβαλλοντικά κριτήρια κατά την προκήρυξη διαγωνισμών και την αξιολόγηση των 

προσφορών, δεδομένου ότι ταυτόχρονα ικανοποιούνται οι βασικές αρχές της διαφάνειας, της 

ισότιμης μεταχείρισης και της μη διάκρισης. Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θέτει στόχο την υιοθέτηση 

ενεργειακών τεχνικών προδιαγραφών για τις προμήθειες, αναγνωρίζοντας τα πολλαπλά οφέλη από 

την υιοθέτηση βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων, όπως: 

• Εξοικονόμηση ενέργειας και αντίστοιχο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος. 

• Μειωμένες περιβαλλοντικές επιπτώσεις από την χρήση προϊόντων/υπηρεσιών. 

• Μεγαλύτερη διάρκεια ζωής και καλύτερη ποιότητα κατασκευής των προϊόντων, μειώνοντας 
το χρόνο που χρειάζεται για την αγορά και αντικατάστασή τους. 

• Ανάπτυξη της αγοράς προϊόντων φιλικών προς το περιβάλλον και προώθηση της καινοτομίας 
και της ανταγωνιστικότητας. 
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• Προβολή της σημασίας και των οφελών από την χρήση προϊόντων τα οποία 
κατασκευάζονται/διανέμονται/χρησιμοποιούνται λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προστασία και 
την αειφορία του περιβάλλοντος 
 

Επιμόρφωση τμήματος προμηθειών για πράσινες προμήθειες 

Για την επίτευξη των στόχων που έχει θέσει ο Δήμος είναι απαραίτητη η εκπαίδευση του προσωπικού 

που ασχολείται με την σύνταξη προδιαγραφών για προμήθειες προϊόντων ή αναθέσεις υπηρεσιών, 

διενέργεια διαγωνισμών και διαδικασιών προμηθειών ή γενικότερα εμπλέκεται σε κάποιο στάδιο των 

προμηθειών του Δήμου. Το προσωπικό θα ενημερωθεί/επιμορφωθεί για τον τρόπο με τον οποίο 

εντάσσονται κριτήρια βιωσιμότητας σε μία τεχνική περιγραφή/προκήρυξη, σύμφωνα με το ισχύον 

θεσμικό πλαίσιο. 

Χρήση περιβαλλοντικών προδιαγραφών για προϊόντα και υπηρεσίες 

Κατά την σύνταξη προδιαγραφών για προμήθειες προϊόντων ή αναθέσεις υπηρεσιών ο Δήμος θα 

ενσωματώνει, όπου είναι εφικτό, περιβαλλοντικά και ενεργειακά κριτήρια. Επομένως, θα προκύψει 

όφελος από την αγορά και χρήση (ενεργειακά) βέλτιστων προϊόντων κάθε τύπου στα κτίρια και τις 

υπηρεσίες του Δήμου.  

Η ενσωμάτωση περιβαλλοντικών/ενεργειακών κριτηρίων απαιτεί ιδιαίτερη προσοχή καθ’ όλη τη 

διάρκεια της διαγωνιστικής διαδικασίας, ιδιαίτερα κατά την σύνταξη των τεχνικών προδιαγραφών, 

των όρων εκτέλεσης της σύμβασης, των κριτηρίων επιλογής, καθώς και κατά την επιλογή του 

προμηθευτή, η οποία πρέπει να γίνει στο πλαίσιο της Εθνικής και Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.  

Η επιλογή των κατάλληλων περιβαλλοντικών / ενεργειακών κριτηρίων είναι πολύ σημαντική. Η Ε.Ε. 
έχει αναπτύξει κριτήρια για τις βιώσιμες δημόσιες συμβάσεις για έναν μεγάλο αριθμό προϊόντων και 
υπηρεσιών, τα οποία ανανεώνονται ανά τακτά χρονικά διαστήματα.3 Τα κριτήρια έχουν σχεδιαστεί 
με τέτοιο τρόπο ώστε να υπάρχει η δυνατότητα απευθείας ενσωμάτωσης τους στις συμβάσεις. Τα 
κριτήρια έχουν διαμορφωθεί για προϊόντα που εμπίπτουν στις ακόλουθες ομάδες προϊόντων και 
υπηρεσιών: 

• Χαρτί για γραφή και για αντίγραφα 

• Προϊόντα και υπηρεσίες καθαρισμού 

• Γραφειακός εξοπλισμός πληροφορικής 

• Κατασκευές 

• Μεταφορές 

• Επίπλωση 

• Ηλεκτρικό ρεύμα 

• Υπηρεσίες επισιτισμού και τροφοδοσίας 

• Κλωστοϋφαντουργία   

• Προϊόντα και υπηρεσίες κηπουρικής 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή τον Ιούλιο του 2010 κατέληξε σε 8 επιπλέον κριτήρια για τις εξής κατηγορίες: 

υαλοπίνακες, θερμομόνωση, υλικά σκληρού δαπέδου, πάνελ τοίχου, συμπαραγωγή θερμικής και 

                                                             
3 http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm  

http://ec.europa.eu/environment/gpp/eu_gpp_criteria_en.htm
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ηλεκτρικής ενέργειας, κατασκευή οδικού δικτύου και σήμανση, φωτισμός οδών και σηματοδότηση, 

κινητά τηλέφωνα. 

Αναμένεται ότι η συγκεκριμένη δράση θα επιφέρει μία μείωση 5% στην κατανάλωση ηλεκτρικής 

ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και τις εγκαταστάσεις του Δήμου. Συνολικά, υπολογίζεται ότι θα 

υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας 55.758kWh ανά έτος και μείωση εκπομπών 64 tCO2 ανά έτος. 
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6.2 Δράσεις Πρωτογενή τομέα 

6.2.1 Λειτουργία Τμήματος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα 

Ο Δήμος θα προχωρήσει στην σύσταση και λειτουργία τμήματος ανάπτυξης πρωτογενούς τομέα το 

οποίο θα είναι αρμόδιο για την ένταξη αγροτών και κτηνοτρόφων σε προγράμματα προσαρμογής στις 

επιδράσεις της κλιματικής αλλαγής.  

Το τμήμα έχει πρωταρχικούς ρόλους την ενημέρωση των αγροτών και κτηνοτρόφων σχετικά με τα 

χρηματοδοτικά προγράμματα που διατίθενται και θα τους συμβουλεύει σχετικά με τεχνοοικονομικά 

θέματα που μπορεί να προκύψουν. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να τους βοηθήσει να κάνουν τις 

σωστές επιλογές ανάλογα με το μέγεθος της παραγωγής τους και τις οικονομικές τους δυνατότητες. 

Το συγκεκριμένο τμήμα θα συνεργάζεται με τη Διεύθυνση Τεχνικών Έργων για τη μελέτη και εκτέλεση 

έργων τεχνικής υποδομής που αφορούν τον πρωτογενή τομέα. Τα τεχνικά έργα τα οποία μπορούν να 

επηρεάσουν άμεσα την κατανάλωση ενέργειας στον πρωτογενή τομέα είναι η συντήρηση ή 

κατασκευή νέας αγροτική οδοποιίας, η κατασκευή λιμνοδεξαμενών, τα έργα βελτίωσης βοσκοτόπων, 

κατασκευή αντιπλημμυρικών έργων σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε ποταμούς ή λίμνες και τα 

εγγειοβελτιωτικά έργα τα οποία θα αποσκοπούν στην χρήση καλύτερης ποιότητας νερού και την 

ελαχιστοποίηση των απωλειών μεταφοράς του.  

Τέλος, το τμήμα θα είναι επιφορτισμένο με την αναζήτηση χρηματοδότησης από ευρωπαϊκά και 

εθνικά προγράμματα, ενώ για τους ενδιαφερόμενους αγρότες που αποσκοπούν στην ανανέωση του 

εξοπλισμού τους, και σε συνεργασία με τους υφιστάμενους αγροτικούς συνεταιρισμούς, θα 

συντονίζει τη διαδικασία ομαδικών παραγγελιών για την επίτευξη οικονομικότερων προσφορών από 

τις εταιρείες. 

Από την δράση του τμήματος αγροτικής ανάπτυξης θα επέλθει μείωση 5% της κατανάλωσης 

ενέργειας μέχρι το έτος 2030, ήτοι 639.755 kWh ανά έτος και μείωση εκπομπών 504 tCO2 ανά έτος. 

6.2.2 Συνεχής κατάρτιση των αγροτών 

Η παροχή τεχνογνωσίας στους αγρότες κρίνεται απαραίτητη έτσι ώστε να μπορέσουν να εφαρμόσουν 

μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις καλλιέργειές τους. Ο Δήμος θα προχωρήσει στην δημιουργία 

βάσης δεδομένων με τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής στον γεωργοκτηνοτροφικό τομέα και σε 

δράσεις ενημέρωσης για τους τρόπους με τους οποίους οι άμεσα επηρεαζόμενοι (γεωργοί και 

κτηνοτρόφοι) μπορούν να μετριάσουν ή να αντιμετωπίσουν τις επιπτώσεις αυτές.  

Μέσα διάδοσης αποτελούν ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα και σεμινάρια, έντυπο ή 

ηλεκτρονικό υλικό, κλπ.. Η ενημέρωση των πολιτών μπορεί να επικεντρώνεται σε ποικίλα θέματα 

όπως: 

• Η συντήρηση και λειτουργία νέου εξοπλισμού 

• Τον εκσυγχρονισμό γεωργικών ελκυστήρων, με νέους, ενεργειακά αποδοτικότερους 

• Τις δυνατότητες βελτιστοποίησης διαδρομών εντός των αγροτεμαχίων για μείωση των 
ενεργειακών καταναλώσεων. 

• Τη χρήση νέων ποικιλιών (αποκλειόμενης της γενετικής τροποποίησης) οι οποίες 
παρουσιάζουν μειωμένες ανάγκες κατανάλωσης ενέργειας και άρδευσης και μεγαλύτερη 
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ανθεκτικότητα σε ακραία καιρικά φαινόμενα όπως ξηρασία, αυξημένες θερμοκρασίες και 
πλημμύρες 

• Την υιοθέτηση ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων άρδευσης όπως της άρδευσης με 
τεχνητή βροχή με τη μέθοδο της στάγδην άρδευσης 

• Μέτρα αντιμετώπισης μικροβιακών και μη παραγόντων που προκαλούν ασθένειες στα ζώα  

• Προσαρμογή των συστημάτων στέγασης των παραγωγικών ζώων κάτω από τις νέες 
περιβαλλοντικές συνθήκες που διαμορφώνονται από την κλιματική αλλαγή  

Μέσω του ενημερωτικού υλικού θα παρουσιάζονται οι παραπάνω δράσεις, και ο τρόπος με τον οποίο 

μπορούν να επωφεληθούν οικονομικά και περιβαλλοντικά οι παραγωγοί, έτσι ώστε να γίνουν εμφανή 

τα οικονομικά και τεχνικά πλεονεκτήματα της επένδυσης του αρχικού κεφαλαίου σε βραχυπρόθεσμο 

και μεσοπρόθεσμο ορίζοντα. 

Από την εφαρμογή των μέτρων αυτών υπολογίζεται ότι θα επέλθει επιπλέον μείωση 5% της 

κατανάλωσης ενέργειας στον πρωτογενή τομέα μέχρι το έτος 2030, ποσοστό που αντιστοιχεί σε 

607.767 kWh ανά έτος και μείωση εκπομπών 479 tCO2 ανά έτος. 

6.2.3 Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας για άρδευση 

Ένας βασικός λόγος που οδηγεί στην αλόγιστη κατανάλωση του νερού για άρδευση στη γεωργία είναι 

η τιμολόγησή του. Η χρέωση του νερού στον αγροτικό τομέα γίνεται βάσει της αρδευόμενης έκτασης 

και όχι βάσει της πραγματικής κατανάλωσης. Στα πλαίσια της αειφόρου διαχείρισης φυσικών πόρων, 

ο Δήμος θα εισαγάγει σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας στον πρωτογενή τομέα το οποίο θα 

αποσκοπεί στον εξορθολογισμό των αρδεύσεων ανάλογα με τις πραγματικές ανάγκες των φυτών. 

Η προτεινόμενη δράση θα επιδιώξει την εγκατάσταση υδρομέτρων ηλεκτρονικού τύπου για τη 

χρέωση της πραγματικής κατανάλωσης του νερού. Με αυτό τον τρόπο θα αναπτυχθεί ένα βελτιωμένο 

σύστημα καταγραφής και κατανάλωσης υδάτινων πόρων, καθώς οι αγρότες θα είναι υποχρεωμένοι 

να ενεργοποιούν τα ηλεκτρονικά υδρόμετρα με ειδικές κάρτες για να ποτίσουν τις καλλιέργειές τους.  

Με τη μέθοδο του προπληρωμένου νερού οι αγρότες είναι πιο προσεκτικοί στη διαχείρισή του με 

αποτέλεσμα να μην παρατηρείται υπερκατανάλωση. Σε περιπτώσεις που τα νέα υδρόμετρα 

υποστηρίζουν και τηλεδιαχείρηση, υπάρχει η δυνατότητα ελάττωσης των ιδιωτικών μεταφορών που 

σχετίζονται με τον αγροτικό τομέα, προσφέροντας επιπλέον μείωση των εκπομπών CO2. Τα σύγχρονα 

υδρόμετρα θα συνεισφέρουν μέσω των καταγραφών και στην ενίσχυση της έρευνας στον τομέα της 

αλληλεπίδρασης της κλιματικής αλλαγής με την γεωργική παραγωγή. 

Λόγω του υψηλού κόστους ενός τέτοιου συστήματος κρίνεται αναγκαία η χρηματοδότηση του από 

εθνικά/ευρωπαϊκά προγράμματα. 

Το συγκεκριμένο μέτρο, σε συνδυασμό με τις δράσεις αειφόρου διαχείρισης υδάτινων πόρων του 

Τμήματος Ανάπτυξης Πρωτογενούς Τομέα Δήμου Ηγουμενίτσας (ελαχιστοποίηση απωλειών), θα 

επιτύχει εξοικονόμηση ενέργειας σε ποσοστό 20% επί της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στον 

αγροτικό τομέα ή 1.615.651 kWh ανά έτος και μείωση εκπομπών 1.782 tCO2 ανά έτος. 
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6.3      Δράσεις Δευτερογενή τομέα 

Ο δευτερογενής τομέας έχει μικρή συνεισφορά στην εξοικονόμηση ενέργειας διότι οι ενεργοβόρες 

βιομηχανίες εμπίπτουν στην οδηγία της εμπορίας εκπομπών και οι εκπομπές τους δεν 

προσμετρούνται. Ο Δήμος μπορεί να προωθήσει μέτρα διαχειριστικού χαρακτήρα και εθελοντικών 

συμφωνιών. 

6.3.1 Κίνητρα για εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής Διαχείρισης (ΣΕΔ) 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας μπορεί να προωθήσει την εφαρμογή σχετικού νομοθετικού πλαισίου που θα 

προβλέπει την υποχρεωτική εφαρμογή ΣΕΔ (ISO 50001:2011) στις βιομηχανικές εγκαταστάσεις που 

δραστηριοποιούνται στα όρια του Δήμου και θα καθορίζει τις ελάχιστες απαιτήσεις για την εφαρμογή 

του. 

Τα βασικά οφέλη από την εφαρμογή του ΣΕΔ είναι: 

• Άμεση εξοικονόμηση ενέργειας 

• Μείωση λειτουργικού κόστους και κόστους παραγωγής 

• Μείωση εκπομπών αερίων θερμοκηπίου 

• Βελτίωση οικολογικού & ενεργειακού αποτυπώματος 

• Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στην τελική χρήση λόγω τεχνολογικών συμπεριφορών 

ή/και οικονομικών αλλαγών 

• Βελτίωση της εικόνας της εταιρείας (green company) 

• Βελτίωση ενεργειακής & περιβαλλοντικής συνείδησης του προσωπικού 

Βασικό κίνητρο για τις βιομηχανίες θα είναι η κρατική επιχορήγηση για την εφαρμογή του ΣΕΔ και της 

ενεργειακής επιθεώρησης για κάθε επιχείρηση. Η δράση αυτή θα αποφέρει μείωση του ρύπων σε 

ποσοστό 5% το οποίο αντιστοιχεί σε 212 tCO2 ανά έτος. 

6.3.2 Πρόγραμμα εθελοντικών συμφωνιών 

Για τις βιομηχανίες οι οποίες δεν εμπίπτουν στην εμπορία ρύπων, ο Δήμος Ηγουμενίτσας μπορεί να 

προωθήσει την ανάπτυξη προγράμματος εθελοντικών συμφωνιών βασισμένου σε ειδικά ευρωπαϊκά 

έργα όπως τα ‘Motor Challenge2’, ‘Greenlight3’, κλπ. 

Ο Δήμος θα προχωρήσει στην σύσταση ειδικού φορέα που θα καθορίζει τους στόχους για τις 

εγκαταστάσεις που υπάγονται στα όρια του. Οι εθελοντικές συμφωνίες για την εξοικονόμηση 

ενέργειας θα επικεντρώνονται στην αντικατάσταση κινητήρων, φωτισμού, κλιβάνων και άλλου 

βιομηχανικού εξοπλισμού από σύγχρονα μοντέλα μεγαλύτερης ενεργειακής απόδοσης. Άλλες 

εθελοντικές συμφωνίες μπορούν να περιέχουν την μείωση ηλεκτρικού φορτίου τις ώρες αιχμής και 

την ανάπτυξη μηχανισμού κινήτρων για περιόδους αυξημένης ζήτησης ισχύος. 

Επιπλέον, οι βιομηχανίες οι οποίες θα συμμετέχουν στο πρόγραμμα , θα μπορούν να λάβουν 

βοήθεια, συμβουλές και τεχνική υποστήριξη από τον Εθνικό φορέα διαχείρισης στον προσδιορισμό 

και την υλοποίηση του Σχεδίου Δράσης. Με τις ενέργειες αυτές η βιομηχανική παραγωγή του Δήμου 
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Ηγουμενίτσας θα μπορέσει να βελτιώσει τόσο την αξιοπιστία της όσο και την ποιότητα των 

υπηρεσιών της. 

Η λίστα των μελών του προγράμματος θα κοινοποιείται ευρέως από διαφημιστικά φυλλάδια, 

διαδίκτυο, κτλ. Με τον τρόπο αυτό, οι εταιρίες θα μπορούν λάβουν δημόσια αναγνώριση για την 

προσφορά τους μέσω της διαφημιστικής εκστρατείας του προγράμματος. Τα μέλη θα μπορούν να 

χρησιμοποιούν το λογότυπο του προγράμματος, κοινοποιώντας με τον τρόπο αυτό την ενεργειακή 

εξοικονόμηση που επιτυγχάνει η εταιρία τους και την προσφορά τους στο περιβάλλον συμβάλλοντας 

ταυτόχρονα και στην ενίσχυση της εταιρικής και κοινωνικής ευθύνης που έχει υιοθετήσει η 

επιχείρηση. 

Οι σχετικές δραστηριότητες των μελών θα μπορούν να συμπεριληφθούν και σε άλλες προωθητικές 

δράσεις του προγράμματος και θα βραβεύονται από το πρόγραμμα σε ιδιαίτερα καλά μέλη του σε 

διάφορες κατηγορίες. 

Η δράση αυτή υπολογίζεται να αποφέρει επιπλέον μείωση του ρύπων σε ποσοστό 4% το οποίο 

αντιστοιχεί σε 161 tCO2 ανά έτος. 

  



ΠΡΟΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΔΒΕ 

  
 

60 

6.4 Δράσεις Οικιακού και Τριτογενή τομέα 

Τα κτίρια του οικιακού και του τριτογενή τομέα καταναλώνουν το 40% της ενέργειας εντός της Ε.Ε. 

και αποτελούν τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στις αστικές περιοχές. Το περιθώριο 

παρέμβασης μιας δημόσιας αρχής για τα ιδιωτικά κτίρια είναι πολύ μικρό, αλλά ένας Δήμος μπορεί 

να επιδιώξει την: 

• Προβολή των προσπαθειών στα δικά του κτίρια ως δράση ευαισθητοποίησης 

• Κινητοποίηση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων για την υλοποίηση μέτρων σε 

τομείς όπως ο τουρισμός και το εμπόριο 

• Ενεργή προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και στόχων εντός των ορίων του 

• Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς για την προώθηση της εξοικονόμησης ενέργειας και 

των ΑΠΕ. 

Οι δράσεις αυτές είναι σημαντικές για την ανάδειξη του Δήμου σε πόλο συντονισμού και διάχυσης 

πληροφορίας για θέματα ενέργειας και περιβάλλοντος. 

6.4.1 Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την εξοικονόμηση ενέργειας μηδενικού, 

χαμηλού και μέσου κόστους 

Ο Δήμος θα διοργανώσει εκδηλώσεις και θα εκδώσει οδηγούς, φυλλάδια ή αλλά έντυπα προκειμένου 

να ενημερωθούν οι πολίτες και οι επισκέπτες του Δήμου σε θέματα εξοικονόμησης ενέργειας. 

Έμφαση θα δοθεί στα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη που έχει η αλλαγή ενεργειακής 

συμπεριφοράς και η υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας μηδενικού, χαμηλού και μέσου 

κόστους. Μεγάλο τμήμα της δράσης αυτής θα περιλαμβάνει τον πληθυσμό που εμπλέκεται στον 

τομέα της εκπαίδευσης (μαθητές, γονείς, δάσκαλοι κλπ.).  

Στον τριτογενή τομέα, ο Δήμος θα επιδιώξει την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των 

επιχειρηματιών της περιοχής για τα άμεσα οικονομικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την υλοποίηση 

μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας καθώς και από την αλλαγή της ενεργειακής συμπεριφοράς των 

εργαζομένων σε επιχειρήσεις.  

Ο Δήμος θα επιδείξει τις παρεμβάσεις που υλοποιεί στα δημοτικά κτίρια, εγκαταστάσεις και φωτισμό 

και θα αναδείξει την ωφελιμότητά τους. Αναμένεται ότι, με αυτόν τον τρόπο, οι πολίτες και 

επαγγελματίες του Δήμου θα: 

• Ενημερωθούν για την ενεργειακή/κλιματική πολιτική του Δήμου 

• Εξοικειωθούν με τις τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας 

• Επιβεβαιώσουν τα οφέλη από τις παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας και ότι υπάρχει 

απόσβεση στην αρχική επένδυσή, καθώς και βελτίωση στις συνθήκες διαβίωσης. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, έχει γίνει η παραδοχή ότι θα συμμετέχουν 

τουλάχιστον 680 νοικοκυριά και 215 επαγγελματίες/επιχειρήσεις. Η εξοικονόμηση έχει εκτιμηθεί με 

βάση τον τύπο:  

ES = y*n*AR *in*ESPP 
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όπου, y: έτη εφαρμογής της δράσης, n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση, AR: ποσοστό 

ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων, in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 

επηρεάστηκαν μετά την δράση), και ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh). 

Μετά από υπολογισμούς η συγκεκριμένη δράση θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας 13.689.000 

kWh ανά έτος και μείωση εκπομπών 12.249 tCO2 ανά έτος. 

6.4.2 Εκστρατεία ενημέρωσης και προώθησης εθνικών προγραμμάτων 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα επιδιώξει μέσω δράσεων την προβολή εθνικών προγραμμάτων, όπως το 

«ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» και «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ». 

Το πρόγραμμα «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ»  του Υπουργείου Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, 

Περιβάλλοντος και Ενέργειας, αποσκοπεί στο να μειώσει την ενεργειακή κατανάλωση και το 

ενεργειακό κόστος των ελληνικών νοικοκυριών και των επαγγελματικών κτιρίων, καθώς και να 

αυξήσει την οικονομική δραστηριότητα στον κατασκευαστικό τομέα και να δημιουργήσει νέες θέσεις 

εργασίας. Εξασφαλίζοντας προϊόντα υψηλών προδιαγραφών και σημαντικές εκπτώσεις στους πολίτες 

που θα προχωρήσουν στην ενεργειακή αναβάθμιση των κτιρίων τους, το «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» 

προβλέπει 3,100,000 ενεργειακές παρεμβάσεις στον κτιριακό τομέα.  Οι κύριες επεμβάσεις που 

προβλέπονται σε κατοικίες είναι: 

• αντικατάσταση υαλοπινάκων με νέα υψηλών προδιαγραφών (low-e). 

• αντικατάσταση κουφωμάτων. 

• εγκατάσταση μόνωσης στην πρόσοψη, το δώμα κ.ά. 

• εγκατάσταση ψυχρών οροφών στις ταράτσες. 

• αντικατάσταση συμβατικών συστημάτων θέρμανσης με συστήματα υψηλής απόδοσης. 

• εγκατάσταση κεντρικών θερμικών ηλιακών συστημάτων. 

Οι κύριες επεμβάσεις που προβλέπονται σε επαγγελματικά κτίρια είναι: 

• εγκατάσταση συστημάτων ψύξης, θέρμανσης, αερισμού με συστήματα υψηλής απόδοσης. 

• αντικατάσταση των συστημάτων τεχνητού φωτισμού με νέα συστήματα χαμηλής ενεργειακής 
κατανάλωσης. 

• αντικατάσταση / εγκατάσταση προηγμένων συστημάτων ενεργειακού ελέγχου. 

• αντικατάσταση προσόψεων με ολοκληρωμένα συστήματα κουφωμάτων και υαλοπινάκων 
υψηλών προδιαγραφών. 

• εγκατάσταση μόνωσης στο κέλυφος των κτιρίων. 

Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ»  στοχεύει στην ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, 

παρέχοντας κίνητρα στους πολίτες. Επιλέξιμες κατοικίες είναι το σύνολο των μονοκατοικιών, 

πολυκατοικιών και μεμονωμένων διαμερισμάτων τα οποία έχουν καταταχθεί βάσει Πιστοποιητικού 

Ενεργειακής Απόδοσης (Π.Ε.Α.) σε κατηγορία χαμηλότερη ή ίση της Δ.  

Η εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται από τις παρεμβάσεις του προγράμματος πρέπει να αντιστοιχεί σε 

αναβάθμιση μιας ενεργειακής κατηγορίας ή στο 30% της ενεργειακής κατανάλωσης του κτιρίου 

αναφοράς. Οι επιλέξιμες παρεμβάσεις αφορούν σε: 
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• Τοποθέτηση θερμομόνωσης στο κέλυφος του κτιρίου συμπεριλαμβανομένου του δώματος / 
στέγης και της πιλοτής. 

• Αντικατάσταση κουφωμάτων και τοποθέτηση συστημάτων σκίασης. 

• Αναβάθμιση του συστήματος θέρμανσης και παροχής ζεστού νερού χρήσης. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, έχει γίνει η παραδοχή ότι θα υλοποιηθούν εντός 

του Δήμου παρεμβάσεις σε 3.500 κατοικίες με στόχο εξοικονόμησης ανά κατοικία 65 kWh/m2/έτος. 

Η συγκεκριμένη δράση υπολογίζεται ότι θα επιφέρει εξοικονόμηση ενέργειας 15.925.000 kWh ανά 

έτος και μείωση εκπομπών 9.654 tCO2 ανά έτος. 

6.4.3 Ενημέρωση των πολιτών και των εμπλεκομένων φορέων της πόλης για ΑΠΕ 

Ο Δήμος Ηγουμενίτσας έχει ήδη προχωρήσει στην εγκατάσταση ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια και 

εγκαταστάσεις για να αναδείξει τα πλεονεκτήματα τους.  

Πρόσφατα έγινε δυνατή η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων από αυτοπαραγωγούς, που 

θεσπίστηκε με την ΥΑ ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.24461 (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) και αφορά στην 

εγκατάσταση σταθερών φωτοβολταϊκών συστημάτων για την κάλυψη ιδίων αναγκών από 

καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας, με εφαρμογή ενεργειακού συμψηφισμού (net metering). 

Εκτός των φωτοβολταϊκών συστημάτων, οι δημότες και επιχειρηματίες του Δήμου θα ενημερωθούν 

για τα πλεονεκτήματα από την χρήση άλλων τεχνολογιών όπως τα ηλιακά θερμικά, η γεωθερμία, η 

βιομάζα και τα μικρά αιολικά. Ο Δήμος θα συνεργαστεί με επιστήμονες, δημόσιους και ιδιωτικούς 

φορείς και εταιρείες του χώρου για να παρουσιάσει και να προωθήσει τις τεχνολογίες αυτές και την 

εγκατάσταση τους εντός του Δήμου. 

Για τον υπολογισμό της παραγόμενης ενέργειας από την προώθηση ΑΠΕ, χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία 

από τον ΛΑΓΗΕ και τον ΔΕΔΔΗΕ, από το 01/01/2012 μέχρι το 2016, για εγκαταστημένες και 

ενεργοποιημένες φωτοβολταϊκές μονάδες. Τα στοιχεία δείχνουν ότι έχουν εγκατασταθεί 242 Φ/Β 

συστήματα μέσω του προγράμματος «Φωτοβολταϊκά στις στέγες» και επιπλέον 76 Φ/Β συστήματα 

εκτός του προγράμματος. Η ετήσια παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από αυτές τις μονάδες ανέρχεται 

στις 17.886.255 kWh. 

Επιπλέον, από τις δράσεις προώθησης των ΑΠΕ εντός του Δήμου, αναμένεται θα εγκαθίστανται 

ετησίως  νέα συστήματα εγκατεστημένης ισχύος τουλάχιστον 150kW, τα οποία θα εξοικονομούν 

225.000 kWh ανά έτος. Τα νέα αυτά συστήματα ΑΠΕ κατά το τέλος του 2030 θα προσφέρουν επιπλέον 

συνολική εξοικονόμηση 20.475.000 kWh. 

Συνολικά από την εγκατάσταση ΑΠΕ εντός των διοικητικών ορίων του Δήμου αναμένεται 
εξοικονόμηση ενέργειας 38.361.255 kWh και συνολική μείωση εκπομπών 42.312 tCO2 το έτος 2030. 
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6.5 Δράσεις για τις οδικές μεταφορές 

Ο Δήμος δεν έχει μεγάλες δυνατότητες για παρεμβάσεις στις δημόσιες (πλην δημοτικών) και ιδιωτικές 

μεταφορές όσον αφορά στα οχήματα, την επιλογή χρήσης και την οδική συμπεριφορά. Εντούτοις, 

μπορεί να ασκήσει επιρροή προκειμένου να μειωθούν οι εκπομπές CO2 και να εξοικονομηθούν 

πολύτιμοι πόροι από την μειωμένη χρήση των ιδιωτικών, κυρίως, οχημάτων. 

6.5.1  Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και επαγγελματιών οδηγών του Δήμου 

Ο Δήμος θα διοργανώσει εκστρατείες ενημέρωσης / εκπαίδευσης για τους πολίτες για να προωθήσει 

τα οχήματα με εναλλακτικά καύσιμα, οχήματα με διπλό καύσιμο και τα υβριδικά οχήματα. Έμφαση 

θα δοθεί στην εξοικονόμηση καυσίμου και μείωση εκπομπών CO2. Επίσης, ο Δήμος θα προβάλει τις 

αρχές της οικολογικής οδήγησης και τα οφέλη από την μειωμένη χρήση των ιδιωτικών οχημάτων για 

μικρές αποστάσεις εντός της πόλης, με παράλληλη υιοθέτηση πρακτικών αειφόρου μετακίνησης 

(ΜΜΜ, ποδήλατο, περπάτημα, κτλ.). 

Ειδικά για τους επαγγελματίες, θα τονιστούν οι δράσεις του Δήμου στα δημοτικά οχήματα και το πως 

η ορθή διαχείριση στόλου και η οικολογική οδήγηση μπορούν να μειώσουν τα εταιρικά έξοδα από τις 

μεταφορές, συνεισφέροντας παράλληλα στην αειφορία. 

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, έχει γίνει η παραδοχή ότι στις δράσεις αυτές θα 

συμμετέχουν τουλάχιστον 1500 οδηγοί ΙΧ και 700 επαγγελματίες. Η εξοικονόμηση έχει εκτιμηθεί με 

βάση τον τύπο:  

ES = y*n*AR *in*ESPP 

όπου, y: έτη εφαρμογής της δράσης, n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση, AR: ποσοστό 

ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων, in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που 

επηρεάστηκαν μετά την δράση), και ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh). 

Συνολικά, εκτιμάται ότι θα υπάρξει εξοικονόμηση ενέργειας 34.840.000 kWh ανά έτος και μείωση 

εκπομπών 8.695 tCO2 ανά έτος. 

6.5.2  Μελέτη αστικής κινητικότητας και υλοποίηση προβλεπόμενων έργων / παρεμβάσεων 

Σε  συνέχεια  των  δράσεων  για  τα  δημοτικά  οχήματα,  ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα προχωρήσει στη 

μελέτη και υλοποίηση έργων/παρεμβάσεων για την αύξηση χρήσης των δημόσιων συγκοινωνιών και 

των εναλλακτικών μέσων μεταφοράς εντός του Δήμου. Σκοπός είναι η μείωση των μετακινήσεων με 

ιδιωτικά οχήματα και η προώθηση της αειφόρου μετακίνησης. 

Σαν πρώτο βήμα, ο Δήμος θα συντάξει μία μελέτη αστικής κινητικότητας και θα προτείνει έργα και 

παρεμβάσεις που θα οδηγήσουν στην δημιουργία υποδομών/αναμόρφωση των ΜΜΜ του Δήμου, 

εισαγωγή/προώθηση εναλλακτικών μέσων μεταφοράς, αποτροπή/μείωση των μετακινήσεων με ΙΧΕ, 

βελτίωση του περιβάλλοντος για πεζοπορία / ποδηλασία. κτλ.  

Σημειώνεται ότι το κόστος των προτεινόμενων μέτρων και παρεμβάσεων θα εκτιμηθεί μετά την 

σύνταξη της μελέτης αστικής κινητικότητας. 
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Στη συνέχεια, ο Δήμος Ηγουμενίτσας θα επιδιώξει την μεγαλύτερη δυνατή ένταξη και υλοποίηση των 

μέτρων σε εθνικά/περιφερειακά προγράμματα χρηματοδότησης αλλά και την υλοποίηση μικρών/ 

συμπληρωματικών έργων από ιδίους πόρους του Δήμου.  

Για τον υπολογισμό της εξοικονόμησης ενέργειας, έχει γίνει η παραδοχή ότι από τη μελέτη 

κινητικότητας και τα συνεπακόλουθα έργα θα επιδιωχθεί η αποφυγή 1 στις 10 μετακινήσεις με ΙΧΕ 

βενζίνης και πετρελαίου εντός του Δήμου, αποφέροντας επιπλέον εξοικονόμηση ενέργειας κατά 

19.680.856 kWh, η οποία αντιστοιχεί σε μείωση ρίπων κατά 4.686 tCO2 το χρόνο. 
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7 Σύνοψη δράσεων 

Το Προσχέδιο Δράσης Βιώσιμης Ενέργειας του Δήμου Ηγουμενίτσας καθορίζει τις δράσεις και 

παρεμβάσεις που προτίθεται ο Δήμος να υλοποιήσει μέχρι το 2030.  

Το γράφημα της Εικόνας 3 απεικονίζει το ποσοστό μείωσης των εκπομπών CO2 επί της αρχικής τιμής 

εκπομπών για τον κάθε τομέα κατανάλωσης για τον Δήμο Ηγουμενίτσας και προκύπτει από την 

Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς και τη Μελέτη Προτεινόμενων Δράσεων, οι οποίες 

πραγματοποιήθηκαν σε προηγούμενες φάσεις εκπόνησης του ΣΔΒΕ. 

Εικόνα 3: Ποσοστό μείωσης εκπομπών CO2 ανά τομέα κατανάλωσης 

 

Οι δράσεις προς υλοποίηση μπορούν να διακριθούν σε βραχυπρόθεσμες, μεσοπρόθεσμες και 

μακροπρόθεσμες. Ωστόσο, υπάρχουν συγκεκριμένες δράσεις οι οποίες μπορούν να υλοποιηθούν 

καθ’  όλο το χρονικό διάστημα έως το 2030 και μπορούν να χαρακτηριστούν τόσο ως βραχυπρόθεσμες 

όσο και ως μεσοπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες με τα αντίστοιχα αποτελέσματα. Η διάκριση αυτή 

φαίνεται στον πίνακα 17 που ακολουθεί.  

Ο πίνακας συνοψίζει τις δράσεις, καθώς και το ενεργειακό και περιβαλλοντικό όφελος που 

αναμένεται από την υλοποίηση τους, το χρονοδιάγραμμά υλοποίησης και πιθανούς τρόπους 

χρηματοδότησής τους. 

Όπως φαίνεται, ο Δήμος Ηγουμενίτσας μπορεί να επιτύχει τον στόχο που έχει θέσει για μείωση των 

εκπομπών CO2 στο Δημοτικό Τομέα κατά τουλάχιστον 40% έως το 2030. Τα μέτρα που περιγράφονται 

στο Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης του Δήμου εκτιμάται ότι θα αποφέρουν 44,4% μείωση εκπομπών 

CO2 στο Δημοτικό Τομέα έως το 2030. 
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Πίνακας 17: Δράσεις και παρεμβάσεις που προτίθεται ο Δήμος να υλοποιήσει μέχρι το 2030 

Α/Α 

 

Δράσεις 

Ενεργειακό 

όφελος 

(kWh/έτος) 

Περιβαλλοντικό 

όφελος 

(tCO2/έτος) 

Εκτιμώμενο 

κόστος(€) 

Έτος 

ολοκλήρωσης 

Πηγή 

χρηματοδότησης 

ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

1 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Βλέπε Δράση Α/Α 33  2020 
Κοινοτικοί και 

Εθνικοί Πόροι 

2 
Σύστημα καταγραφής της κατανάλωσης ηλεκτρικής 

ενέργειας στα δημοτικά κτίρια 
27.175 30 60.000 2020 

Ίδιοι πόροι / 

Κοινοτικοί και 

Εθνικοί Πόροι 

3 
Μελέτη και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά 

κτίρια 
Βλέπε Δράση Α/Α 34 2020 

Ίδιοι πόροι / Εθνικά 

προγράμματα 

4 
Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

αντλιοστασίων 

Βλέπε Δράση Α/Α 35 
2020 Ίδιοι πόροι 

5 Αντικατάσταση λαμπτήρων/φωτιστικών οδοφωτισμού 3.056.844 3.372 4.694.136    2020 
Ίδιοι πόροι / Εθνικά 

προγράμματα / ΣΔΙΤ 

6 Εκπόνηση μελέτης οδοφωτισμού 122.443 135 40.000 2020 
Ίδιοι πόροι / Εθνικά 

προγράμματα 
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Α/Α 

 

Δράσεις 

Ενεργειακό 

όφελος 

(kWh/έτος) 

Περιβαλλοντικό 

όφελος 

(tCO2/έτος) 

Εκτιμώμενο 

κόστος(€) 

Έτος 

ολοκλήρωσης 

Πηγή 

χρηματοδότησης 

7 Αντικατάσταση δημοτικών οχημάτων Βλέπε Δράση Α/Α 36 2020 

Ίδιοι πόροι / 

Κοινοτικοί και 

Εθνικοί Πόροι 

8 
Εκπαίδευση των οδηγών του Δήμου στην οικολογική 

οδήγηση 
112.010 28 5.000 2020 Ίδιοι πόροι 

9 Αποτελεσματικότερη διαχείριση του δημοτικού στόλου 100.809 25 15.000 2020 Ίδιοι πόροι 

10 
Επιμόρφωση τμήματος προμηθειών για πράσινες 

προμήθειες 
- - 3.000 2020 Ίδιοι πόροι 

11 
Χρήση περιβαλλοντικών προδιαγραφών για προϊόντα και 

υπηρεσίες 
55.638 64 - 2020 Ίδιοι πόροι 

12 Συνεχής κατάρτιση αγροτών Βλέπε Δράση Α/Α 32   2020 Ίδιοι πόροι 

13 
Κίνητρα για εφαρμογή Συστήματος Ενεργειακής 

Διαχείρισης (ΣΕΔ) 

192.392 212 50.000  
2020 Ίδιοι πόροι 

14 Πρόγραμμα εθελοντικών συμφωνιών 146.218 161 5.000  2020 Ίδιοι πόροι 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΔΒΕ 

  
 

68 

Α/Α 

 

Δράσεις 

Ενεργειακό 

όφελος 

(kWh/έτος) 

Περιβαλλοντικό 

όφελος 

(tCO2/έτος) 

Εκτιμώμενο 

κόστος(€) 

Έτος 

ολοκλήρωσης 

Πηγή 

χρηματοδότησης 

15 

Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την 

εξοικονόμηση ενέργειας μηδενικού, χαμηλού και μέσου 

κόστους 

Βλέπε Δράση Α/Α 37  2020 Ίδιοι πόροι 

16 
Εκστρατεία ενημέρωσης και προώθησης εθνικών 

προγραμμάτων 

Βλέπε Δράση Α/Α 38 
2020 Ίδιοι πόροι 

17 
Ενημέρωση των πολιτών και των  εμπλεκόμενων  φορέων  

της  πόλης για ΑΠΕ 

Βλέπε Δράση Α/Α 39 
2020 Ίδιοι πόροι 

18 
Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και επαγγελματιών 

οδηγών του Δήμου   

Βλέπε Δράση Α/Α 40 
2020 Ίδιοι πόροι 

19 
Μελέτη αστικής κινητικότητας και υλοποίηση 

προβλεπόμενων έργων / παρεμβάσεων 

Βλέπε Δράση Α/Α 41 
2020 Ίδιοι πόροι 

ΜΕΣΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

20 Λειτουργία Τμήματος Αγροτικής Ανάπτυξης 639.755 504 50.000  2025 Ίδιοι πόροι 

21 Συνεχής κατάρτιση αγροτών Βλέπε Δράση Α/Α  32 2025 Ίδιοι πόροι 

22 Σύστημα ηλεκτρονικής υδροληψίας 1.615.651 1.782 1.000.000  2025 Ίδιοι πόροι 



ΜΕΛΕΤΗ ΠΡΟΤΕΙΝΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑΣ ΣΔΒΕ 

  
 

69 

Α/Α 

 

Δράσεις 

Ενεργειακό 

όφελος 

(kWh/έτος) 

Περιβαλλοντικό 

όφελος 

(tCO2/έτος) 

Εκτιμώμενο 

κόστος(€) 

Έτος 

ολοκλήρωσης 

Πηγή 

χρηματοδότησης 

23 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια Βλέπε Δράση Α/Α  33 2025 
Κοινοτικοί και 

Εθνικοί Πόροι 

24 
Μελέτη και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά 

κτίρια 
Βλέπε Δράση Α/Α 34 2025 

Ίδιοι πόροι / Εθνικά 

προγράμματα 

25 
Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

αντλιοστασίων 

Βλέπε Δράση Α/Α 35 
2025 Ίδιοι πόροι 

26 Αντικατάσταση δημοτικών οχημάτων Βλέπε Δράση Α/Α  36 2025 

Ίδιοι πόροι / 

Κοινοτικοί και 

Εθνικοί Πόροι 

27 

Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την 

εξοικονόμηση ενέργειας μηδενικού, χαμηλού και μέσου 

κόστους 

Βλέπε Δράση Α/Α 37  

2025 

Ίδιοι πόροι 

28 
Εκστρατεία ενημέρωσης και προώθησης εθνικών 

προγραμμάτων 

Βλέπε Δράση Α/Α 38 2025 
Ίδιοι πόροι 

29 
Ενημέρωση των πολιτών και των  εμπλεκόμενων  φορέων  

της  πόλης για ΑΠΕ 

Βλέπε Δράση Α/Α 39 2025 
Ίδιοι πόροι 
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Α/Α 

 

Δράσεις 

Ενεργειακό 

όφελος 

(kWh/έτος) 

Περιβαλλοντικό 

όφελος 

(tCO2/έτος) 

Εκτιμώμενο 

κόστος(€) 

Έτος 

ολοκλήρωσης 

Πηγή 

χρηματοδότησης 

30 
Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και επαγγελματιών 

οδηγών του Δήμου   

Βλέπε Δράση Α/Α 40 2025 
Ίδιοι πόροι 

31 
Μελέτη αστικής κινητικότητας και υλοποίηση 

προβλεπόμενων έργων / παρεμβάσεων 

Βλέπε Δράση Α/Α 41 2025 
Ίδιοι πόροι 

ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΕΣ 

32 Συνεχής κατάρτιση αγροτών 607.767 479 50.000  2030 Ίδιοι πόροι 

33 Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα κτίρια 250.270 276 6.368.227 2030 
Κοινοτικοί και 

Εθνικοί Πόροι 

34 
Μελέτη και Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε δημοτικά 

κτίρια 
560.000 618 599.200 2030 

Ίδιοι πόροι / Εθνικά 

προγράμματα 

35 
Μέτρα για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης των 

αντλιοστασίων 
593.160 654 60.000 2030 Ίδιοι πόροι 

36 Αντικατάσταση δημοτικών οχημάτων 267.430 67 2.175.000 2030 

Ίδιοι πόροι / 

Κοινοτικοί και 

Εθνικοί Πόροι 
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Α/Α 

 

Δράσεις 

Ενεργειακό 

όφελος 

(kWh/έτος) 

Περιβαλλοντικό 

όφελος 

(tCO2/έτος) 

Εκτιμώμενο 

κόστος(€) 

Έτος 

ολοκλήρωσης 

Πηγή 

χρηματοδότησης 

37 

Εκστρατεία ενημέρωσης για τα οφέλη από την 

εξοικονόμηση ενέργειας μηδενικού, χαμηλού και μέσου 

κόστους 

13.689.000 12.249 125.000  2030 Ίδιοι πόροι 

38 
Εκστρατεία ενημέρωσης και προώθησης εθνικών 

προγραμμάτων 
15.925.000 9.654 25.000  2030 Ίδιοι πόροι 

39 
Ενημέρωση των πολιτών και των  εμπλεκόμενων  φορέων  

της  πόλης για ΑΠΕ 
38.361.255 42.312 50.000  2030 Ίδιοι πόροι 

40 
Εκστρατεία ενημέρωσης των πολιτών και επαγγελματιών 

οδηγών του Δήμου   
34.840.000 8.695 50.000 2030 Ίδιοι πόροι 

41 
Μελέτη αστικής κινητικότητας και υλοποίηση 

προβλεπόμενων έργων / παρεμβάσεων 
19.680.856 4.686 50.000  2030 Ίδιοι πόροι 

Σύνολο 130.843.791 86.005 15.474.563   

 


