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1. ΣΥΝΟΨΗ 

Ανταποκρινόµενος στο κάλεσµα των ∆ηµάρχων της Ευρώπης να υπερβούν το στόχο µείωσης 

των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020, ο ∆ήµος ∆ιονύσου 

υπέγραψε το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων στις 31 Οκτωβρίου 2011 και ξεκίνησε να 

προσαρµόζεται και να υλοποιεί τις δεσµεύσεις που απορρέουν από αυτό. 

Όλοι οι υπογράφοντες το Σύµφωνο, ως πρώτο βήµα, δεσµεύονται να υποβάλουν Σχέδια 

∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια (Σ∆ΑΕ) µε τα οποία να παρουσιάσουν τον τρόπο µε τον 

οποίο θα επιτύχουν το στόχο τους, για τη µείωση των εκποµπών CO2 έως το 2020.  

Το παρόν σχέδιο του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ∆ήµου ∆ιονύσου 

καταρτίστηκε από οµάδα έργου αποτελούµενη από υπαλλήλους του ∆ήµου και υπεύθυνο της 

οµάδας τον αντιδήµαρχο Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής κ. Ιωάννη Κανατσούλη, σύµφωνα 

µε τις υπ’ αριθµ. 689/27-3-2013 και 763/9-4-2013 Αποφάσεις ∆ηµάρχου. 

Η συµµετοχή των κατοίκων του ∆ήµου ∆ιονύσου στις προσπάθειες εφαρµογής του Σχεδίου 

∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια κρίνεται απαραίτητη. Από τη διεξαγωγή µιας σχετικής 

έρευνας, που είχε ως στόχο την αποτύπωση της ενεργειακής συµπεριφοράς και της προθυµίας 

των κατοίκων του ∆ήµου να εφαρµόσουν δράσεις εξοικονόµησης ενέργειας, προκύπτει µία 

ικανοποιητική στάση όσον αφορά τη συµπεριφορά τους σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας 

και την προθυµία τους για την κάλυψη των ενεργειακών αναγκών τους σε ΑΠΕ.  

   

Στο ∆ήµο του ∆ιονύσου, οι εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα υπολογίζονται σε 304.960,00 

τόνους  CO2 ετησίως (έτος αναφοράς: 2011). Ο στόχος που θέτει ο ∆ήµος είναι η µείωση 

αυτών των εκποµπών σε 236.670,53  τόνους CO2  µέχρι το έτος 2020, µείωση που αντιστοιχεί 

σε ποσοστό 22,39%. 

Τα βασικά συµπεράσµατα που προέκυψαν από την ενεργειακή ανάλυση της υφιστάµενης 

κατάστασης για το ∆ήµο ∆ιονύσου είναι τα εξής: 

Το µεγαλύτερο ποσοστό εκποµπών CO2 στο ∆ήµο ∆ιονύσου προέρχεται από την κατανάλωση 

ενέργειας στις κατοικίες (74,95%). Τα δηµοτικά κτίρια (1,47%), τα κτίρια και εγκαταστάσεις 

του τριτογενή τοµέα (2,00%), ο δηµοτικός φωτισµός (1,41%),  ο δηµοτικός στόλος (0,33%), 

οι ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές (5,42%), οι δηµόσιες µεταφορές (ΟΑΣΑ κλπ) (0,29%) 

και οι διελεύσεις από την Εθνική Οδό Αθηνών-Λαµίας (ΕΟΑΛ) (14,12%). Κατ’ επέκταση 

δόθηκε προτεραιότητα στη µείωση των εκποµπών CO2 για το ∆ήµο ∆ιονύσου από την 

εξοικονόµηση ενέργειας στις κατοικίες και στις ιδιωτικές και εµπορικές µεταφορές. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ  1. Ποσοστό (%)  συµµετοχής ανά τοµέα στις συνολικές εκποµπές CO2 

 

Οι εκποµπές CO2 που υπόκεινται στη διαχείριση του ∆ήµου (κτίρια, στόλος, φωτισµός) 

αποτελούν σχετικά µικρό ποσοστό (3,21%) του συνόλου των ρύπων, παραµένουν σηµαντικές 

ωστόσο σε απόλυτες µονάδες (9.796,11 tCO2). Οι προτεινόµενες δράσεις εξοικονόµησης 

ενέργειες σε δηµοτικές εγκαταστάσεις και δραστηριότητες θα πρέπει να λειτουργούν ως 

παραδείγµατα προς µίµηση και µέσο ευαισθητοποίησης των κατοίκων. Κατά συνέπεια δόθηκε 

βαρύτητα στην επικοινωνία των αποτελεσµάτων των κατοίκων. Κατά συνέπεια δόθηκε 

βαρύτητα στην επικοινωνία των αποτελεσµάτων των εφαρµογών, καθώς θα είναι αδύνατο να 

επιτευχθούν οι στόχοι µείωσης του ανθρακικού αποτυπώµατος χωρίς τη συµµετοχή των 

κατοίκων του ∆ήµου.    

Ο στόχος µείωσης των εκποµπών CO2 αναµένεται να επιτευχθεί από τον συνδυασµό 

εξοικονόµησης ενέργειας διαφόρων δράσεων που θα υλοποιηθούν και σε κάποιες περιπτώσεις 

έχουν ήδη ξεκινήσει να υλοποιούνται, εντός των ορίων του ∆ήµου. Το Σχέδιο ∆ράσης που 

καταρτίστηκε προβλέπει ενδεικτικά µέτρα µείωσης της κατανάλωσης ενέργειας από τους 

παρακάτω τοµείς: 

∆ηµοτικά κτίρια: Ενεργειακή αναβάθµιση και πιστοποίηση των κτιριακών εγκαταστάσεων του 

∆ήµου, µελέτη και εγκατάσταση συστήµατος διαχείρισης κτιρίων (Building Management 

System BMS). Ενηµέρωση και ευαισθητοποίηση των χρηστών των δηµοσίων κτιρίων. Η 

εξοικονόµηση  CO2  από την εφαρµογή των εν λόγω δράσεων αναµένεται να είναι 97,10 t CO2   

∆ηµοτικός φωτισµός: Χρήση λαµπτήρων χαµηλής κατανάλωσης για κάλυψη των αναγκών 

σε δηµοτικό φωτισµό, εκπόνηση µελέτης φωτισµού   για το σύνολο του ∆ήµου ,υλοποίηση 

πιλοτικού προγράµµατος τηλεδιαχείρισης του δηµοτικού φωτισµού. Η εξοικονόµηση  CO2  από 

την εφαρµογή των εν λόγω δράσεων αναµένεται να είναι 1.286,14 t CO2   
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Οικιακός και τριτογενής τοµέας: Ενηµέρωση/ευαισθητοποίηση του κοινού, δράσεις 

διανοµής λαµπτήρων εξοικονόµησης ενέργειας, ενηµέρωση για τα προγράµµατα 

‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ’’. Η εξοικονόµηση  CO2  από την εφαρµογή των εν λόγω 

δράσεων αναµένεται να είναι 64.675,99 t CO2   

Οχήµατα και µεταφορές: Μελέτη αστικής κινητικότητας, προώθηση Eco-driving, βελτίωση 

απόδοσης δηµοτικού στόλου οχηµάτων. Η εξοικονόµηση  CO2  από την εφαρµογή των εν λόγω 

δράσεων αναµένεται να είναι 2.230,25 CO2. 

Άλλα µέτρα: Προώθηση των ΑΠΕ, εγκατάσταση φωτοβολταϊκώ.ν σε δηµοτικά κτίρια, 

Πράσινες προµήθειες, προώθηση περιφερειακών/ εθνικών πολιτικών προς του πολίτες.  

Το συνολικό κόστος εφαρµογής του συνόλου των δράσεων όπως αυτές περιγράφονται στο 

Σ∆ΑΕ του ∆ήµου ∆ιονύσου ανέρχεται στα 3.176.538,10 €. 

Ωστόσο, είναι σηµαντικό σε αυτό το σηµείο να τονιστεί ότι οι µεγαλύτερες µειώσεις 

αναµένονται από τοµείς στους οποίους ο ∆ήµος δεν µπορεί να ασκήσει άµεση επίδραση 

(ιδιωτικές-εµπορικές µεταφορές, οικιακός και τριτογενής τοµέας). Για το λόγο αυτό, η 

επίτευξη του στόχου του 22,39% θα πρέπει να αποτελέσει αντικείµενο στενής 

παρακολούθησης µέχρι την επόµενη αναφορά προς το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων σε δύο 

χρόνια οπότε και θα µπορούν να προταθούν νέα ή διορθωµένα µέτρα και δράσεις. 

Σε κάθε περίπτωση, ο ∆ήµος σε συνδυασµό µε τους εµπλεκόµενους φορείς της πόλης θα 

εξετάζει διαρκώς την εφαρµογή και νέων µέτρων στους διάφορους τοµείς και θα 

εντατικοποιήσει την προσπάθειά του για µείωση των καταναλώσεων στον οικιακό και 

τριτογενή τοµέα. Παράλληλα, θα εφαρµόζει σταδιακά τα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας 

στους τοµείς άµεσης αρµοδιότητάς του (δηµοτικά κτίρια, στόλος οχηµάτων, δηµοτικός 

φωτισµός) ώστε να αποτελέσει πρότυπο τόσο για τους δηµότες του όσο και για τον τριτογενή 

τοµέα. 

Συνοψίζοντας, ο ∆ήµος υιοθετεί πλήρως το παρόν Σχέδιο ∆ράσης και δεσµεύεται για την 

υλοποίησή του µε στόχο να φτάσει το στόχο µείωσης των εκποµπών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

______________________________________________________________________________________________________

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     5 

2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

2.1 ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ∆ΗΜΟΥ 

ΔΗΜΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΥ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 

ΕΔΡΑ ΑΓΙΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

  

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου αποτελείται από επτά (7) ∆ηµοτικές Κοινότητες: Άγιος Στέφανος, Άνοιξη, 

∆ιόνυσος, ∆ροσιά, Κρυονέρι, Ροδόπολη, Στάµατα και εντάσσεται στο Πολεοδοµικό 

Συγκρότηµα Αθηνών. Σύµφωνα µε τα αποτελέσµατα της οριστικής απογραφής πληθυσµού 

2011 έχει έκταση περίπου 68 τ. χλµ. και πληθυσµό 40.193 κατοίκους. Από άποψη διοικητικής 

οργάνωσης ο ∆ήµος ∆ιονύσου εντάσσεται στην Περιφερειακή Ενότητα Ανατολικής Αττικής, 

ενώ σε ότι αφορά το χωροταξικό και πολεοδοµικό σχεδιασµό ανήκει στην εποπτεία του 

Οργανισµού Ρυθµιστικού Σχεδίου Αθήνας. Η οικιστική εξέλιξη της περιοχής ακολούθησε 

διάφορα επιµέρους στάδια µε ιδιαίτερα χαρακτηριστικά το καθένα, γεγονός που επηρέασε και 

τη σύγχρονη φυσιογνωµία της πόλης. Η οικιστική της ανάπτυξη συνδέεται κυρίως µε την 

εγκατάσταση προσφύγων από την Μικρά Ασία και τον Πόντο οι οποίοι εγκαταστάθηκαν στους 

οικισµούς που προϋφίσταντο του έτους 1923 δηλ. παλαιό Μπογιάτι (σήµερα Άνοιξη) και νέο 

Μπογιάτι ή ΟΙΟΝ (σήµερα Άγ. Στέφανος) αλλά και µε εσωτερικούς µετανάστες που 

απασχολήθηκαν στα Λατοµεία του ∆ιονύσου. Το ίδιο παλαιοί οικισµοί είναι και οι υπόλοιπες 

∆ηµοτικές Κοινότητες. 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου ανήκει στους ∆ήµους της Ανατολικής Αττικής που εµφανίζουν έντονη 

οικιστική και εµπορική ανάπτυξη ενώ παράλληλα οι δείκτες ανάπτυξης και παραγωγικότητας 

υποδεικνύον ότι πολύ σύντοµα οι µεγάλοι ∆ήµοι της Ανατολικής Αττικής -ανάµεσα τους και ο 

∆ήµος ∆ιονύσου- θα αποτελέσουν ένα ισχυρό µητροπολιτικό κέντρο του λεκανοπεδίου. Ήδη 

ολόκληρη η Ανατολική Αττική βρίσκεται ενώπιον µεγάλων αναπτυξιακών ευκαιριών, 

προοπτικών και προκλήσεων κυρίως λόγω της γεωγραφικής της θέσης και του φυσικού της 

περιβάλλοντος. Η γειτνίαση του ∆ήµου µε την περιαστική ζώνη καθώς και η άµεση πρόσβαση 

στα βόρεια και δυτικά προάστια είναι σηµαντικοί παράγοντες που επηρεάζουν τις προοπτικές 

ανάπτυξης του ∆ήµου.  

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου εκτείνεται από τις παρυφές της Πάρνηθας έως την Πεντέλη ενώ παράλληλα 

οι κυριότεροι παραπόταµοι του Κηφισού καθώς και ο ίδιος ο Κηφισός ξεκινάν από ∆ιόνυσο, 



 

______________________________________________________________________________________________________

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     6 

Άνοιξη, Κρυονέρι και Άγ. Στέφανο. Η γεωγραφική θέση του ∆ήµου ∆ιονύσου τον καθιστά 

πολύ ελκυστικό στους κατοίκους του λεκανοπεδίου που επιθυµούν την αποκέντρωση, καθώς 

βρίσκεται κοντά σε δυο κοµβικά σηµεία, την Ε.Ο. Αθηνών-Λαµίας και την Λ. Μαραθώνος 

(προέκταση της Λ. Κηφισίας)-παλαιά Ε.Ο. Αθηνών -Χαλκίδος που συνδέει την 

βορειοανατολική αττική µε τα βόρεια προάστια. Παράλληλα στον Άγ. Στέφανο βρίσκεται 

σταθµός του Ο.Σ.Ε. πάνω στην κεντρική σιδηροδροµική γραµµή Αθηνών-Θεσσαλονίκης-

Ευζώνων ο οποίος προσφέρει γρήγορη προσέγγιση του κέντρου των Αθηνών.  Ακόµα, το 

φυσικό περιβάλλον του ∆ήµου ∆ιονύσου αποτελεί σηµαντικό πλεονέκτηµα για τους κατοίκους 

του καθώς τους προσφέρει αρκετά υψηλό επίπεδο ζωής. Στα χαρακτηριστικά γνωρίσµατα της 

περιοχής συγκαταλέγεται η υψηλών προδιαγραφών αρχιτεκτονική, ο χαµηλός συντελεστής 

δόµησης και το µεγάλο ποσοστό ιδιωτικού αλλά και δηµοτικού πρασίνου.  

Οι περισσότερες περιοχές του ∆ήµου χαρακτηρίζονται ως περιοχές αµιγούς κατοικίας και 

απαγορεύεται οποιαδήποτε εµπορική δραστηριότητα εντός του οικιστικού ιστού. 

Η βιοµηχανική ζώνη εκτείνεται κυρίως κατά µήκος της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαµίας 

(Βιοµηχανικές Ζώνες Κρυονερίου - Αγ. Στεφάνου και Άνοιξης) και είναι κατά κανόνα χαµηλής 

όχλησης, ενώ πολλές από τις εγκαταστάσεις είναι αποθηκευτικές ή αφορούν τα κεντρικά 

γραφεία των επιχειρήσεων. Παράλληλα τα τελευταία χρόνια αναπτύχθηκε ένα εµπορικό 

κέντρο πάνω στον οδικό άξονα της Λ. Μαραθώνος, Χελµού, Λ. Κρυονερίου, Κοιµήσεως 

Θεοτόκου και Τραπεζούντος κυρίως µε εµπορικά καταστήµατα και άλλες υπηρεσίες ιδιωτικού 

(π.χ. τράπεζες) & δηµόσιου τοµέα (∆ασαρχείο, Ι.Κ.Α. κ.λ.π.), από το οποίο εξυπηρετείται τόσο 

ο ίδιος ο ∆ήµος όσο και οι κάτοικοι των όµορων ∆ήµων όπως του Μαραθώνα και του Ωρωπού.  

Η προοπτική αειφόρου ανάπτυξης του ∆ήµου ∆ιονύσου καθώς και της ευρύτερης περιοχής 

στηρίζεται και στη ∆ιαδηµοτική συνεργασία που θα πρέπει να αναπτυχθεί µεταξύ των 

γειτονικών δήµων. Η προστασία του φυσικού πλούτου π.χ. της Λίµνης του Μαραθώνα, του 

Πεντελικού & Παρνηθαϊκού όρους, των πρώην βασιλικών κτηµάτων κλπ. είναι ο βασικότερος 

τοµέας ο οποίος δια της κοινής πολιτικής των όµορων δήµων (Μαραθώνα, Ωρωπού, Αχαρνών, 

Πεντέλης και Κηφισιάς) µπορεί να προστατευτεί και να αναπτυχθεί σύµφωνα µε τον εθνικό & 

ευρωπαϊκό σχεδιασµό (ευρωπαϊκά προγράµµατα LIFE, Natura, Jessica). Σηµειώνεται ότι η 

κεντρική σήραγγα που συνδέει τη Λίµνη Μαραθώνα µε τα διυλιστήρια Αθηνών διέρχεται από 

τον ∆ήµο ∆ιονύσου (∆ηµοτικές Κοινότητες Αγ. Στεφάνου & Άνοιξη) ενώ όπως 

προαναφέρθηκε, ο Κηφισός πηγάζει από τα ποτάµια της Πάρνηθας και της Πεντέλης µέσω της 

∆ηµοτικής Κοινότητας Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, Κρυονερίου και ∆ιονύσου. 
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2.2 ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΑ ΟΡΙΑ – ∆ΗΜΟΤΙΚΕΣ ΕΝΟΤΗΤΕΣ 

Με τον Ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωµένης 

∆ιοίκησης − Πρόγραµµα Καλλικράτης» συστήθηκε ο ∆ήµος ∆ιονύσου µε έδρα τον Άγιο 

Στέφανο και αποτελούµενος από τους δήµους: Αγίου Στεφάνου, ∆ροσιάς, ∆ιονύσου, Ανοίξεως 

και τις Κοινότητες Σταµάτας, Κρυονερίου Ροδοπόλεως, οι οποίοι πλέον καταργήθηκαν. Οι 

εδαφικές αυτές περιφέρειες αποτελούν πλέον τις δηµοτικές κοινότητες του νέου ∆ήµου 

∆ιονύσου και φέρουν το όνοµα του πρώην δήµου ή της κοινότητας. Έτσι ο ∆ήµος ∆ιονύσου 

αποτελείται από επτά (7) ∆ηµοτικές Κοινότητες και πιο συγκεκριµένα την ∆ηµοτική Κοινότητα 

Αγ. Στεφάνου, την ∆ηµοτική Κοινότητα Ανοίξεως, την ∆ηµοτική Κοινότητα ∆ιονύσου, την 

∆ηµοτική Κοινότητα ∆ροσιάς, την ∆ηµοτική Κοινότητα Κρυονερίου, την ∆ηµοτική Κοινότητα 

Ροδοπόλεως και την ∆ηµοτική Κοινότητα Σταµάτας. 
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2.3 ΠΛΗΘΥΣΜΙΑΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

Ο ενιαίος ∆ήµος, σύµφωνα  µε την απογραφή του 2011, έχει πληθυσµό 40.193 κατοίκους. Η 

ανάπτυξη του ∆ήµου είναι ιδιαιτέρως µεγάλη τις τελευταίες δεκαετίες καθώς το 2001 είχε 

32.986, το 1991 είχε 17.986. και το 1981 είχε 7.549. κατοίκους, όπως φαίνεται στον 

παρακάτω πίνακα:  

Περιγραφή  
Μόνιµος 

Πληθυσµός 2011 
Μόνιµος 

Πληθυσµός 2001 
Μόνιµος 

Πληθυσµός 1991 
Μόνιµος 

Πληθυσµός 1981 

∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ  
(Έδρα: Άγιος Στέφανος,ο) 40.193 32.986 17.986 7.549 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 10.015 9.451 5.333 2.460 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΝΟΙΞΕΩΣ 6.510 5.397 2.864 1.271 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 6.458 4.987 2.538 639 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ∆ΡΟΣΙΑΣ 7.186 5.865 3.026 1.474 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 5.040 2.721 1.261 917 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΟΛΕΩΣ 2.078 2.090 1.359   

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 2.906 2.475 1.605 788 
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Πηγή: ΕΣΥΕ, e-Demography                                         

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.3.1 
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2.4 ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ 

Το κλίµα της περιοχής είναι µεσογειακό και κατατάσσεται, ειδικότερα, στην κατηγορία του 

έντονου θερµού – µεσογειακού. Ο ∆ήµος ∆ιονύσου βρίσκεται κοντά στους µετεωρολογικούς 

σταθµούς του Τατοϊου και  ∆ιονύσου - Πεντέλης  

 

 

 

 

 

Πηγή: dionysos-penteli/ meteoclub 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.4.1 

 

 

 
Μετεωρολογικός σταθµός στο ∆ιόνυσο Αττικής, Υψόµετρο: 500µ  
History for IATTICAD1 
    
Dionyssos, Northern At 
hens, ATTICA   
Daily Summary for Ιανουάριος 1, 2010 - ∆εκέµβριος 31, 2010  
     
   High: Low: Average: 

 
Θερµοκρασία: 33.0 ° C -17.9 ° C 16.0 ° C 

 
Σηµείο ∆ρόσου: 21.8 ° C -73.3 ° C 8.1 ° C 

 Υγρασία: 100.0% 14.0% 62.9% 

 
Ταχύτητα Ανέµου: 82.1km/h from the North - 10.8km/h 

 
Ριπή Ανέµου: 96.5km/h from the North - - 

 Ανεµος: - - ΝΝΑ 

 
Ατµοσφαιρική Πίεση: 1032.1hPa 995.8hPa - 

 

Πιθανότητα 
βροχόπτωσης: 

1797.8mm     
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 Πηγή: dionysos-penteli/ meteoclub  

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.4.2 
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TATOΪ (ΑΤΤΙΚΗ) : Γ. Μήκος (Lon) 23ο47'0" / Γ.Πλάτος (Lat) 38ο6'0"/ Ύψος 235µ. 

ΑΠΟΛΥΤΗ ΜΕΓ. ΘΕΡΜ.: 48oC / ΑΠΟΛΥΤΗ ΕΛΑΧ. ΘΕΡΜ.: -8,8oC 
 
ΠΕΡΙΟ∆ΟΣ ∆Ε∆ΟΜΕΝΩΝ: 1958-2010 
 

 

 
1ο Εξάµηνο  
 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Ελάχιστη 
Μηνιαία Θερµοκρασία 

3.2 3.5 4.9 7.7 11.9 16.2 

Μέση 
Μηνιαία Θερµοκρασία 

7.3 7.8 9.9 14.2 19.6 24.6 

Μέγιστη 
Μηνιαία Θερµοκρασία 

11.7 12.5 14.7 19.3 24.9 29.9 

2ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Ελάχιστη 
Μηνιαία Θερµοκρασία 

19.2 19.3 15.6 11.8 7.9 4.9 

Μέση 
Μηνιαία Θερµοκρασία 

26.9 26.3 22.1 17.0 12.4 8.9 

Μέγιστη 
Μηνιαία Θερµοκρασία 

32.1 31.8 28.0 22.5 17.4 13.2 

 

 

Πηγή: ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.4.3 
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1ο Εξάµηνο  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση Μηνιαία Υγρασία 
77.4 74.9 71.7 65.1 56.3 47.6 

2ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Μέση Μηνιαία Υγρασία 
44.8 46.1 55.7 67.1 76.2 78.7 

              

 

 

 

 

 

Πηγή: ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.4.4 
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1ο Εξάµηνο  ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση 
Μηνιαία Βροχόπτωση 

69.2 48.6 51.1 26.2 20.4 9.8 

Συνολικές 
Μέρες Βροχής 

11.0 9.6 9.4 8.0 5.6 3.1 

2ο Εξάµηνο 
ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Μέση 
Μηνιαία Βροχόπτωση 

10.0 6.0 17.6 47.6 60.2 83.9 

Συνολικές 
Μέρες Βροχής 

1.6 1.5 3.2 6.7 9.4 12.5 

 

 

 

Πηγή: ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.4.5 
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1ο Εξάµηνο 
 

ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ 

Μέση 
Μηνιαία ∆ιεύθυνση 
Ανέµων 

Β Β Β Β Β Β 

Μέση Μηνιαία Ένταση 
Ανέµων 

6.4 6.4 6.6 5.2 5.3 5.5 

2ο Εξάµηνο ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ∆ΕΚ 

Μέση 
Μηνιαία ∆ιεύθυνση 
Ανέµων 

Β Β Β Β Β Β 

Μέση Μηνιαία Ένταση 
Ανέµων 

7.0 7.3 6.5 6.6 5.1 5.7 

 

 

 

Πηγή: ΕΜΥ (Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία) 

ΠΙΝΑΚΑΣ  2.4.6 
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3. ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ∆ΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ ΤΟΥΣ    ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ 

ΦΟΡΕΙΣ 

 

3.1 Οργανωτική δοµή 

Η κατάστρωση και υλοποίηση µίας ενεργειακής και κλιµατικής πολιτικής είναι µία απαιτητική 

διαδικασία που πρέπει να σχεδιαστεί µε συστηµατικό τρόπο και να υλοποιηθεί µε συνεχή 

παρακολούθηση των αποτελεσµάτων της. Απαιτεί τη συνεργασία µεταξύ διαφόρων τµηµάτων 

της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ µία από τις προκλήσεις που θέτει το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων 

και η επιτυχής υλοποίηση ενός Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια είναι η αποδοχή και 

ενσωµάτωση του Σχεδίου ως κοµµάτι των κανονικών διαδικασιών και καθηκόντων του ∆ήµου. 

Η κατάστρωση οργανωτικής δοµής και η ανάθεση αρµοδιοτήτων θεωρούνται προαπαιτούµενα 

για την επιτυχή υλοποίηση ενός Σχεδίου ∆ράσης. Σε αυτή τη δοµή υπάρχουν δύο οµάδες: 

Α. Κατευθυντήρια Επιτροπή (Steering Committee) 

Επικεφαλής: ∆ήµαρχος ∆ιονύσου Ιωάννης Καλαφατέλης 

1. Αντιδήµαρχος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής 

2. Αντιδήµαρχος Τεχνικών Έργων και Υποδοµών 

3. Αντιδήµαρχος Περιβάλλοντος και Πολιτικής Προστασίας   

4. Αντιδήµαρχος Οικονοµικής ∆ιαχείρισης  

και 

Β. Οµάδα Σχεδίου ∆ράσης 

1. ∆/νση Τεχνικών Υπηρεσιών 

2. ∆/νση Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου 

3. ∆/νση Οικονοµικών Υπηρεσιών 

4. Τµήµα Προγραµµατισµού, Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας 

 

Η παραπάνω οργανωτική δοµή υιοθετήθηκε από το ∆ήµο ∆ιονύσου προκειµένου η υλοποίηση 

και παρακολούθηση του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια να ενταχθεί στις 

λειτουργίες το ∆ήµου. ∆ιακρίνονται δύο επίπεδα: 

� Η Κατευθυντήρια Επιτροπή, µε επικεφαλής το ∆ήµαρχο ∆ιονύσου εξετάζει και θέτει τις 

στρατηγικές κατευθύνσεις της πολιτικής του ∆ήµου και παρέχει την απαραίτητη 

πολιτική στήριξη στην διαδικασία. Τέλος, η Κατευθυντήρια Επιτροπή, µέσω της 

παρουσίας της ∆ηµοτικής Αρχής, µπορεί να εγκρίνει τις δράσεις και δραστηριότητες του 

Σχεδίου ∆ράσης. 

� Η Οµάδα Σχεδίου ∆ράσης έχει τεχνικό – εκτελεστικό χαρακτήρα και αποτελείται από τις 

∆ιευθύνσεις του ∆ήµου που σχετίζονται µε την εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης για την 

Αειφόρο Ενέργεια. Μέσω της Οµάδας, µπορούν να σχεδιάζονται και να 

πραγµατοποιούνται οι δράσεις που σχετίζονται µε το Σχέδιο ∆ράσης και να συζητούνται 

ιδέες και προτάσεις για νέες δράσεις, χρηµατοδοτήσεις, συνεργασίες, εκστρατείες 

ενηµέρωσης, κλπ. η εκπροσώπηση πολλών διευθύνσεων προσφέρει ευελιξία και 

εξοικείωση όλων των εµπλεκοµένων καθώς το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων και η 



 

______________________________________________________________________________________________________

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     16

εφαρµογή του Σχεδίου ∆ράσης επηρεάζει ένα µεγάλο εύρος δηµοτικών λειτουργιών 

(κτίρια, µεταφορές, προµήθειες, αστική ανάπτυξη, ενηµέρωση κοινού κλπ.) 

Το παρόν σχέδιο του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του ∆ήµου ∆ιονύσου 

καταρτίστηκε από οµάδα έργου, η οποία συγκροτήθηκε σύµφωνα µε τις υπ’ αριθµ. 689/27-3-

2013 και 763/9-4-2013 Αποφάσεις ∆ηµάρχου, αποτελούµενη από τους: 

1 Ιωάννη Κανατσούλη, ως υπεύθυνο της οµάδας 
Αντιδήµαρχος Χωροταξίας και Ποιότητας Ζωής, 

2 Αγγελίνα Άννα, κλάδου ΠΕ Πολιτικών Μηχανικών 
∆ιευθύντρια της ∆ιεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών 

3 Βορριά Μαρία, κλάδου ΠΕ ∆ιοικητικού – Οικονοµικού 

4 Παπαδόπουλο Απόστολο, κλάδου ΠΕ Μηχανολόγων ∆ιευθυντή της ∆ιεύθυνσης 
Περιβάλλοντος, Καθαριότητας και Πρασίνου,  

5 Παρνασσά Αθανάσιο κλάδου ΠΕ Ηλεκτρολόγων Μηχανικών/ Ηλεκτρονικών Υπολογιστών. 

6 Σαµαρά Βασιλική, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων Προϊσταµένη του Τµήµατος Προγραµµατισµού, 
Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, κλάδου ΠΕ Αρχιτεκτόνων 

 

3.2 Συνεργασία και στήριξη από τους εµπλεκόµενους φορείς 

Όλες οι οµάδες που σχετίζονται µε την τοπική κοινωνία µπορούν να συµµετάσχουν στην 

υλοποίηση των ενεργειακών και περιβαλλοντικών πολιτικών που προωθεί ο ∆ήµος. Η 

συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων αποτελεί και το σηµείο αφετηρίας για να υπάρξουν και 

οι επιθυµητές αλλαγές συµπεριφοράς και συνηθειών που απαιτεί το Σχέδιο ∆ράσης. Η 

συµµετοχή των εµπλεκόµενων φορέων είναι σηµαντική για το ∆ήµο επειδή: 

� 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 ∆ράσης. 

� Η αίσθηση συµµετοχής των πολιτών εξασφαλίζει την µακροπρόθεσµη 

αποτελεσµατικότητα κα βιωσιµότητα των δράσεων και µέτρων. 

 

Ενδεικτικά εµπλεκόµενοι φορείς στο Σ∆ΑΕ για το ∆ήµο ∆ιονύσου είναι: 

� Ο ίδιος ο ∆ήµαρχος και η ∆ηµοτική Αρχή (∆ήµαρχος και Αντιδήµαρχοι) 

� Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο 

� Επαγγελµατικές ενώσεις  

� Παραγωγοί και προµηθευτές ενέργειας (∆ΕΗ, ELPEDISON ENERGY Α.Ε., VOLTERRA 

A.E., ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε., GREEN A.E.) 

� Φορείς συγκοινωνιών της περιοχής (ΟΑΣΑ, ΟΣΕ) 

� Αντιπρόσωποι των µεγάλων εταιριών/ βιοµηχανιών της περιοχής 

� ΜΚΟ ή άλλοι σύλλογοι πολιτών  

� Εκπρόσωποι τοπικών/ περιφερειακών/ εθνικών αρχών που σχετίζονται µε το Σχέδιο 

∆ράσης του ∆ήµου (Περιφέρεια Αττικής, όµοροι ∆ήµοι) 

� Πολίτες ή επαγγελµατίες µε ιδιαίτερο ενδιαφέρον ή γνώσεις και δεξιότητες σχετικά µε 

Σχέδιο ∆ράσης του ∆ήµου. 
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Ο ρόλος των εµπλεκόµενων φορέων στο Σ∆ΑΕ ενδεικτικά περιέχει: 

� Στήριξη του Σχεδίου ∆ράσης, αλλαγή συµπεριφοράς και τρόπου εργασίας 

� Προτάσεις για το µέλλον της πόλης 

� Υλοποίηση από τους φορείς µέτρων και δράσεων που αφορούν τις δραστηριότητές 

τους – ενσωµάτωση των πολιτικών του ∆ήµου στις αποφάσεις/ δράσεις των φορέων 

� Κινητοποίηση τω πολιτών και επαγγελµατιών της πόλης που κάθε φορέας µπορεί να 

επηρεάσει. 

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

Σχεδίου ∆ράσης έως το 2020.  

  

Λαµβάνοντας υπόψη ότι η πρωτοβουλία του Συµφώνου των ∆ηµάρχων έχει ορίζοντα µέχρι το 

2020, η Κατευθυντήρια Επιτροπή θα προχωρήσει στη σύσταση ενός άτυπου φόρουµ για το 

Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, προκειµένου όλοι οι εµπλεκόµενοι φορείς να 

ανταλλάσσουν απόψεις και ιδέες για την υλοποίηση κα τα αποτελέσµατα του Σχεδίου ∆ράσης. 

Το φόρουµ θα συνεδριάζει δύο φορές το χρόνο, σε χώρο και ηµεροµηνία που θα υποδεικνύει 

η Κατευθυντήρια Επιτροπή µε πρόγραµµα και διάταξη που θα ορίζεται και κοινοποιείται 

εγκαίρως. 

Η Κατευθυντήρια Επιτροπή και η Οµάδα Σχεδίου ∆ράσης, θα ορίσει τις πρώτες συναντήσεις µε 

όσους φορείς έχουν αναγνωριστεί ως εµπλεκόµενοι. Σε κάθε περίπτωση και στα πλαίσια της 

λειτουργίας µιας τοπικής κοινωνίας όπως ο ∆ήµος ∆ιονύσου, όλοι οι φορείς θα ενηµερωθούν 

εκτενώς για την πρωτοβουλία του Συµφώνου των ∆ηµάρχων και την υλοποίηση του Σχεδίου 

∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. 

Σε κάθε περίπτωση και σε όλες τις διαδικασίες που περιγράφονται, η Κατευθυντήρια Επιτροπή 

θα προσπαθήσει να επιτύχει τη µέγιστη συµµετοχή και συναίνεση όλων των πολιτικών 

συνιστωσών της ∆ηµοτικής Αρχής προκειµένου, εκτός από αποδοχή και αποτελεσµατικότητα 

του Σχεδίου να υπάρχει συνέχεια στην προσπάθεια του ∆ήµου και των πολιτών ακόµη και 

στην περίπτωση αλλαγής της ∆ηµοτικής Αρχής.      
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4. Αντικειµενικοί σκοποί και στόχοι 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου, στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράµµατος 2012-2014 όσον αφορά το 

Περιβάλλον και την Ποιότητα Ζωής έθεσε ως γενικούς στόχους έργα Εξοικονόµησης 

Ενέργειας. Η εξοικονόµηση ενέργειας, εκτός από τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας, 

επιτυγχάνεται και µε τη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας από το ∆ήµο. Περιλαµβάνονται 

ενδεικτικά: 

� Η συµµετοχή του ∆ήµου στο «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» σε ευρωπαϊκό επίπεδο και 

υλοποίηση των δεσµεύσεων που απορρέουν από την υπογραφή του. 

� Προσαρµογές κτιρίων του ∆ήµου, σε πιλοτικό στάδιο, στο Πρότυπο Ενεργειακής 

Πιστοποίησης Κτιρίων, µελέτη και εγκατάσταση του ενεργειακού συστήµατος 

διαχείρισης κτιρίων (Βuilding Management System BMS).  

� Αντικατάσταση δηµοτικού φωτισµού µε λαµπτήρες εξοικονόµησης και χρήση ΑΠΕ σε 

αυτόνοµα συστήµατα κλπ., µελέτη φωτισµού για το σύνολο των αναγκών του ∆ήµου.  

� Αντικατάσταση των παλαιών και ρυπογόνων οχηµάτων µε νέα νέας τεχνολογίας , 

υιοθέτηση και εµπέδωση του Eco-Driving στους οδηγούς και υπαλλήλους του ∆ήµου, 

µελέτη και σχεδιασµό δράσεων για την αποτελεσµατικότερη διαχείριση του στόλου, 

µέσω της καταγραφής των κινήσεων των οχηµάτων, τον βέλτιστο προγραµµατισµό 

των δροµολογίων  κλπ. 

� Εφαρµογές Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας σε ∆ηµοτικά κτίρια και Σχολεία 

 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου έχει θέσει ως όραµα της πολιτικής του για την µείωση της κλιµατικής 

αλλαγής «την µείωση των εκποµπών CO2 εντός των ορίων του ∆ήµου κατά το 22,39% από τα 

επίπεδα του 2011 έως το 2020» 

Με την υπογραφή του Συµφώνου των ∆ηµάρχων και την εκπόνηση και υλοποίηση του 

παρόντος Σχεδίου ∆ράσης για τη Βιώσιµη Ενέργεια επιδιώκει να: 

� Συνεισφέρει στην προσπάθεια για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής µέσω 

της µείωσης των εκποµπών CO2  

� Επιδείξει την προσήλωσή της στην προστασία του περιβάλλοντος και την 

ορθολογική χρήση των όρων 

� Ενθαρρύνει τη συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών 

� Βελτιώσει την εικόνα της πόλης  

� ∆ηµιουργήσει συνθήκες πολιτικής συµµετοχής και συσπείρωσης γύρω από ένα κοινό 

σκοπό στου πολίτες και τους επαγγελµατίες της πόλης 

� Αποκοµίσει οικονοµικά και περιβαλλοντικά οφέλη από την Εξοικονόµηση Ενέργειας 

και τη χρήση ΑΠΕ 

� Αποκτήσει πρόσβαση σε εθνικές και ευρωπαϊκές πηγές χρηµατοδότησης 

� Βελτιώσει τις συνθήκες διαβίωσης, µετακίνησης και εργασίας εντός του ∆ήµου. 

� Προσαρµοστεί πιο εύκολα και αποτελεσµατικά µε το νέο εθνικό και ευρωπαϊκό 

θεσµικό πλαίσιο που δίνει αυξηµένη βαρύτητα σε θέµατα ενέργειας και 

περιβάλλοντος 

� Αποκοµίσει οφέλη από τη συνεργασία µε άλλους ∆ήµους που συµµετέχουν στο 

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων ή τους φορείς που το στηρίζουν.  
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Ο στόχος που θέτει στο παρόν Σχέδιο ∆ράσης ακολουθεί το όραµα του ∆ήµου και είναι η 

µείωση των εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες εντός των ορίων 

του ∆ήµου κατά 22,39% από τα επίπεδα του 2011 έως το 2020. Αυτό θα επιτευχθεί µέσω 

δράσεων ανά τους διαφόρους τοµείς δραστηριότητας της πόλης, οι οποίες αποτελούν και τους 

αντικειµενικούς σκοπούς του Σχεδίου ∆ράσης: 

� Μείωση των εκποµπών CO2 από µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας σε όλες τις 

δηµοτικές δραστηριότητες, κτίρια , φωτισµός και οχήµατα έως το 2020 

�  Μείωση των εκποµπών CO2 από µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στον οικιακό και 

τριτογενή τοµέα έως το 2020 

� Μείωση των εκποµπών CO2 από µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας στις µεταφορές 

έως το 2020 

� ∆ράσεις ενηµέρωσης, ευαισθητοποίησης και κινητοποίησης των πολιτών και των 

κοινωνικών φορέων σε θέµατα ενεργειακής αποδοτικότητας  

� Τοπική παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας µε την εγκατάσταση από το ∆ήµο 

Φωτοβολταϊκών Συστηµάτων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από την 

εκµετάλλευση της ενέργειας του ∆ήµου. 
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5. Έρευνα Ενεργειακής συµπεριφοράς των πολιτών και επαγγελµατιών του 

∆ήµου ∆ιονύσου 

Ο ∆ήµος µας, στο πλαίσιο κατάρτισης του Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, το οποίο 

γίνεται µε την ευθύνη του ∆ήµου ∆ιονύσου, πραγµατοποίησε έρευνα ενεργειακής 

συµπεριφοράς και ευαισθητοποίησης των πολιτών/ επιχειρήσεων. 

Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε µέσω ερωτηµατολογίου το οποίο διατέθηκε  στους πολίτες/ 

επαγγελµατίες από όλες τις δηµοτικές κοινότητες του ∆ήµου και αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα 

του ∆ήµου µας. 

Στη συνέχεια παρουσιάζεται το ερωτηµατολόγιο που χρησιµοποιήθηκε στα πλαίσια του 

Σχεδίου ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια.   

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ 
ΠΟΛΙΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ        

                

 
ΓΕΝΙΚΕΣ 
ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ               

1 Ηλικία 2 Μορφωτικό επίπεδο 
  

3 
Μέγεθος 
νοικοκυριού 

4 
Έτος 
κατασκευής 
κτηρίου 

 □ 18-25  □ Α΄/βάθµια 
  

 □ 1 µέλος  □ <1980 
 

 □ 26-40  □ Β΄/βάθµια 
  

 □ 2-3 µέλη  □ 
1981-
1990 

 □ 41-55  □ Γ΄/βάθµια 
  

 □ 4-5 µέλη  □ 
1991-
2000 

 □ 56-65  □ 
Μεταπτυχιακές 
σπουδές 

  
 □ 

Άνω των 
5 µελών 

 
 □ >2001 

 □ Άνω των 65 
             

5. 
Μέγεθος 
επιχείρησης 

   
     

5α. 
Έτη 
λειτουργίας 

5β. 
Συνολικό 
εµβαδόν 

 

5γ. Αριθµός εργαζοµένων / υπαλλήλων 

 □ <10 έτη  □ 
<100 
τ.µ.  

 □ <10 
 

 □ 10 - 20 έτη  □ 
101-
250 
τ.µ.  

 □ 10 - 50 
 

 □ >20 έτη  □ 
>251 
τ.µ.  

 □ >50 
 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ      

6 
Ποιο/α από τα παρακάτω κάνετε στο χώρο σας µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας όσον 
αφορά το φωτισµό 

 □ Κλείσιµο φώτων όταν δεν χρειάζονται      

 □ 
Εγκατάσταση λαµπτήρων χαµηλής 
κατανάλωσης      

 □ 
Τράβηγµα κουρτινών ώστε η εισερχόµενη 
ηλική ακτινοβολία να µειώσει τις ανάγκες 
τεχνητού φωτισµού στο χώρο      
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7 
Ποιο/α από τα παρακάτω κάνετε στο χώρο σας µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας όσον 
αφορά τη θέρµανση / κλιµατισµό 

 □ Κλείσιµο των πραθύρων όταν λειτουργεί η θέρµανση ή ο κλιµατισµός  

 □ Ετήσια τακτική συντήρηση του συστήµατος λέβητα-καυστήρα 
 

 □ Στην περίπτωση αυτόνοµης θέρµανσης, ρύθµιση του θερµοστάτη όχι πάνω από 200C  

 □ Άνοιγµα των κουρτινών ώστε το ηλιακό φως να µειώσει τις ανάγκες θέρµανσης στο χώρο  

 □ Στην περίπτωση αυτόνοµου κλιµατισµού, ρύθµιση της θερµοκρασίας όχι κάτω από 240C  

 □ 
Κλείσιµο των κουρτινών ώστε η µείωση της εισερχόµενης ηλικάς ακτινοβολίας να µειώσει τις ανάγκες 
ψύξης στο χώρο  

 □ Χρήση ανεµιστήρων (οροφής, επιτραπέζιοι, δαπέδου) για µείωση της χρήσης του κλιµατισµού  

 □ Επιδίωξη να καθαρίζονται τα φίλτρα του κλιµατιστικού τακτικά 

8 
Ποιο/α από τα παρακάτω κάνετε στο χώρο σας µε σκοπό την εξοικονόµηση ενέργειας όσον 
αφορά τις ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές  

 □ 
Αγορά και χρήση ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών συσκευών λαµβάνοντας υπόψη την ενεργειακή 
σήµανση/κλάση  

 □ Αποφυγή να µένουν σε κατάσταση αναµονής οι συσκευές (πχ. Τηλεόραση, Η/Υ, κλπ)  

 □ Χρήση ηλιακού θερµοσίφωνα 

 □ 
Έλέγχος αν η κατσαρόλα που χρησιµοποιείται κατά το µαγείρεµα είναι ιδίου µεγέθους µε το αντίστοιχο 
µάτι της ηλεκρικής κουζίνας  

 □ Χρήση οικονοµικού προγράµµατος πλύσης 
     

9 Στοιχεία κατανάλωσης    

α Συνολική επιφάνεια κατοικίας/επιχείρησης (τ.µ.)      ……….……………. 
   

β Κύρια χρησιµοποιούµενη πηγή ενέργειας         

 
  

ηλεκτρισµός 
 

πετρέλαιο 
ηλιακή 
ενέργεια  

άλλο 

 Μαγείρεµα 
□  □  □   □ 

 Θέρµανση □  □  □   □ 

 Ζεστό νερό □  □  □   □ 

γ Ετήσια κατανάλωση ενέργειας (KWh ή lt πετρελαίου ή kg ξύλου)   …………………………… 

 ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
         

10 
Καλύπτετε µέρος ή σύνολο των ενεργειακών σας αναγκών µέσω Ανανεώσιµων 
Πηγών Ενέργειας  

   
 □ αιολική    □ ηλιακή   □ φωτοβολταϊκά     

 
□ βιοµάζα  □ γεωθερµία  □ άλλο     

             

11 
Θα ήσασταν διατεθειµένος να επενδύσετε σε ΑΠΕ για την κάλυψη των 
ενεργειακών σας αναγκών  

   

 □ ΝΑΙ □ ΌΧΙ 
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Η διανοµή/ συλλογή των ερωτηµατολογίων πραγµατοποιήθηκε το διάστηµα από 10/4/2013 

έως 5/6/2013 µέσω της ιστοσελίδας του ∆ήµου µας και σε έντυπη µορφή µέσω των 

∆ηµοτικών Κοινοτήτων και της Έδρας του ∆ήµου. 

Συνολικά συγκεντρώθηκαν περίπου 50 ερωτηµατολόγια.  

Από τις απαντήσεις των κατοίκων προκύπτει µία ικανοποιητική στάση όσον αφορά τη 

συµπεριφορά τους σε θέµατα εξοικονόµησης ενέργειας και την προθυµία τους για την κάλυψη 

των ενεργειακών αναγκών τους σε ΑΠΕ.  

 

Από την επεξεργασία  των ερωτηµατολογίων προέκυψαν τα  παρακάτω αποτελέσµατα: 

 

 

 

Ηλικίες %

6,38

25,53

40,43

19,15

8,51 18-25

26-40

41-55

56-65

άνω των 65
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Μορφωτικό επίπεδο %

15,56

55,56

28,89

Β΄/βάθµια

Γ΄/βάθµια

Μεταπτυχιακές σπουδές
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Μέγεθος νοικοκυριού  %

10,87

43,48

43,48

2,17

1 µέλος

2-3 µέλη

4-5 µέλη

Άνω των 5 µελών
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Έτος κατασκευής κτιρίου  %

6,52

28,26

23,91

41,30
<1980

1981-1990

1991-2000

>2001
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Έτη λειτουργίας επιχείρησης  % 

14,29

71,43

14,29

<10 έτη

10 - 20 έτη

>20 έτη
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ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  5 

 

Αριθµός εργαζοµένων/υπαλλήλων  %

57,1428,57

14,29

<10

10 - 50

>50
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Ποιο/α από τα παρακάτω κάνετε στο χώρο σας µε σκοπό 
την εξοικονόµηση ενέργειας όσον αφορά το φωτισµό %

35,14

35,14

29,73

Κλείσιµο φώτων όταν δεν
χρειάζονται

Εγκατάσταση λαµπτήρων
χαµηλής κατανάλωσης

Τράβηγµα κουρτινών ώστε η
εισερχόµενη ηλιακή
ακτινοβολία να µειώσει τις
ανάγκες τεχνητού φωτισµού
στο χώρο
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Ποιο/α από τα παρακάτω κάνετε στο χώρο σας µε σκοπό την εξοικονόµηση 

ενέργειας όσον αφορά τη θέρµανση / κλιµατισµό  %

16,02

15,15

15,1515,15

9,09

10,82

7,79
10,82

Κλείσιµο των πραθύρων όταν
λειτουργεί η θέρµανση ή ο κλιµατισµός

Ετήσια τακτική συντήρηση του
συστήµατος λέβητα-καυστήρα

Στην περίπτωση αυτόνοµης θέρµανσης,
ρύθµιση του θερµοστάτη όχι πάνω από
20C

Άνοιγµα των κουρτινών ώστε το ηλιακό
φως να µειώσει τις ανάγκες θέρµανσης
στο χώρο

Στην περίπτωση αυτόνοµου
κλιµατισµού, ρύθµιση της
θερµοκρασίας όχι κάτω από 24 C

Κλείσιµο των κουρτινών ώστε η µείωση
της εισερχόµενης ηλιακής ακτινοβολίας
να µειώσει τις ανάγκες ψύξης στο χώρο

Χρήση ανεµιστήρων (οροφής,
επιτραπέζιοι, δαπέδου) για µείωση της
χρήσης του κλιµατισµού

Επιδίωξη να καθαρίζονται τα φίλτρα του
κλιµατιστικού τακτικά
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Ποιο/α από τα παρακάτω κάνετε στο χώρο σας µε σκοπό την εξοικονόµηση 

ενέργειας όσον αφορά τις ηλεκτρικές/ηλεκτρονικές συσκευές  %

23,97

19,86

16,44

19,86

19,86

Αγορά και χρήση
ηλεκτρικών/ηλεκτρονικών
συσκευών λαµβάνοντας υπόψη την
ενεργειακή σήµανση/κλάση

Αποφυγή να µένουν σε κατάσταση
αναµονής οι συσκευές (πχ.
Τηλεόραση, Η/Υ, κλπ)

Χρήση ηλιακού θερµοσίφωνα

Έλέγχος αν η κατσαρόλα που
χρησιµοποιείται κατά το µαγείρεµα
είναι ιδίου µεγέθους µε το
αντίστοιχο µάτι της ηλεκρικής
κουζίνας

Χρήση οικονοµικού προγράµµατος
πλύσης
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0,00

10,00

20,00

30,00

40,00

50,00

60,00

70,00

80,00

ηλεκτρισµός πετρέλαιο ηλιακη ενέργεια άλλο

Κύρια χρησιµοποιούµενη πηγή ενέργειας %

Μαγείρεµα

Θέρµανση

Ζεστό νερό
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Καλύπτετε µέρος ή σύνολο των ενεργειακών σας αναγκών µέσω 
Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας %

77,27

18,18

4,55

Ηλιακή

Φωτοβολταϊκά

Βιοµάζα
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Θα ήσασταν διατεθειµένος να επενδύσετε σε ΑΠΕ για την κάλυψη 

των ενεργειακών σας αναγκών  % 

83,72

16,28

Ναι

Όχι

 

ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ  12 

 

 



 

______________________________________________________________________________________________________

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     29

 

6. Βασική Απογραφή Εκποµπών 

Εισαγωγή Σκοπός της βασικής απογραφής εκποµπών CO2 είναι η κατά το δυνατόν 

λεπτοµερέστερη καταγραφή ανά κατηγορία των παραγόµενων ποσοτήτων CO2 εντός των 

γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου µας. 

Αναλυτικότερα, στόχος µας είναι να υπολογίσουµε τις ποσότητες CO2 που παράγονται σε 

τόνους (tCO2) ως αποτέλεσµα των δραστηριοτήτων των κάτωθι: 

1. του ∆ήµου ∆ιονύσου ως φορέα που λειτουργεί και δραστηριοποιείται εντός των 

γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου 

2. των κατοικιών 

3. του τριτογενούς τοµέα παραγωγής 

4. των δηµόσιων µεταφορών 

5. των ιδιωτικών µεταφορών. 

1 Εκποµπές προερχόµενες από το ∆ήµο ∆ιονύσου, ως φορέα που λειτουργεί και 

δραστηριοποιείται εντός των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου 

Αναλυτικότερα, οι εκποµπές που προέρχονται από τις δραστηριότητες του ∆ήµου ∆ιονύσου 

χωρίζονται σε τρεις βασικές κατηγορίες, τις εξής: 

Α. Εκποµπές προερχόµενες από τα δηµοτικά κτίρια 

Ως δηµοτικά κτίρια λογίζονται το ∆ηµαρχείο και τα κτίρια των ∆ηµοτικών ενοτήτων, το 

αµαξοστάσιο, τα αντλιοστάσια, τα κτίρια των Νοµικών Προσώπων (ΕΣΤΙΑ και ΘΕΣΠΙΣ), τα 

ΚΕΠ και τα σχολεία όλων των βαθµίδων. 

Εκποµπές που προέρχονται από τα κτίρια αυτά θεωρούνται οι ρύποι που παράγονται λόγω της 

κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος και της κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης. 

Β. Εκποµπές προερχόµενες από το δηµοτικό φωτισµό 

Στο πλαίσιο των υποχρεώσεων του ∆ήµου είναι η εγκατάσταση και λειτουργία δικτύου 

φωτισµού στους δρόµους και τις πλατείες των γεωγραφικών ορίων του ∆ήµου.  

Οι εκποµπές CO2 που παράγονται ως απόρροια του δηµοτικού φωτισµού αποτελούν 

αντικείµενο αυτής της καταγραφής. 

Γ. Εκποµπές προερχόµενες από την κίνηση κι εργασία των δηµοτικών οχηµάτων, 

φορτηγών και µηχανηµάτων 

Ο ∆ήµος, όπως προκύπτει από τις νοµικές υποχρεώσεις του, οφείλει να υλοποιεί την 

αποκοµιδή των απορριµµάτων πάσης φύσεως από τις εγκαταστάσεις που βρίσκονται εντός των 

ορίων του, ήτοι από τα καταστήµατα, τις οικίες, τις βιοµηχανίες, καθώς και όσα προκύπτουν 

από τις δραστηριότητές του ιδίου του ∆ήµου (καθαρισµός κοινόχρηστων χώρων, δηµοτικών 

κτιρίων κι εγκαταστάσεων κλπ). 
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Επίσης, συντηρεί το δηµοτικό δίκτυο ύδρευσης και το δηµοτικού δίκτυο φωτισµού ενώ εκτελεί 

και µικρής κλίµακας κατασκευαστικές κι επισκευαστικές εργασίες. 

Τέλος, εκτελεί δροµολόγια για την κάλυψη των υπηρεσιακών αναγκών σε µεταφορά 

προσώπων, εγγράφων και αντικειµένων. 

Οι ανάγκες αυτές καλύπτονται από τον ιδιόκτητο στόλο οχηµάτων, φορτηγών, λεωφορείων, 

φορτηγών και µηχανηµάτων τα οποία περιγράφονται αναλυτικά πιο κάτω. 

2 Εκποµπές προερχόµενες από τον οικιακό τοµέα 

Οι εκποµπές που προέρχονται από τις κατοικίες χωρίζονται σε δύο κατηγορίες, τις εξής: 

Α. Εκποµπές προερχόµενες από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος 

Το κοµµάτι αυτό περιλαµβάνει τη λειτουργία όλων των οικιακών συσκευών που λειτουργούν 

µε ηλεκτρικό ρεύµα, όποια ανάγκη κι αν καλύπτουν αυτές. Ενδεικτικά αναφέρουµε το 

µαγείρεµα, τον φωτισµό, την καθαριότητα, τη θέρµανση και την ψύξη και την ψυχαγωγία. 

B. Εκποµπές προερχόµενες από την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης 

Η ενότητα αυτή καλύπτει τις εκποµπές που προκύπτουν από τη θέρµανση των κατοικιών µε τη 

χρήση πετρελαίου θέρµανσης. 

3. Εκποµπές προερχόµενες από τον τριτογενή τοµέα 

Ο τριτογενής τοµέας περιλαµβάνει τα καταστήµατα και τις επιχειρήσεις που 

δραστηριοποιούνται στο ∆ήµο µας µε αντικείµενο την παροχή υπηρεσιών και την πώληση 

αγαθών. Θεωρήσαµε ότι οι ανάγκες  του τριτογενούς τοµέα καλύπτονται µε τη χρήση 

ηλεκτρικού ρεύµατος, τόσο για το φωτισµό και τη λειτουργία των ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών συσκευών όσο και για τη θέρµανση. 

4. Εκποµπές προερχόµενες από τις δηµόσιες µεταφορές 

Οι δηµόσιες µεταφορές στο ∆ήµο µας εξυπηρετούνται από τα λεωφορεία της Ο.ΣΥ. (Οδικές 

Συγκοινωνίες) µε 5 λεωφορειακές γραµµές στις οποίες εκτελούνται πολλά δροµολόγια 

ηµερησίως. 

5. Εκποµπές προερχόµενες από τις ιδιωτικές µεταφορές 

Οι ιδιωτικές µεταφορές εκτελούνται µε πάσης φύσεως ιδιωτικής και δηµόσιας χρήσης 

οχήµατα και φορτηγά. Ιδιαίτερη µνεία αξίζει να γίνει στο γεγονός ότι διέρχεται η Εθνική οδός 

Αθηνών Λαµίας µε µήκος εντός του ∆ήµου µας περίπου 10 km. 

Στη συνέχεια ακολουθεί αναλυτική περιγραφή των επί µέρους κατηγοριών που αναφέραµε, 

όπου θα δείξουµε αναλυτικά τα αποτελέσµατα της καταγραφής, αλλά και τις παραδοχές που 

πραγµατοποιήσαµε προκειµένου να προσεγγίσουµε κατά το δυνατόν περισσότερο την 

πραγµατική κατάσταση. 

Να σηµειώσουµε ότι οι σχέσεις µετατροπής των καταναλώσεων ηλεκτρικού ρεύµατος και των 

διαφόρων τύπων καυσίµου σε εκποµπές CO2 προκύπτουν από τους σχετικούς πίνακες του 

Συµφώνου των ∆ηµάρχων, οι οποίοι επισυνάπτονται  στο παράρτηµα. 
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1Α. Απογραφή εκποµπών από τα δηµοτικά κτίρια 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου χρησιµοποιεί για τις κάλυψη των αναγκών του πλειάδα κτιρίων κι 

εγκαταστάσεων, δεδοµένου ότι καλείται να παρέχει τις υπηρεσίες του σε µία µεγάλη 

γεωγραφική περιοχή, η οποία περιλαµβάνει τους πρώην ∆ήµους Αγ. Στεφάνου, Άνοιξης, 

∆ροσιάς και ∆ιονύσου και τις πρώην Κοινότητες Κρυονερίου, Ροδόπολης και Σταµάτας. Σε 

αυτές ανήκουν το ∆ηµαρχείο και τα κτίρια που στεγάζουν τις 7 ∆ηµοτικές ενότητες, τα 2 ΚΕΠ, 

τα ΚΑΠΗ, το ∆ηµοτικό Πολυϊατρείο, το πρόγραµµα Βοήθεια στο Σπίτι, τους παιδικούς 

Σταθµούς, τα σχολεία σε όλες τις βαθµίδες εκπαίδευσης, το αµαξοστάσιο του ∆ήµου, τα 

αντλιοστάσια, τα πολιτιστικά κέντρα και τους χώρους άθλησης. 

Αναλυτικά τα κτίρια φαίνονται στο πιο κάτω πίνακα, όπως καταγράφηκαν για τις ανάγκες του 

Επιχειρησιακού Προγράµµατος του ∆ήµου ∆ιονύσου 2012-2014. 

A/A 
ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ 
ΑΚΙΝΗΤΟΥ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΕΠΙΦΑΝΕΙΑ 

ΠΕΡΙΟΧΗ Ο∆ΟΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΟΡΟΦΟΣ 
ΚΥΡΙΟΙ 
ΧΩΡΟΙ 

ΒΟΗΘ 

ΧΩΡΟΙ 

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΕΝΤΖΕΡΙ∆Η 3 ΙΣΟΓΕΙΟ ΄κ 
Α 

504,00 344,00 

2 ΚΤΙΡΙΟ Υπηρεσία 
Συµβουλευτικής 
& Ψυχολογικής 
Υποστήριξης 

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Πλ.∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ   ΙΣΟΓΕΙΟ 83,00   

3 ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΤΥΠΕΤ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ.ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ   ΙΣΟΓΕΙΟ 1.286,60 548,00 

4 ΚΤΙΡΙΟ Α’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Λ. ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ & 
Π. ΚΟΥΛΟΥΨΟΥΖΗ 

  ΙΣΟΓΕΙΟ & Α’ 
ΟΡΟΦΟΣ 

    

5 ΚΤΙΡΙΟ Β’ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Μ. ΑΛΕΞΑΝ∆ΡΟΥ & 
ΛΙΒΕΡΩΝ 

  ΙΣΟΓΕΙΟ & Α’ 
ΟΡΟΦΟΣ 

    

6 ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ-ΙΕΚ 

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑΣ 1 ΙΣΟΓΕΙΟ & Α’ 
ΟΡΟΦΟΣ 

    

7 ΚΤΙΡΙΟ Α’, Β’, Γ’, 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 

ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΗΡ. ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ   ΙΣΟΓΕΙΟ     

8 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΥΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΕΣ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Περιοχή Αγ. 
∆ηµητρίου 

        

9 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Περιοχή Ευξ. 
Πόντου 

        

10 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Περιοχή Συν. 
Ποντίων 

        

11 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Θέση ΓΚΟΥΡΙΖΑ         

12 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ.ΣΤΕΦΑΝΟΣ Περιοχή Ευξ. 
Πόντου 

        

13 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Περιοχή Αγ. 
∆ηµητρίου 

        

14 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Περιοχή Συν. 
Ποντίων 

        

15 ΚΤΙΡΙΟ ΤΡΙΑ 
ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ 

ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΣ 

Γήπεδο 
Ποδοσφαίρου-Οδός 
Αναπαύσεως 

        

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ΑΝΟΙΞΗΣ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα 

ΑΝΟΙΞΗ Τέρµα Ναυαρίνου   ΙΣΟΓΕΙΟ   293,60 

2 ΚΤΙΡΙΟ Α’, Β’ 
Νηπιαγωγείο 

ΑΝΟΙΞΗ Κανάρη         

3 ΚΤΙΡΙΟ ∆ηµοτικό Σχολείο ΑΝΟΙΞΗ Κανάρη 1       

4 ΚΤΙΡΙΟ Γυµνάσιο ΑΝΟΙΞΗ Πρ. Ηλία 2       

5 ΚΤΙΡΙΟ Λύκειο ΑΝΟΙΞΗ Κίρκης & ∆ιονύσου 4       

6 ΚΤΙΡΙΟ ∆ηµοτικός- 
Βρεφονηπιακός 
Σταθµός Άνοιξης 

ΑΝΟΙΞΗ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ & 
ΜΕΤΕΩΡΩΝ 

  ΙΣΟΓΕΙΟ & α’ 
όροφος 

    

7 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ ΣΑΜΟΥ         

8 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΑΝΟΙΞΗ ΝΑΥΑΡΙΝΟΥ         

9 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗ ΣΑΜΟΥ         

10 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ & 
ΜΕΤΕΩΡΩΝ 
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11 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗ ΛΥΚΑΒΗΤΤΟΥ         

12 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΟ 
ΓΗΠ. 
ΠΟ∆ΟΣΦΑΙΡ. 

ΑΝΟΙΞΗ           

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 50 ΙΣΟΓΕΙΟ, Α' 340,70 393,11 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΛΑΣΤΗΡΑ 50 ΙΣΟΓΕΙΟ, Α' 336,20 - 

3 ΚΤΙΡΙΟ 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΤΡΑΤΗ ΚΑΡΡΑ 1-3 ΙΣΟΓΕΙΟ, Α' 905,84 - 

4 ΚΤΙΡΙΟ 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΗΤΡ. ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 1-3 ΙΣΟΓΕΙΟ, Α' 1.477,79 - 

5 ΚΤΙΡΙΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΣΑΤΩΒΡΙΑΝ∆ΟΥ 20 ΙΣΟΓΕΙΟ 227,50 24,50 

6 ΚΤΙΡΙΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΗΤΡ. ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ 1-3 ΙΣΟΓΕΙΟ 190,08 - 

7 ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΑΤΤΑΛΟΥ - ΙΣΟΓΕΙΟ, Α' 2.176,80 361,00 

8 ΚΤΙΡΙΟ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΡΙ & ΓΕΩΡΓΙΟΥ 
ΚΟΥΚΟΥΤΣΕΑ 

53 ΙΣΟΓΕΙΟ, Α' 319,40 183,46 

9 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΒΟΣΠΟΡΟΥ - ΙΣΟΓΕΙΟ 314,00 - 

10 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ Λ.∆ΙΟΝΥΣΟΥ - ΙΣΟΓΕΙΟ 90,00 - 

11 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΜΗΤΡ. ΚΥ∆ΩΝΙΩΝ   ΙΣΟΓΕΙΟ     

12 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΘΕΣΗ 3ΠΕΥΚΑ         

13 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΠΑΠΑ∆ΙΑΜΑΝΤΗ         

14 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΤΕΡΜΑ Ο∆ΟΥ 
ΒΟΣΠΟΡΟΥ 

        

15 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ∆ΙΟΝΥΣΟΣ     1 132,30   

16 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡ. ∆ΙΟΝΥΣΟΥ ΓΗΠ. ΠΟ∆ΟΣΦ. Λ. 
∆ΙΟΝΥΣΟΥ 

        

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ  ∆ΡΟΣΙΑΣ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

∆ΡΟΣΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 19 ΥΠ+ΙΣ+Α'+Β' 373,11 ΥΠΟΓΕΙΟ 
142,71 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ + 
∆ΗΜ. 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

∆ΡΟΣΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 19 ΙΣ+Α' 307,59   

3 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ∆ΡΟΣΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ & 
ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 

  ΙΣΟΓΕΙΟ 91,57   

4 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ ∆ΡΟΣΙΑ ΤΕΡΜΑ Μ. ΑΝΤΥΠΑ 
(ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΩΡΑΦΙ) 

  ΙΣΟΓΕΙΟ 82,50   

5 ΚΤΙΡΙΟ ΟΙΚΟΣ ΕΥΓΗΡΙΑΣ ∆ΡΟΣΙΑ ΛΕΩΦ. ΣΤΑΜΑΤΑΣ 
60 & ΠΑΠΑΓΟΥ 

  ΥΠ+ΙΣ+Α' 403,67 ΥΠΟΓΕΙΟ 
231,76 

6 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

∆ΡΟΣΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10 ΙΣΟΓΕΙΟ 324,00   

7 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ∆ΡΟΣΙΑ ΓΡ. ΛΑΜΠΡΑΚΗ 10 ΙΣΟΓΕΙΟ 243,86   

8 ΚΤΙΡΙΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ 

∆ΡΟΣΙΑ 1ης ΜΑ'Ι'   ΥΠ+ΙΣ+Α'+Β' 1.600,00   

9 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

∆ΡΟΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 19 ΙΣ+Α' 186,22   

10 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

∆ΡΟΣΙΑ ΑΡΓΥΡΟΥΠΟΛΕΩΣ 19 ΙΣΟΓΕΙΟ 117,50   

11 ΚΤΙΡΙΟ ΠΑΙ∆ΙΚΟΣ 
ΣΤΑΘΜΟΣ 

∆ΡΟΣΙΑ ΚΥΠΡΟΥ 3 ΥΠ+ΙΣ+Α' 190,46   

12 ΚΤΙΡΙΟ ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΝΤΙΩΝ ∆ΡΟΣΙΑ ΠΛ. ΠΟΝΤΙΑΚΟΥ 
ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥ 
(ΠΡΩΗΝ ΤΟΠΙΚΗΣ 
ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗΣ 

  ΙΣΟΓΕΙΟ 70,00   

13 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ∆ΡΟΣΙΑ ΓΟΡΓΟΠΟΤΑΜΟΥ   1 354,50   

14 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ∆ΡΟΣΙΑ ΚΟΚΚΙΝΟ ΧΩΡΑΦΙ   1 130,00   

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ Πλ.ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ 49 ΙΣΟΓΕΙΟ ΄κ 
Α 

496,00 115,00 

2 ΚΤΙΡΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ Λ.ΚΡΥΟΝΕΡΙΟΥ 5 ΙΣΟΓΕΙΟ ΄κ 
Α 

800,00 408,00 

3 ΚΤΙΡΙΟ ΕΠΑΛ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΘΕΣΗ ΖΟΡΓΙΑΝΝΗ   ΙΣΟΓΕΙΟ ΄κ 
Α 

760,00 640,00 

4 ΚΤΙΡΙΟ 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ 3 ΙΣΟΓΕΙΟ 260,00   

5 ΚΤΙΡΙΟ 2ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΣΕΒ∆ΙΚΙΟΥ 13 ΙΣΟΓΕΙΟ 259,00   

6 ΚΤΙΡΙΟ 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟΥ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ ΄κ 
Α 

663,00   

7 ΚΤΙΡΙΟ 2ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΥΨΗΛΑΝΤΟΥ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ ΄κ 
Α 

1.400,00 700,00 

8 ΚΤΙΡΙΟ 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑ∆ΟΣ 30 ΙΣΟΓΕΙΟ ΄κ 
Α 

1.400,00 647,00 
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9 ΚΤΙΡΙΟ 1ο ΛΥΚΕΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΣΕΒ∆ΙΚΙΟΥ 18 ΙΣΟΓΕΙΟ ΄κ 
Α 

1.365,00   

10 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ 

ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΜΑΡΑΘΩΝΟ∆ΡΟΜΟΥ 
& ΠΑΡΑ∆ΕΙΣΟΥ 

        

11 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ ΣΤΗ 
∆ΡΟΣΟΠΗΓΗ 

        

12 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΚΡΥΟΝΕΡΙ ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ         

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗΣ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ 25ης ΜΑΡΤΙΟΥ 25 ΙΣΟΓΕΙΟ 104,10 104,10 

2 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ ΄κ 
Α 

756,46   

3 ΚΤΙΡΙΟ ΑΙΘΟΥΣΑ 
ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ 
ΧΡΗΣΕΩΝ 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ 12 ΙΣΟΓΕΙΟ 637,56 346,06 

4 ΚΤΙΡΙΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ 
ΛΟΙΠΕΣ 
ΑΙΘΟΥΣΕΣ 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ ΚΑΡΑΪΣΚΑΚΗ 2 ΙΣΟΓΕΙΟ 400,00   

5 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ ∆ΕΞΑΜΕΝΗΣ-ΑΓΙΩΝ 
ΠΑΝΤΩΝ 

  ΙΣΟΓΕΙΟ 100,00   

6 ΚΤΙΡΙΟ ∆ΕΞΑΜΕΝΗ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ ΑΡΤΕΜΙ∆ΟΣ   ΙΣΟΓΕΙΟ 100,00   

7 ΚΤΙΡΙΟ ΑΝΤΛΙΟΣΤΑΣΙΟ ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ ΜΑΝΙΑΚΙΟΥ   ΙΣΟΓΕΙΟ 75,00   

8 ΚΤΙΡΙΟ ΑΠΟ∆ΥΤΗΡΙΑ 
ΓΗΠΕ∆ΟΥ 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ     ΙΣΟΓΕΙΟ     

9 ΚΤΙΡΙΟ ΚΟΙΝΟΤΙΚΟ 
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ 

ΡΟ∆ΟΠΟΛΗ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ & 
ΕΙΡΗΝΗΣ 

  ΙΣΟΓΕΙΟ     

∆ΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΤΑΜΑΤΑΣ 

1 ΚΤΙΡΙΟ ∆ηµοτικό 
Κατάστηµα 

ΣΤΑΜΑΤΑ Μαραθώνος 10 ΙΣΟΓΕΙΟ 194,00   

2 ΚΤΙΡΙΟ ∆ηµοτικό Σχολείο 
& Νηπιαγωγείο 

ΣΤΑΜΑΤΑ 25ης Μαρτίου 1-3 ΙΣΟΓΕΙΟ 1.500,00   

3 ΚΤΙΡΙΟ Γήπεδα 
(ποδοσφαίρου-
Μπάσκετ, 

ΣΤΑΜΑΤΑ Μαραθωνοδρόµου 
Φειδιππίδη 

  ΙΣΟΓΕΙΟ 40 
(αποδυτήρια) 

125,00 

4 ΚΤΙΡΙΟ Υδατοδεξαµενή ΣΤΑΜΑΤΑ Περιοχή ΡΕΧΕΖΑ     300,00   

5 ΚΤΙΡΙΟ Υδατοδεξαµενή ΣΤΑΜΑΤΑ Περιοχή Εύξεινος 
Πόντος-Προφ. Ηλία 

        

6 ΚΤΙΡΙΟ Αντλιοστάσιο ΣΤΑΜΑΤΑ Περιοχή Ρέα 
∆ροσιάς-Τρία Πεύκα 

    709,00   

7 ΚΤΙΡΙΟ Αντλιοστάσιο ΣΤΑΜΑΤΑ Ειρήνης     360,00   

8 ΚΤΙΡΙΟ Αντλιοστάσιο ΣΤΑΜΑΤΑ Μαραθωνοδρόµου 
Φειδιππίδη 

    650,00   

9 ΚΤΙΡΙΟ Αντλιοστάσιο ΣΤΑΜΑΤΑ Ρούµελης-Σωτήρα     105,00   

10 ΚΤΙΡΙΟ Αντλιοστάσιο ΣΤΑΜΑΤΑ Περιοχή Φύριζα-
Μιχαλέτσα, 
ανώνυµη 

    130,00   

11 ΚΤΙΡΙΟ Αντλιοστάσιο ΣΤΑΜΑΤΑ Παπανικολή     875,00   

 

Πίνακας 6.1 

 

Η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, βασίστηκε στα στοιχεία που αντλήσαµε από τους 

λογαριασµούς ρεύµατος που εξόφλησε ο ∆ήµος το έτος 2011. Σύµφωνα µε αυτά, η συνολική 

κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος για όλα τα κτίρια κατά το έτος 2011 ανήλθε σε 3.434,26 

Mwh για την παραγωγή των οποίων παρήχθησαν 3.945,96 tCO2 (τόνοι CO2).  

Αντίστοιχα, η κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης, όπως αυτή µας δόθηκε από το λογιστήριο 

του ∆ήµου µε βάση τα στοιχεία κατανάλωσης, ανήλθε για το έτος 2011 σε 204.460 λίτρα. Η 

κατανάλωση αυτή συνεπάγεται την παραγωγή 547,95 tCO2. 

Συνολικά για την ηλεκτροδότηση και την θέρµανση του συνόλου των κτιρίων κι 

εγκαταστάσεων που ανήκουν στο ∆ήµο ∆ιονύσου παρήχθησαν 4.493,92 tCO2. 
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1B. Εκποµπές προερχόµενες από το δηµοτικό φωτισµό 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου διατηρεί ένα δίκτυο δηµοτικού φωτισµού µε περίπου 8.800 φωτιστικά 

σώµατα το οποίο εκτείνεται σε όλο το εύρος του ∆ήµου. Εξ' αυτών τα 2.600 διαθέτουν 

λαµπτήρες οικονοµίας (CFL) ισχύος 20 W, 5.300 διαθέτουν λαµπτήρες ατµών Hg µε ισχύ 125 

W και 900 µε λαµπτήρες ατµών Na ισχύος 150 W. Τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιµα στη µελέτη 

που συνέταξε η εταιρία ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΕΠΕ για λογαριασµό του ∆ήµου µας. 

Σύµφωνα µε τη µελέτη αυτή η κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος, η οποία προέκυψε από τη 

λειτουργία του δηµοτικού δικτύου φωτισµού, ανέρχεται σε 3.731,26 Mwh. Η κατανάλωση 

αυτή αντιστοιχεί σε παραγωγή 4.287,21 τόνων CO2. 

 

1Γ. Εκποµπές προερχόµενες από την κίνηση κι εργασία των δηµοτικών οχηµάτων, 

φορτηγών και µηχανηµάτων 

 

Ο ∆ήµος µας για την κάλυψη των αναγκών του διαθέτει ένα µεγάλο στόλο οχηµάτων και 

µηχανηµάτων.  

Ο στόλος αυτός περιλαµβάνει:  

• 15 επιβατικά οχήµατα, εκ των οποίων 8 µικρού κυβισµού οχήµατα πόλης και τύπου 
τζιπ, 3 µεσαίου κυβισµού οχήµατα, 2 µεγάλου κυβισµού οχήµατα και 2 8θέσια 
λεωφορεία. Όλα τα οχήµατα καταναλώνουν αµόλυβδη βενζίνη. Τα 2 έχουν 
κατασκευαστεί πριν το 2000, ενώ τα υπόλοιπα 13 µετά το 2000. 

•  16 απορριµµατοφόρα, εκ των οποίων 1 µικρό χωρητικότητας 3 κ.µ. και 15 µεγάλα 
χωρητικότητας 12-16 κ.µ. Τα πέντε εξ' αυτών έχουν έτος κατασκευής πριν το 2000 
ενώ τα υπόλοιπα µετά το 2000. Όλα καταναλώνουν για την κίνηση και την εργασία 
τους πετρέλαιο κίνησης. 

• 14 φορτηγά, εκ των οποίων 2 βυτιοφόρα, 8 ανατρεπόµενα φορτηγά και 4 καλαθοφόρα 
οχήµατα. Τα 7 εξ' αυτών έχουν έτος κατασκευής πριν το 2000 ενώ τα υπόλοιπα µετά 
το 2000. Όλα καταναλώνουν για την κίνηση και την εργασία τους πετρέλαιο κίνησης. 

• 25 µικρά φορτηγά µη ανατρεπόµενα. 6 εξ' αυτών έχουν έτος κατασκευής πριν το 2000 
ενώ τα υπόλοιπα µετά το 2000. 22 εξ' αυτών καταναλώνουν πετρέλαιο κίνησης ενώ τα 
υπόλοιπα 3 αµόλυβδη βενζίνη. 

• 3 λεωφορεία χωρητικότητας 30 ατόµων κατασκευής µετά το 2000 τα οποία 
καταναλώνουν πετρέλαιο κίνησης. 

• 13 πυροσβεστικά οχήµατα εκ των οποίων 6 µεγάλα χωρητικότητας 10 κ.µ. Κι 7 µικρών 
και µεσαίων χωρητικότητας από 0,5 – 2 κ.µ. Νερού. Όλα καταναλώνουν πετρέλαιο 
κίνησης ενώ όλα πλην ενός είναι κατασκευασµένα µετά το 2000. 

• 5 οχήµατα σκούπες για το καθαρισµό των οδών κατασκευής µετά το 2000. Όλα 
καταναλώνουν πετρέλαιο κίνησης. 

• 11 φορτωτές – πολυµηχανήµατα κατασκευής πλην ενός µετά το 2000. Όλα 
καταναλώνουν πετρέλαιο κίνησης. 

• 2 τρίκυκλα και 6 δίκυκλα κατασκευής µετά το 2000, τα οποία καταναλώνουν αµόλυβδη 
βενζίνη. 
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Επίσης, ο ∆ήµος χρησιµοποιεί χλοοκοπτικά µηχανήµατα και αλυσοπρίονα για τον καθαρισµό 

των κοινόχρηστων χώρων, αντλίες για την απορροή υδάτων τα οποία καταναλώνουν 

αµόλυβδη ή σούπερ βενζίνη. 

Αναλυτικά τα χαρακτηριστικά των οχηµάτων φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

  ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟ ΕΙ∆ΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ ΑΡ. ΚΥΚΛ. ΚΑΥΣΙΜΟ ΗΜΕΡ. 1ΗΣ Α∆ΕΙΑΣ 

ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Α: ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ 

            

1  ISUZU NPR75  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ6153 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 31/01/2012 

2 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΙ 7256 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 08/09/2005 

3 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΖΥΧ 9376 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07/07/2006 

4 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΟ 5798 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/01/1994 

5 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ KHI 6566 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 31/01/2005 

6 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ KHI 3072 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 26/03/2002 

7 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΟ 5502 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 19/05/1992 

8 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΟ 5556 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/10/1992 

9 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΖΥΗ 2717 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13/12/2000 

10 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 5529 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 12/01/2011 

11 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΟ 6056 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/07/1997 

12 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 5524 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/10/2010 

13 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 5525 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/10/2010 

14 MERCEDES  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ ΚΗΗ 5526 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 21/10/2010 

15 NISSAN  

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΚΗΗ 2219 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/07/2009 

16 DAF 

ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ KHH 6168 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 14/2/2013 

ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Β: ΦΟΡΤΗΓΑ & ΕΛΑΦΡΑ ΦΟΡΤΗΓΑ 

            

1 MERCEDES  ΒΥΤΙΟΦΟΡΟ ΚΗΟ 6025 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 14/06/1996 

2 MERCEDES 11.17  Υ∆ΡΟΦΟΡΟ ΑΝΕΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

3 IVECO FIAT 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΟ KHI 3182 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 02/08/2004 

4 IVECO S.P.A. 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΟ KHI 3183 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 02/08/2004 
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5 MERCEDES  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 7339 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17/10/2006 

6 MERCEDES  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΟ ΖΥΜ 5856 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17/09/2008 

7 VOLVO  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΟ KHI 7296 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 29/03/2006 

8 VOLVO  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6199 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 23/11/2000 

9 VOLVO  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕ-

ΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6166 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/08/2000 

10 DAEWOO  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHH 2261 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 30/10/2008 

11 DAIHATSU  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ YYO 7533 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/01/1991 

12 FIAT  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΗ 2269 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 19/11/2008 

13 FORD 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΗ 2255 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 29/09/2008 

14 FORD TRANSIT 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 3175 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 24/05/2004 

15 FORD WERKE 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 9646 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/11/2007 

16 FORD WERKE 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 9647 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/11/2007 

17 ISUZU 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΗ 2254 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 23/09/2008 

18 MAN  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 7287 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/02/2006 

19 MAZDA  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 3119 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/12/2002 

20 MAZDA  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 3120 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/12/2002 

21 MAZDA  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHI 7292 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 01/03/2006 

22 MAZDA  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHI 7293 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 01/08/2006 

23 MAZDA  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 3174 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 24/05/2004 

24 MAZDA  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHI 3041 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 13/08/2001 

25 MITSUBISHI 

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΙ 6585 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 25/05/2005 

26 MITSUBISHI  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 5730 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 28/07/1993 
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27 MITSUBISHI  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6132 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 24/08/1999 

28 MITSUBISHI   

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6140 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 08/11/1999 

29 MITSUBISHI    

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ  6153 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 19/01/2000 

30 MITSUBISHI    

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6137 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/10/1999 

31 

MITSUBISHI L400 

CITY VAN 2.5  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΑΝΕΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

32 NISSAN  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΗ 2155 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 05/02/2008 

33 SUZUKI  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ ΚΗΟ 6058 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 03/03/1997 

34 TOYOTA  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHI3019 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 22/05/2001 

35 VOLKSWAGEN  

ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΗ ΑΝΑ-

ΤΡΕΠΟΜΕΝΟ KHO 6182 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 27/06/2000 

36 MERCEDES  

ΒΡΑΧΙΟΝΟΦΟΡΟ - 

ΚΑ∆ΟΦΟΡΟ ΥΥΝ 7097 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/03/1990 

37 MERCEDES  ΚΑΛΑΘΟ-ΦΟΡΟ ME 83637 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/03/2005 

38 

MERCEDES 

CHRYSLER ΚΑΛΑΘΟ-ΦΟΡΟ ΑΝΕΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

39 NISSAN  ΚΑΛΑΘΟ-ΦΟΡΟ ΜΕ 56545 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 24/09/1998 

40 NISSAN  ΚΑΛΑΘΟ-ΦΟΡΟ ΜΕ 59569 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/08/2000 

ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Γ: ΛΕΩΦΟΡΕΙΑ 

            

1 FIAT IVECO ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΚΗΙ 3145 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 03/06/2003 

2 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΚΗΙ 3034 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 02/07/2001 

3 ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΚΗΗ 2253 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 28/04/2006 

4  ICARUS Ε91 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΚΗΙ 7313 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 12/04/2006 

5 ICARUS Ε91 ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ  ΚΗΙ 7312 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 28/04/2006 

ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α ∆: ΕΠΙΒΑΤΗΓΑ 

            

1  SKODA  FABIA  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 2233 ΑΜΟΛΥΒ∆Η   

2 AUDI A6-2,0 TFSI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 9644 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 05/11/2007 
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3 FIAT  PANDA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΖΧΙ  1532 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 16/12/2008 

4 HUYNDAI  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI  7262 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 29/09/2005 

5 HYUNDAI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 7261 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 28/09/2005 

6 HYUNDAI MATRIX ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3109 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 24/09/2002 

7 MERCEDES SMART  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 5530 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 26/01/2011 

8 SAMURAI  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ 6028 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 19/12/1994 

9 SAMURAI  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΟ 6098 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 16/05/1995 

10 SUZUKI ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 3159 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 20/11/2001 

11 

SUZUKI GRAND 

VITARA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3176     

12 SUZUKI JIMMY ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 3017 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 14/05/2001 

13 SUZUKI JIMMY  ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ KHI 3018 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 14/05/2001 

14 SUZUKI VITARA ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΗ 2172 ΑΜΟΛΥΒ∆Η   

15 VOLVO ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ ΚΗΙ 3058 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 29/10/2001 

ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Ε: ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΑ 

1 MAGIRUS-DEUTS ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ΜΕ 119940 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 18/11/2010 

2 FORD DEMAN-GAP  ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ΜΕ 107337 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/12/2008 

3 

FUMO CAR  

MULTICAR ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ΑΝΕΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

4 IVECO ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ΜΕ 67452 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 22/04/2002 

5 

IVECO -

EUROCARGO 

(ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΙΚΟ) ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ΑΝΕΥ     

6 MAGIRUS-DEUTS ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ΜΕ 118085 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/09/2010 

7 MAZDA  ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ΜΕ 79704 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/06/2004 

8 MAZDA GRECA ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ME 107323 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 27/11/2008 

9 MERCEDES  ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ΚΗΟ 6029 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 11/07/1996 

10 MITSUBISHI  ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ΜΕ 104809 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 19/09/2008 

11 

ΤΟΥΟΤΑ 2.5 144EC 

4*4 BASE HILUX  ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚO ΑΝΕΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

12 

MERCEDES  BENZ 

SCHMIDT 

ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΟ-

∆ΙΑΝΟΜΕΑΣ ΛΕΠΙ∆Α 

ΑΠΟΧ/ΣΜΟΥ ΜΕ 112534 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 14/07/2009 

13 IVECO  

ΠΥΡΟΣΒΕ-ΣΤΙΚΟ 

ΕΚΧΙΟΝΙ-ΣΤΙΚΟ ΑΛΑΤΟ-

∆ΙΑΝΟΜΕΑ ΜΕ 99920 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/09/2007 
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ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α ΣΤ: ΣΑΡΩΘΡΑ 

            

1  DULEVO 5000 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 84680 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/05/2005 

2 

AZZURA CONCEPT 

MATHIEU  ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 114472 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 18/03/2010 

3 BUCHER ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΝΕΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

4 DULEVO  ΣΑΡΩΘΡΟ ME 67403 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 08/03/2002 

5 DULEVO 200 ΣΑΡΩΘΡΟ ΜΕ 65390 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 15/11/2001 

6 RAVO  ΣΑΡΩΘΡΟ ΑΝΕΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Ζ: ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ 

            

1 CASE  ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΑΝΕΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ   

2 CASE 40XT  ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ  84683 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/05/2005 

3 CASE 590 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 59570 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 10/08/2000 

4 JCB 3CX41 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ΜΕ 88139 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 04/04/2006 

5 

KOMATSU W59 7P-

2 ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ANEY ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 06/11/2011 

6 CASE 580S ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME 56384 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17/02/1998 

7 CASE 580SLE ΕΚΣΚΑΦΕΑΣ-ΦΟΡΤΩΤΗΣ ME 84682 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 17/02/1998 

8 FORD  ΕΚΧΙΟ-ΝΙΣΤΙΚΟ ΑΝΕΥ     

9 

DAIMLER 

CHRYSLER ΠΟΛΥΜΗ-ΧΑΝΗΜΑ ΜΕ 104745 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 11/07/2008 

10 

FOREDIL 

MACCHINE  ΠΟΛΥΜΗ-ΧΑΝΗΜΑ ΜΕ 84681 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 16/05/2005 

11 

FOREDIL 

MACCHINE  ΠΟΛΥΜΗ-ΧΑΝΗΜΑ ME 62344 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 07/06/2001 

ΟΜΑ∆Α ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ 

ΟΜΑ∆Α Η: ΤΡΙΚΥΚΛΑ - ∆ΙΚΥΚΛΑ 

            

1 PIAGGIO ΤΡΙΚΥΚΛΟ ZXH 0902 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 28/03/2003 

2  PIAGGIO 125c.c. ∆ΙΚΥΚΛΟ IPM 0741 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 05/08/2004 

3 HONDA ∆ΙΚΥΚΛΟ ΥΧΡ 0841 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 05/07/1996 

4 HONDA ∆ΙΚΥΚΛΟ ΑΝΕΥ ΑΜΟΛΥΒ∆Η   
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5 HONDA ∆ΙΚΥΚΛΟ ΑΝΕΥ ΑΜΟΛΥΒ∆Η   

6 SUZUKI ∆ΙΚΥΚΛΟ ΚΤ 3981 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 26/04/2002 

7 SUZUKI ∆ΙΚΥΚΛΟ ΚΤ3980 ΑΜΟΛΥΒ∆Η 26/04/2002 

8 YAMAHA ∆ΙΚΥΚΛΟ ΖΧΚ 717 ΑΜΟΛΥΒ∆Η   

     

   

Μετατροπή σε 

υγραεριοκίνητο    

   

Αντικατάσταση µε 

υβριδικό/πετρέλαιο    

   

Αντκατάσταση µε νέας 

τεχνολογίας φορτηγά    

 

Πίνακας 6.2 

 

Με βάση στοιχεία που αντλήσαµε από το λογιστήριο του ∆ήµου κατά το έτος 2011 τα 

δηµοτικά οχήµατα και µηχανήµατα κατανάλωσαν για την κίνηση και την εργασία τους 

343.743,98 λίτρα πετρελαίου κίνησης και 40.583,41 λίτρα αµόλυβδης βενζίνης. Αυτό 

συνεπάγεται την παραγωγή 921,23 τόνων CO2 από την καύση του πετρελαίου κίνησης και 

93,75 τόνων CO2 από την καύση της αµόλυβδης βενζίνης. 

Συνολικά, από την κίνηση και την εργασία του δηµοτικού στόλου οχηµάτων και µηχανηµάτων 

παρήχθησαν 1.014,98 τόνοι CO2. 

 

2Α. Εκποµπές προερχόµενες από την κατανάλωση ηλεκτρικού ρεύµατος στον οικιακό 

τοµέα 

Ο υπολογισµός των εκποµπών CO2 από τον οικιακό τοµέα υπήρξε αρκετά δύσκολος, καθώς 

δεν κατέστη δυνατό να αντλήσουµε συνολικά στοιχεία από τη ∆ΕΗ για το ∆ήµο µας, γεγονός 

το οποίο θα µας έδινε δεδοµένα µε µεγάλη ακρίβεια. 

Η µεθοδολογία που ακολουθήσαµε για τον υπολογισµό των εκποµπών CO2 βασίστηκε σε 

πραγµατικά δεδοµένα που µπορέσαµε να συγκεντρώσουµε, και τα οποία αφορούν στον αριθµό 

παροχών  ηλεκτρικού ρεύµατος της ∆ΕΗ, καθώς και τον αριθµό των αδειών βιοµηχανιών που 

λειτουργούν στο ∆ήµο µας.  

Από το Τµήµα Εσόδων του ∆ήµου, και συγκεκριµένα από το αρχείο που τηρεί η υπηρεσία µε 

βάση το οποίο υπολογίζεται το Τέλος Ακίνητης Περιουσίας (ΤΑΠ), το οποίο εισπράττεται µέσω 

των λογαριασµών της ∆ΕΗ, αντλήσαµε δεδοµένα τα οποία αφορούν στον αριθµό των 

παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος στο ∆ήµο µας. 

Συγκεκριµένα, η ∆ΕΗ διατηρεί στο ∆ήµο µας 22.888 παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος. Στις 

παροχές αυτές περιλαµβάνονται οι οικιακές, του τριτογενούς τοµέα (καταστήµατα και εταιρίες 

παροχής υπηρεσιών) και οι βιοµηχανικές. Στο πλαίσιο της  καταγραφής των εκποµπών CO2 για 

το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων που διεξάγουµε, δεν περιλαµβάνονται οι εκποµπές του 
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βιοµηχανικού τοµέα του ∆ήµου µας. Με βάση το αρχείο του ∆ήµου έχουν χορηγηθεί περίπου 

500 βιοµηχανικές άδειες. Αυτό συνεπάγεται ότι οι οικιακές παροχές µαζί µε αυτές του 

τριτογενούς τοµέα ανέρχονται περίπου σε 22.400.  

Ο ακριβής αριθµός των καταστηµάτων και των επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών ήταν 

δύσκολο να υπολογιστεί µε ακρίβεια, καθώς δεν βρήκαµε συγκεντρωτικά στοιχεία. Κρίναµε ότι 

επειδή η αναλογία παροχών κατοικιών / τριτογενή τοµέα δεν επηρεάζει το σύνολο των 

παροχών (αφού αυτός είναι γνωστός και σταθερός) δεν έχει ιδιαίτερη αξία να επιµείνουµε 

στην αναζήτησή του. 

Θεωρούµε ότι από το σύνολο των 22.400 παροχών το 95% είναι οικιακές ενώ το 5% ανήκουν 

στον τριτογενή τοµέα, δηλαδή στα καταστήµατα και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Συνολικά, θεωρούµε ότι στο ∆ήµο ∆ιονύσου έχουµε 21.280 οικιακές παροχές 

ηλεκτρικού ρεύµατος και 1.120 παροχές προς τον τριτογενή τοµέα. 

Από τα αποτελέσµατα του ερευνητικού προγράµµατος REMODECE 

(http://remodece.isr.uc.pt/), το οποίο ασχολήθηκε εκτενώς µε την ενεργειακή συµπεριφορά 

των οικιακών καταναλωτών της Ευρώπης των 27 και ολοκληρώθηκε το 2010, προκύπτει ότι η 

µέση κατανάλωση σε ένα ευρωπαϊκό νοικοκυριό είναι 11 KWh ηµερησίως. Στο ∆ήµο µας, 

µεγάλος αριθµός των κατοικιών είναι µονοκατοικίες µε σηµαντικά µεγαλύτερη επιφάνεια από 

το µέσο νοικοκυριό και κατά συνέπεια µεγαλύτερη κατανάλωση ενέργειας. Για το λόγο αυτό 

θεωρούµε ότι η µέση ηµερήσια κατανάλωση ρεύµατος ανά κατοικία είναι 13KWh. 

Συνδυάζοντας τα πιο πάνω δεδοµένα η ετήσια κατανάλωση  για τον οικιακό τοµέα προκύπτει 

από τη σχέση: 

Αρ. οικιακών παροχών Χ Μέση ηµερήσια κατανάλωση ρεύµατος ανά κατοικία Χ 365 ηµέρες 

ανά έτος. 

∆ηλαδή,  η ετήσια κατανάλωση  για τον οικιακό τοµέα είναι 100.973,60 Mwh. 

 

2B. Εκποµπές προερχόµενες από την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης στον 

οικιακό τοµέα 

Η απ' ευθείας συλλογή δεδοµένων κατανάλωσης πετρελαίου θέρµανσης δεν κατέστη δυνατή 

καθώς δεν υπάρχουν συγκεντρωτικά στοιχεία από κάποιον φορέα. 

Για το λόγο αυτό υπολογίσαµε την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης στατιστικά. Στην 

προηγούµενη ενότητα προσδιορίσαµε τον αριθµό των οικιακών παροχών ηλεκτρικού ρεύµατος 

στο ∆ήµο µας, και κατά συνέπεια τον αριθµό των κατοικιών, στις 21.280. Θεωρήσαµε µια 

λογική ετήσια κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης ανά κατοικία ανά έτος τα 2.000 λίτρα. Αυτό 

συνεπάγεται συνολική κατανάλωση του οικιακού τοµέα στο ∆ήµο µας 42.560.000 λίτρων 

πετρελαίου θέρµανσης. Η κατανάλωση αυτή αντιστοιχεί σε παραγωγή 112.560 τόνων CO2 

από την κατανάλωση πετρελαίου θέρµανσης στον οικιακό τοµέα του ∆ήµου µας. 
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ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ (%)
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Άλλες χρήσεις

 

Διάγραμμα 6.1 

3. Εκποµπές προερχόµενες από τον τριτογενή τοµέα 

Ο τριτογενής τοµέας αποτελείται από τα καταστήµατα και τις επιχειρήσεις παροχής υπηρεσιών. 

Θεωρήσαµε ότι ο τριτογενής τοµέας χρησιµοποιεί µόνο ηλεκτρικό ρεύµα για τη λειτουργία του 

και καθόλου πετρέλαιο θέρµανσης, πράγµα που σε µεγάλο βαθµό αντικατοπτρίζει την 

πραγµατικότητα, αφού τα περισσότερα καταστήµατα κι επιχειρήσεις χρησιµοποιούν 

κλιµατιστικά για τη θέρµανση, δηλαδή ηλεκτρικό ρεύµα, κι όχι πετρέλαιο. 

Όπως υπολογίσαµε στην ενότητα 2Α, από τις 22.400 παροχές ηλεκτρικού ρεύµατος προς τον 

οικιακό και τον τριτογενή τοµέα στο ∆ήµο µας το 5% αντιστοιχεί στον τριτογενή τοµέα. Κατά 

συνέπεια, θεωρούµε ότι διαθέτουµε 1.120 παροχές. Με µια µέση κατανάλωση 13 KWh 

ηµερησίως, προκύπτει ετήσια κατανάλωση 5.314,40 Μwh. Η τιµή αυτή αντιστοιχεί στην 

παραγωγή 6.106,25 τόνων CO2 ετησίως για τον τριτογενή τοµέα. 

 

4. Εκποµπές προερχόµενες από τις δηµόσιες µεταφορές 

Στο ∆ήµο µας οι δηµόσιες µεταφορές περιλαµβάνουν τις µετακινήσεις που πραγµατοποιούνται 

µε τα λεωφορεία του Ο.ΣΥ. Α.Ε. (Οδικές Συγκοινωνίες Α.Ε. – Αστικά λεωφορεία) και αυτές 

που γίνονται µε τα λεωφορεία της ∆ηµοτικής Συγκοινωνίας. Οι τελευταίες έχουν υπολογιστεί 

ήδη στις εκποµπές του δηµοτικού στόλου οχηµάτων. 

Η Ο.ΣΥ. Α.Ε., έχει πέντε λεωφορειακές γραµµές οι οποίες εξυπηρετούν το ∆ήµο µας. Ο 

αριθµός των δροµολογίων και τα διανυόµενα χιλιόµετρα ετησίως φαίνονται στον ακόλουθο 

πίνακα. 
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Λεωφορειακή γραµµή 
∆ιανυόµενη απόσταση εντός των 

ορίων του ∆ήµου 

Αρ. δροµολογίων 

ετησίως 

∆ιανυόµενα χιλιόµετρα 

ετησίως 

536 – Ζηρίνειο - ∆ιόνυσος  16 13.364 21.3824 

507 – Ζηρίνειο – Σταµάτα – 

Ροδόπολη 
6,6 12.792 84.427,2 

535 Ζηρίνειο – Ευξ. Πόντος 10,2 5.460 55.692 

508 – Ζηρίνειο – Αγ. 

Στέφανος 
8,7 10.608 92.289,6 

509 – Ζηρίνειο – Κρυονέρι 17,2 11.492 197.662,4 

  

Σύνολο χιλιοµέτρων 

ετησίως εντός ∆ήµου: 643.895,2 

 

Πίνακας 6.3 

 

Τα στοιχεία αντλήθηκαν από την επίσηµη ιστοσελίδα της Ο.ΣΥ. Α.Ε.,  ενώ οι διανυόµενες 

αποστάσεις από την ιστοσελίδα google maps. 

Τα εν λόγω λεωφορεία είναι νέας τεχνολογίας και καταναλώνουν φυσικό αέριο. Η κίνησή τους 

παράγει στο ∆ήµο µας 899,20 τόνους CO2 ετησίως 

 

5. Εκποµπές προερχόµενες από τις ιδιωτικές µεταφορές 

Τις εκποµπές αυτής της κατηγορίες τις χωρίσαµε σε δύο τοµείς: 

Α. στις εκποµπές που προέρχονται από τις µετακινήσεις των κατοίκων στο το αστικό και το 

περιαστικό δίκτυο της περιοχής µας και  

Β. στις εκποµπές που προέρχονται από διελεύσεις οχηµάτων από το τµήµα της Εθνικής Οδού 

Αθηνών Λαµίας το οποίο διέρχεται από την περιοχή µας και τις διελεύσεις οχηµάτων που 

επισκέπτονται το ∆ήµο µας. 

Για να υπολογίσουµε τις εκποµπές της πρώτης κατηγορίας χρησιµοποιήσαµε δεδοµένα από την 

απογραφή πληθυσµού που διενεργήθηκε το 2011 που αφορούν τον πληθυσµό του ∆ήµου µας 

και της Αττικής κι από την ΕΛΣΤΑΤ σχετικά µε τον αριθµό των οχηµάτων που κυκλοφορούν 

στις ίδιες περιοχές. 

Σύµφωνα µε τα στοιχεία της απογραφής πληθυσµού το 2011 η Αττική είχε πληθυσµό 

3.827.624 και ο ∆ήµος ∆ιονύσου 40.193. Προκύπτει µια αναλογία 1.05%. Εφαρµόζοντας την 

αναλογία αυτή στα δεδοµένα για τα οχήµατα της Αττικής που µας χορήγησε η ΕΛΣΤΑΤ 

προκύπτει ο παρακάτω πίνακας: 
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Θεωρήσαµε ότι τα οχήµατα που ανήκουν στους κατοίκους της περιοχής διανύουν κατά µέσο 

όρο 5 km ηµερησίως εντός του ∆ήµου κι έχουν µια µέση κατανάλωση 8 lt/100km επιβατικά, 

40 lt/100km για τα φορτηγά και 3 Lt/100km για τις µοτοσυκλέτες. Επίσης, το καύσιµο για τα 

επιβατικά και τις µοτοσυκλέτες είναι αµόλυβδη βενζίνη και για τα φορτηγά το πετρέλαιο 

κίνησης. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Πίνακας 6.4 

Όπως φαίνεται από τον πίνακα η παραγωγή CO2 από τα οχήµατα των κατοίκων στο αστικό και 

περιαστικό οδικό δίκτυο ανέρχεται σε 16.523,28 τόνων CO2. 

Για να υπολογίσουµε τις εκποµπές από τα διερχόµενα οχήµατα από την Εθνική Οδό η οποία 

εντός του ∆ήµου µας έχει δίκτυο 10 km, επικοινωνήσαµε µε την εταιρία Νέα Οδό η οποία τη 

διαχειρίζεται και µας ενηµέρωσαν ότι καθηµερινά διέρχονται περίπου 20.000 επιβατικά 

οχήµατα και 2.000 φορτηγά και στις δύο κατευθύνσεις. 

Με βάση τα δεδοµένα αυτά προκύπτει παραγωγή 21.527,66 τόνων CO2 ετησίως. 

Για τον προσδιορισµό των εκποµπών που προκύπτουν από τα οχήµατα που επισκέπτονται το 

∆ήµο µας θεωρήσαµε ένα µέσο αριθµό 20.000 οχηµάτων και 2.000 φορτηγών ηµερησίως µε 

µέση διαδροµή 10 km. Η κίνηση αυτή δηµιουργεί παραγωγή επιπλέον 21.527,66 τόνων 

CO2 ετησίως. 

Σε σύνολο οι εκποµπές από τις ιδιωτικές µεταφορές (κατοίκων και επισκεπτών) ανέρχονται 

συνολικά σε 38.050,94 τόνους CO2 ετησίως. 

 

 

2011 Επιβατικά Φορτηγά Μοτοσυκλέτες

ΑΤΤΙΚΗ 2.762.650 283.737 685.865
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 29010 2979 7202
Μέση κατανάλωση 8 40 3
∆ιανυόµενα km ετησίως 1825 1825 1825
Καταναλούµενα λίτρα ετησίως 4235453,10 2174844,11 394286,64
Εκποµπές CO2 (tCO2) 9783,90 5828,58 910,80

Σύνολο: 16.523,28

Πληθυσµός µε βάση την Απογραφή 2011
ΑΤΤΙΚΗ  3.827.624,00
∆ΗΜΟΣ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ 40.193
Αναλογία: 1,05%

Αυτοκίνητα και µοτοσυκλέτες που βρίσκονται στην κυκλοφορία  κατά κατηγορία, χρήση 
και νοµό στην Ελλάδα
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A. Τελική κατανάλωση 

ενέργειας 
 

     
 

Κατηγορία 

Τελική κατανάλωση ενέργειας (Mwh) 

Σύνολο Ηλεκτρική 
ενέργεια 

Ορυκτά καύσιµα 

Φυσικό 
αέριο 

Υγραέριο 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

Πετρέλαιο 
ντίζελ 

Βενζίνη 

Κτήρια, 
εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις 
και βιοµηχανίες 

              

∆ηµοτικά κτήρια, εξοπλισµός/ 
εγκαταστάσεις 

3.434,26 0,00 0,00 2.052,25 0,00 0,00 5.486,51 

Κτήρια, εξοπλισµός/ 
Εγκαταστάσεις τριτογενούς 
τοµέα (µη δηµοτικά) 

5.314,40 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5.314,40 

Κατοικίες 100.973,60 0,00 0,00 421.573,03 0,00 0,00 522.546,63 

∆ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 3.731,26 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3.731,26 

Βιοµηχανίες  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υποσύνολο για κτήρια, 
εξοπλισµό/εγκαταστάσεις 
και βιοµηχανίες 

113.453,51 0,00 0,00 423.625,28 0,00 0,00 537.078,79 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ               

∆ηµοτικός στόλος 0,00 0,00 0,00 0,00 3.450,31 389,48 3.839,79 

∆ηµόσιες µεταφορές 0,00 4.897,60 0,00 0,00 0,00 0,00 4.897,60 

Ιδιωτικές κι εµπορικές 
µεταφορές 

0,00 0,00   0,00 21.831,50 44.431,95 66.263,45 

∆ιελεύσεις ΕΟΑΛ 0,00 0,00 0,00 0,00 60.205,99 112.093,89 172.299,89 

Υποσύνολο για µεταφορές 0,00 4.897,60 0,00 0,00 85.487,80 156.915,32 247.300,73 

Σύνολο 
113.453,51 4.897,60 0,00 423.625,28 85.487,80 156.915,32 784.379,52 

        

B. Συνολική εκποµπή CO2        

Κατηγορία 

Εκποµπές CO2 (t) / Ισοδύναµες εκποµπές CO2 (t) 

Σύνολο Ηλεκτρική 
ενέργεια 

Ορυκτά καύσιµα 

Φυσικό 
αέριο 

Υγραέριο 
Πετρέλαιο 
θέρµανσης 

Πετρέλαιο 
ντίζελ 

Βενζίνη 

Κτήρια, 
εξοπλισµός/Εγκαταστάσεις 
και βιοµηχανίες               

∆ηµοτικά κτήρια, εξοπλισµός/ 
εγκαταστάσεις 3.945,96 0,00 0,00 547,95 0,00 0,00 4.493,92 

Κτήρια, εξοπλισµός/ 
Εγκαταστάσεις τριτογενούς 
τοµέα (µη δηµοτικά) 6.106,25 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6.106,25 

Κατοικίες 116.018,67 0,00 0,00 112.560,00 0,00 0,00 228.578,67 

∆ηµοτικός δηµόσιος φωτισµός 4.287,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4.287,21 

Βιοµηχανίες  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Υποσύνολο για κτήρια, 
εξοπλισµό/εγκαταστάσεις 
και βιοµηχανίες 130.358,09 0,00 0,00 113.107,95 0,00 0,00 243.466,04 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ               

∆ηµοτικός στόλος 0,00 0,00 0,00 0,00 921,23 93,75 1.014,98 

∆ηµόσιες µεταφορές 0,00 899,20 0,00 0,00 0,00 0,00 899,20 

Ιδιωτικές κι εµπορικές 
µεταφορές κατοίκων 0,00 0,00   0,00 5.829,01 10.694,77 16.523,78 

∆ιελεύσεις ΕΟΑΛ & οχηµάτων 
επισκεπτών  0,00 0,00 0,00 0,00 16.075 26.981,00 43.056,00 

Υποσύνολο για µεταφορές 0,00 899,20 0,00 0,00 22.825,24 37.769,52 61.493,96 

Σύνολο: 130.358,09 899,20 0,00 113.107,95 22.825,24 37.769,52 304.960,00 

 

Πίνακας 6.5 
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7. ∆ράσεις κα ι  µέτρα  έως το 2020 

7.1 Παρεµβάσεις σε δηµοτικά κτίρια 

Ο τοµέας των ∆ηµοτικών κτιρίων και εγκαταστάσεων είναι από αυτούς στους οποίους ο ∆ήµος 

έχει πλήρη ευελιξία να εφαρµόσει προγράµµατα εξοικονόµησης ενέργειας και ανάπτυξης 

συστηµάτων ΑΠΕ, ώστε να επιτύχει σηµαντική αναλογικά µείωση των εκποµπών CO2. 

Επιπλέον, αναγνωρίζει τη µεγάλη σηµασία των δηµοσίων κτιρίων, λόγω της µεγάλης 

επισκεψιµότητάς τους, ως παράδειγµα προς τους πολίτες για την υιοθέτηση των πολιτικών και 

πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης. 

Οι παρεµβάσεις αυτές θα αποτελέσουν το πρώτο βήµα προς την κατεύθυνση της ενεργειακής 

αναβάθµισης και πιστοποίησης των κτιρίων του ∆ήµου ενώ τα αποτελέσµατα των 

παρεµβάσεων µε την κατάλληλη προβολή από το ∆ήµο θα γίνουν γνωστά στους πολίτες, 

προκειµένου να υπάρξει ευαισθητοποίηση προς την κατεύθυνση της ενεργειακής 

επιθεώρησης/πιστοποίησης και της ενεργειακής αναβάθµισης των κτιρίων του οικιακού και 

τριτογενή τοµέα της πόλης.  

Σε αυτό το πλαίσιο έχει κατατεθεί πρόταση χρηµατοδότησης στον Άξονα 1/ Προτεραιότητα 1 

«Προστασία ατµοσφαιρικού περιβάλλοντος και αστικές µεταφορές – αντιµετώπιση κλιµατικής 

αλλαγής – Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας» του Επιχειρησιακού Προγράµµατος Περιβάλλον και 

Αειφόρος Ανάπτυξη του ΥΠΕΚΑ για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης και την 

ορθολογική διαχείριση της ενέργειας σε τέσσερα (4) σχολεία. Συγκεκριµένα θα γίνουν 

παρεµβάσεις  

• στο 1ο ∆ηµοτικό Σχολείο Αγίου Στεφάνου, 

� στο Γυµνάσιο - Λύκειο Αγίου Στεφάνου 

� στο Γυµνάσιο Άνοιξης  

� στο Γυµνάσιο – Λύκειο ∆ροσιάς 

Με τα συγκεκριµένα µέτρα εκτιµάται ότι θα επέλθει εξοικονόµηση ενέργειας  ως εξής : 

 
ΚΤΙΡΙΑ ΕΚΠΟΜΠΕΣ CO2 tn/έτος ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΗ ΜΕΙΩΣΗ 

CO2 

ΠΟΣΟΣΤΟ (%) 

ΜΕΙΩΣΗΣ CO2 

∆ΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

43,81 10,32 23,71 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ- ΛΥΚΕΙΟ 

ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ 

108,14 30,76 28,34 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΑΝΟΙΞΗΣ 76,38 27,40 35,86 

ΓΥΜΝΑΣΙΟ-ΛΥΚΕΙΟ 

∆ΡΟΣΙΑΣ 

67,58 21,73 32,21 

 

ΣΥΝΟΛΟ 

 

295,91 

 

90,21 

 

 

30,47 

Πίνακας  7.1.1 

Πηγή: Μελέτη για την επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης τεσσάρων (4)σχολείων (Π.Ζαµάνης)  

Επί πλέον προκειµένου να περιοριστούν όλες οι ενεργοβόρες δραστηριότητες των δηµοτικών 

κτιρίων, προτείνεται η µελέτη και εγκατάσταση του ενεργειακού συστήµατος διαχείρισης 

κτιρίων (Βuilding Management System BMS).  

Στην κατηγορία των συστηµάτων BMS περιλαµβάνονται συστήµατα ελέγχου πυρόσβεσης - 

πυροπροστασίας, ασφάλειας, φωτισµού, θέρµανσης, κλιµατισµού και αερισµού όλων των 

ηλεκτροµηχανολογικών εγκαταστάσεων µεγάλων κτιρίων. 
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 Αντικείµενα ελέγχου ενός συστήµατος BMS είναι:  

• Η ενεργειακή διαχείριση του κτιρίου για όλη τη διάρκεια ζωής του 

• Η εφαρµογή σεναρίων φωτισµού και αυτοµατισµού.  

• Ο έλεγχος και η καταγραφή φυσικών µεγεθών (π.χ. θερµοκρασία, υγρασία, πίεση κ.α.) 

• Ο κλασικός αυτοµατισµός (µε ρελέ, χρονικά, κ.λ.π.) που τοποθετούνταν σε έναν 

ηλεκτρολογικό πίνακα έχει πλέον αντικατασταθεί από  συστήµατα BMS. 

Σηµαντικό πλεονέκτηµα των συστηµάτων BMS, απέναντι στους συµβατικούς αυτοµατισµούς, 

είναι η ικανότητα διαχείρισης αναλογικών σηµάτων (π.χ. θερµοκρασία, υγρασία, πίεση κ.α.), η 

ευκολία προσαρµογής σε νέα σενάρια και επεκτάσεις, καθώς επίσης και η δυνατότητα 

καταγραφής όλων των µεγεθών και των σφαλµάτων. 

Πιλοτικά προτείνεται η µελέτη & εγκατάσταση συστήµατος ΒΜS στο δηµοτικό κτίριο της 

∆ηµοτικής Κοινότητας ∆ροσιάς, επί της οδού Γρ. Λαµπράκη 19, συνολικής επιφανείας 680,70 

µ2. 

Από τη συγκεκριµένη δράση εκτιµάται ότι θα επέλθει εξοικονόµηση ενέργειας περίπου 15% 

(στο σύνολο της καταναλισκόµενης ενέργειας) ή 6 ΜWh ή 6,89 tnCO2  . 

 

 ΒΑΣΙΚΕΣ 
δράσεις/µέτρα 

 
ανά πεδίο 
δράσης 

Σύντοµη 
περιγραφή 

κτιρίου 

Επεµβάσεις 
κτιρίων  

Υλοποίηση 
[χρόνος 
έναρξης 

και λήξης] 

Εκτιµώµενες 
δαπάνες (€) 

 
ανά 

δράση/µέτρο 

Αναµενόµενη  
από κάθε 

µέτρο 
εξοικονόµηση 

ενέργειας  
[MWh/έτος] 

Αναµενόµενη 
από κάθε 

µέτρο µείωση 
CO2 [t/έτος] 

 
ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: 

 

1. 1ο ∆ΗΜΟΤΙΚΟ 
ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ  
(Οδός: Λεωφ. 
Μαραθώνος 42, 
Αγ. Στέφανος) 

Το κτίριο στο 
οποίο στεγάζεται 
το 1ο ∆ηµοτικό 
Αγίου Στεφάνου 
κατασκευάστηκε 
περίπου το 1929. 
Η συνολική του 
επιφάνεια είναι 
Ε=781,00 τµ. 

1.1 
Αντικατάσταση 
των 
κουφωµάτων µε 
νέα διπλού 
υαλοπίνακα όπου 
υπάρχουν µονού 
υαλοπίνακα ή 
ξύλινα στο κτίριο  
και 
πιστοποιηµένη 
αεροστεγανότητα 

01-2014                 
12-2016 

36.916,50 35,92 8,79 

1.2 Προσθήκη 
εξωτερικής 
θερµοµόνωσης 
στο κέλυφος του 
κτιρίου στις 2 
όψεις Βόρεια και 
Ανατολική. 
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1.3 Αναβάθµιση 
του συστήµατος 
κεντρικής 
θέρµανσης µε 
τοποθέτηση 
αντιστάθµισης 
και 
θερµοστατικών 
βαλβίδων στα 
σώµατα αλλά και 
πλήρη 
αντικατάσταση 
του συστήµατος 
λέβητα καυστήρα 
επεµβάσεις για 
τη βελτίωση της 
απόδοσης του 
συστήµατος 
θέρµανσης. 

01-2014                 
12-2016 

9.000,00 6,48 1,53 

2. ΓΥΜΝΑΣΙΟ- 
ΛΥΚΕΙΟ ΑΓ. 
ΣΤΕΦΑΝΟΥ (Οδός: 
Αγ. Σωτήρας 2, 
14565 Αγ. 
Στέφανος) 

Το κτίριο στο 
οποίο στεγάζεται 
το Γυµνάσιο-
Λύκειο Αγίου 
Στεφάνου 
κατασκευάστηκε 
το 1983. Η 
συνολική του 
επιφάνεια είναι 
Ε=2.574,98 τµ. 
και η συνολική 
θερµαινόµενη 
Ε=2.548,01 τµ 

2.1 Αναβάθµιση 
του συστήµατος 
κεντρικής 
θέρµανσης µε 
τοποθέτηση 
αντιστάθµισης 
και 
θερµοστατικών 
βαλβίδων στα 
σώµατα για τη 
βελτίωση της 
απόδοσης του 
συστήµατος 
θέρµανσης. 

01-2014                 
12-2016 

6.500,00 58,96 17,04 

2.2 
Αντικατάσταση 
όσων 
φωτιστικών 
σωµάτων δεν 
έχουν 
ανακλαστήρες µε 
νέα φωτιστικά 
φθορισµού 
γραµµικών 
λαµπτήρων 
τύπου 2x36 Watt 
µε στραγαλιστικά 
πηνία µε δείκτη 
απόδοσης Α3. 

01-2014                 
12-2016 

9.700,00 30,64 11,02 

2.3 Προσθήκη 
εξωτερικής 
θερµοµόνωσης 
στο κέλυφος του 
κτιρίου στις 3 
όψεις Βόρεια, 
Ανατολική και 
∆υτική. 

36.574,40 11,32 2,7 

3. ΓΥΜΝΑΣΙΟ 
ΑΝΟΙΞΗΣ (Οδός: 
Κανάρη 1, 14569 
Άνοιξη) 

Το κτίριο στο 
οποίο στεγάζεται 
το Γυµνάσιο 
Άνοιξης 
κατασκευάστηκε 
το 1983. Η 
συνολική του 
επιφάνεια είναι 
Ε=1.814,46 τµ. 

3.1 Αναβάθµιση 
του συστήµατος 
κεντρικής 
θέρµανσης µε 
τοποθέτηση 
αντιστάθµισης 
και 
θερµοστατικών 
βαλβίδων στα 
σώµατα αλλά και 
πλήρη 
αντικατάσταση 
του συστήµατος 
λέβητα καυστήρα 
επεµβάσεις για 
τη βελτίωση της 
απόδοσης του 
συστήµατος 
θέρµανσης. 

01-2014                 
12-2016 

11.200,00 71,30 17,98 
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3.2 
Αντικατάσταση 
των 
κουφωµάτων µε 
νέα διπλού 
υαλοπίνακα  και 
πιστοποιηµένη 
αεροστεγανότητα 

01-2014                 
12-2016 

95.570,60 26,85 6,58 
3.3 Προσθήκη 
θερµοµόνωσης 
στο δώµα  αλλά 
και στην οροφή 
που είναι κάτω 
από την 
θερµοµονωµένη 
στέγη. 

3.4 
Αντικατάσταση 
όσων 
φωτιστικών 
σωµάτων δεν 
έχουν 
ανακλαστήρες µε 
νέα φωτιστικά 
φθορισµού 
γραµµικών 
λαµπτήρων 
τύπου 2x36 Watt 
µε στραγαλιστικά 
πηνία µε δείκτη 
απόδοσης Α3. 

01-2014                 
12-2016 

10.200,00 7,80 2,84 

4.ΓΥΜΝΑΣΙΟ-
ΛΥΚΕΙΟ ∆ΡΟΣΙΑΣ 
(Οδός: 1η Μάη και 
∆ηµοκρατίας, 
14572, ∆ροσιά) 

Το κτίριο στο 
οποίο στεγάζεται 
το Γυµνάσιο 
∆ροσιάς 
κατασκευάστηκε 
το 1993. Η 
συνολική του 
επιφάνεια είναι 
Ε=1.755,44 τµ. 
και η συνολική 
θερµαινόµενη 
Ε=1.630,00τµ 

4.1 Αναβάθµιση 
του συστήµατος 
κεντρικής 
θέρµανσης µε 
τοποθέτηση 
αντιστάθµισης 
και 
θερµοστατικών 
βαλβίδων στα 
σώµατα για τη 
βελτίωση της 
απόδοσης του 
συστήµατος 
θέρµανσης. 

01-2014                 
12-2016 

4.800,00 44,41 11,37 

4.2 
Αντικατάσταση 
των 
κουφωµάτων µε 
νέα διπλού 
υαλοπίνακα  και 
πιστοποιηµένη 
αεροστεγανότητα 

01-2014                 
12-2016 

74.311,60 22,82 7,75 

4.3 
Αντικατάσταση 
όσων 
φωτιστικών 
σωµάτων δεν 
έχουν 
ανακλαστήρες µε 
νέα φωτιστικά 
φθορισµού 
γραµµικών 
λαµπτήρων 
τύπου 2x36 Watt 
µε στραγαλιστικά 
πηνία µε δείκτη 
απόδοσης Α3. 

4.4 Προσθήκη 
εξωτερικής 
θερµοµόνωσης 
στο κέλυφος του 
κτιρίου στις 3 
όψεις Βόρεια, 
Ανατολική και 
∆υτική. 

01-2014                 
12-2016 

29.765,00 10,88 2,61 
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5. Mελέτη και 
εγκατάσταση 
συστήµατος 
διαχείρισης κτιρίων 
(Building 
Management 
System  BMS) 

Θα εφαρµοστεί 
πιλοτικά στο 
ιδιόκτητο 
δηµοτικό κτίριο 
επί της οδού Γρ. 
Λαµπράκη 19 
στη ∆ροσιά 

Εγκατάσταση 
συστήµατος 
ελέγχου 
πυρόσβεσης - 
πυροπροστασίας, 
ασφάλειας, 
φωτισµού, 
θέρµανσης, 
κλιµατισµού και 
αερισµού όλων 
των Η/Μ 
εγκαταστάσεων 

01-2015   
12-2020 

50.000,00 6,00 6,89 

 
ΣΥΝΟΛΟ  

 

 

 

 

374.538,10 
 

333,38 
 

97,10 

Πίνακας  7.1.2 

Πηγή: Μελέτη για την επιθεώρηση ενεργειακής απόδοσης τεσσάρων (4)σχολείων (Π.Ζαµάνης)  

Πηγή χρηµατοδότησης των δράσεων του Πίνακα 7.1.2: 

Ίδιοι Πόροι, Εθνικές πρωτοβουλίες, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα  
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7.2 Οικιακός και τριτογενής τοµέας 

 Η συνολική κατανάλωση ενέργειας του οικιακού και τριτογενή τοµέα του ∆ήµου 

∆ιονύσου εκτιµήθηκε στις 106.288,00 MWh οι οποίες αντιστοιχούν σε 122.124,92 tn CO2. 

Όσον αφορά τη συνολική κατανάλωση πετρελαίου αυτή εκτιµήθηκε στις 421.573,03 MWh οι 

οποίες αντιστοιχούν σε 112.560,00. tn CO2. Το περιθώριο παρέµβασης του ∆ήµου για ιδιωτικά 

κτίρια είναι πολύ µικρό αλλά ο ∆ήµος µπορεί να επιδιώξει την: 

� Προβολή των προσπαθειών στα δικά του κτίρια, ως δράση ευαισθητοποίησης 

�  Κινητοποίηση και συνεργασία των εµπλεκόµενων φορέων του οικιακού και τριτογενή 

τοµέα σε µία άτυπη µορφή (φόρουµ) προκειµένου να συζητούνται προτάσεις και κοινές 

δράσεις µε απώτερο σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη της πόλης.    

� Προώθηση εθνικών/ ευρωπαϊκών πολιτικών που σχετίζονται µε την ενέργεια και το 

περιβάλλον και οδηγούν σε µείωση των εκποµπών CO2 όπως: 

- του θεσµού της ενεργειακής επιθεώρησης και των κερδών από την ενεργειακή 

πιστοποίηση και αναβάθµιση των κτιρίων του οικιακού και τριτογενή τοµέα  

- χρηµατοδοτικών ευκαιριών σαν το ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ’’ του ΥΠΕΚΑ 

για τα κτίρια του οικιακού τοµέα 

� Συνεργασία µε φορείς και οργανισµούς για την προώθηση της εξοικονόµησης 

ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης 

 

O ∆ήµος θα εκδώσει Οδηγούς, φυλλάδια ή όποια έντυπα κριθούν απαραίτητα προκειµένου 

να ενηµερωθούν/ εκπαιδευτούν οι πολίτες σε λύσεις εξοικονόµησης ενέργειας αλλά κυρίως 

στα οφέλη (οικονοµικά και περιβαλλοντικά) που έχει η αλλαγή ενεργειακής συµπεριφοράς 

και η υλοποίηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας χαµηλού κόστους. 

Τέτοιες δράσεις θα µπορούσαν να είναι η συστηµατική συντήρηση λεβήτων, η χρήση 

ηλιακών συλλεκτών για θέρµανση νερού, η αντικατάσταση συµβατικών λαµπτήρων, η 

αντικατάσταση παλαιών λεβήτων πετρελαίου, αλλά και η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σε 

οροφές.  

Επίσης ο ∆ήµος προκειµένου να αναδειχθεί σε πόλο συντονισµού και διάχυσης 

πληροφορίας για θέµατα ενέργειας και περιβάλλοντος θα πρέπει να κινητοποιήσει και να 

συνεργαστεί µε φορείς του οικιακού και τριτογενή τοµέα σε µια άτυπη δοµή (φόρουµ) 

προκειµένου να συζητούνται προτάσεις και κοινές δράσης µε απώτερο σκοπό την αειφόρο 

ανάπτυξη της πόλης. Από τις δύο αυτές δράσεις εκτιµάται ότι θα επιτευχθεί 15% επί πλέον 

εξοικονόµηση στην τελική κατανάλωση ενέργειας του οικιακού και τριτογενή τοµέα µε 

αντίστοιχη µείωση των εκποµπών CO2  (από 527.861,03 σε 448.681,88 ΜWh και από 

234.684,92 σε 199.482,18 tnCO2). 

  Παράλληλα ο ∆ήµος θα προσπαθήσει να εκµεταλλευτεί το µεγάλο περιθώριο 

εξοικονόµησης ενέργειας που υπάρχει στα κτίρια του οικιακού και τριτογενή τοµέα στην 

Ελλάδα ώστε µε απλές παρεµβάσεις να επιτύχει ένα σηµαντικό αποτέλεσµα προς την 

κατεύθυνση υλοποίησης του παρόντος Σχεδίου ∆ράσης. Έτσι, θα πραγµατοποιηθούν 

δράσεις ενηµέρωσης αλλά και δράσεις διανοµής λαµπτήρων ώστε να επιταχυνθεί η 

αντικατάσταση όλων των ενεργοβόρων λαµπτήρων στο ∆ήµο ∆ιονύσου µε λαµπτήρες 

εξοικονόµησης ενέργειας αλλά και η υιοθέτηση των πλέον σύγχρονων τεχνολογιών (π.χ. 

λαµπτήρες LED). Εκτιµάται ότι η πλήρης αντικατάσταση θα επιφέρει εξοικονόµηση 24% 
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στην κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στα κτίρια του οικιακού και τριτογενή τοµέα (από 

106.288,00 σε 80.778,88 ΜWh και από 122.124,92 σε 92.814,94 tnCO2). 

Επί πλέον ο ∆ήµος προτείνεται να επιδιώξει και την προώθηση εθνικών/ ευρωπαϊκών 

προγραµµάτων όπως το ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ’’ που σχετίζονται µε την ενέργεια 

και το περιβάλλον και οδηγούν στη µείωση των εκποµπών CO2.  

Έτσι στο πρόγραµµα ‘’ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ’’ η στόχευση είναι η ενεργειακή 

αναβάθµιση κατοικιών, ειδικά σε κτίρια που βρίσκονται σε περιοχές χαµηλών και µέσων 

εισοδηµάτων (κοινωνικό κριτήριο) και έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 (µεγάλο 

περιθώριο ενεργειακής αναβάθµισης). Λαµβάνοντας υπόψη τον συνολικό αριθµό των 

κατοικιών προ του 1980 (ΕΛ.ΣΤΑΤ), το γεγονός ότι αρκετές κατοικίες του ∆ήµου ∆ιονύσου 

πληρούν τις προϋποθέσεις για την ένταξή τους στο πρόγραµµα, και το στόχο του 

προγράµµατος που θέτει το ΥΠΕΚΑ για εξοικονόµηση ενέργειας έως 30% σε 100.000 

κατοικίες σε εθνικό επίπεδο, ο ∆ήµος ∆ιονύσου προτείνεται να επιδιώξει µέσω δράσεων 

ενηµέρωσης/ευαισθητοποίησης την ένταξη στο πρόγραµµα ή σε άλλο αντίστοιχου 

περιεχοµένου 50 κατοικιών µε στόχο τη µείωση ενέργειας κατά 373,25 ΜWh και τη µείωση 

των εκποµπών του  CO2  κατά 163,27 tn CO2 

Τέλος ο ∆ήµος θα µελετήσει τις δυνατότητες που δίνονται στα πλαίσια το παρόντος 

θεσµικού πλαισίου ώστε να παρέµβει θετικά στις προσπάθειες εξοικονόµησης ενέργειας, 

ανάπτυξης συστηµάτων ΑΠΕ και µείωσης των εκποµπών CO2 από τον οικιακό και τριτογενή 

τοµέα. Αυτές περιλαµβάνουν κυρίως δυνατότητες οικονοµικής επιβράβευσης από το ∆ήµο 

(πχ. µέσω των δηµοτικών τελών), προβολή επιχειρήσεων που συµµετέχουν σε ανάλογες 

πρωτοβουλίες κλπ.    

Η υλοποίηση των παραπάνω δράσεων θα πραγµατοποιηθεί µε την εξασφάλιση 

χρηµατοδότησης από ιδίους πόρους, χορηγίες ή στα πλαίσια ευρωπαϊκών προγραµµάτων.   

Συγκεκριµένα : 
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ΤΟΜΕΙΣ 
 

και πεδία 
δράσης 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
δράσεις/µέτρα 

 
ανά πεδίο 
δράσης 

Υλοποί
ηση 

[χρόνο
ς 

έναρξη
ς και 

λήξης] 

Εκτιµώµεν
ες δαπάνες 

(€) 
 

ανά 
δράση/µέτ

ρο 

Αναµενόµενη  
από κάθε 

µέτρο 
εξοικονόµηση 

ενέργειας  
[MWh/έτος] 

Αναµενόµενη 
από κάθε 

µέτρο µείωση 
CO2 [t/έτος] 

Στόχος 
εξοικονόµησης 

ενέργειας 
ανά τοµέα 

[MWh] 
το 2020 

Στόχος 
µείωσης 

CO2 
ανά τοµέα 

[t] 
το 2020 

ΚΤΗΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: 
  

Κατοικίες - 
Κτήρια, 
εξοπλισµός/ 
εγκαταστάσει
ς τριτογενούς 
τοµέα (µη 
δηµοτικά) 

1. Εκστρατεία 
ενηµέρωσης για τα 
οφέλη από την 
εξοικονόµηση 
ενέργειας στον 
οικιακό και 
τριτογενή τοµέα   

2013-
2020 

3.000,00 11.311,31 5.028,96 79.179,15 35.202,74 

2. ∆ηµιουργία 
φόρουµ µε 
εµπλεκόµενους 
φορείς του ∆ήµου 

2013-
2020 

5.000,00 

    

    

3. Εκστρατεία για 
την αντικατάσταση 
λαµπτήρων/ 
∆ράσεις διανοµής 
λαµπτήρων 
εξοικονόµησης 
ενέργειας  

2013-
2020 

10.000,00 3.644,16 4.187,14 25.509,12 29.309,98 

4. Εκστρατεία 
ενηµέρωσης και προώθηση 
του εθνικού προγράµµατος 

 "ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΗΣΗ 
 ΚΑΤ' ΟΙΚΟΝ" 
 

2013-
2020 

Από 
Υπηρεσίες 
του ∆ήµου 

και 
εµπλεκόµεν
ους φορείς  

    373,25 163,27 

ΣΥΝΟΛΟ   18.000,00   105.061,52 64.675,99 

Πίνακας  7.2.1 
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7.3 ∆ηµοτικός φωτισµός 

Ο δηµοτικός φωτισµός αποτελεί έναν τοµέα όπου µπορεί να επιτευχθεί εξοικονόµηση 

ενέργειας µε την αντικατάσταση των υφιστάµενων λαµπτήρων µε νέους εξοικονόµησης 

ενέργειας. Η αντικατάσταση αυτή µπορεί, για λόγους οικονοµίας να γίνει και κατά περίπτωση, 

κάθε φορά δηλαδή που ένας λαµπτήρας καίγεται ή οι υποδοµές µίας οδού ανανεώνονται ή 

αντικαθίστανται.   

Στο ∆ήµο ∆ιονύσου χρησιµοποιούνται για δηµόσιο φωτισµό οι εξής τύποι λαµπτήρων: 

Τύπος λαµπτήρα Ισχύς (W) Αριθµός λαµπτήρων 

CFL 20 2600 

Ατµών Hg 125 5300 

Ατµών Na 150 900 

Πίνακας  7.3.1 

 

Με την παραδοχή ότι ο δηµοτικός φωτισµός λειτουργεί, σύµφωνα µε τα στοιχεία της ∆ΕΗ, 

κατά µέσο όρο επί 11 ώρες καθηµερινά, ήτοι 4015 ώρες/ έτος, µε βάση τα ανωτέρω τεχνικά 

χαρακτηριστικά και την παραδοχή ότι έχουν ήδη αντικατασταθεί 1.000 λαµπτήρες Ατµών Hg 

125 W µε λαµπτήρες LED και πρόκειται να αντικατασταθούν επί πλέον 1.700 λαµπτήρες ιδίου 

τύπου, στο διάστηµα 2014-2020, µπορεί να προκύψει εξοικονόµηση  746,25 MWh (-20%) 

που αντιστοιχεί σε 857,44 tCO2. 

Η υλοποίηση της δράσης µπορεί να γίνει µε την προµήθεια των αντίστοιχων νέων λαµπτήρων, 

µέσω του ετήσιου προϋπολογισµού του ∆ήµου, κάθε φορά που γίνεται αντικατάσταση από τη 

∆/νση Περιβάλλοντος του ∆ήµου. Το κόστος για την αγορά λαµπτήρων LED υπολογίζεται σε 

1.105.000,00€ και αντιστοιχεί στην αντικατάσταση των 1.700 φωτιστικών υδραργύρου 

(στοιχεία από την Ενεργειακή Μελέτη της εταιρείας ΑΡΠΕ∆ΩΝ ΕΠΕ για το ∆ήµο ∆ιονύσου) 

Εκτός της αντικατάστασης λαµπτήρων µε υφιστάµενες λύσεις η ∆/νση Περιβάλλοντος και οι 

Τεχνικές Υπηρεσίες του ∆ήµου παρακολουθούν τις τεχνικές εξελίξεις για λύσεις που µπορεί να 

σχετίζονται µε: 

� Νέους τύπους λαµπτήρων µε ακόµη µικρότερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας (σε 

σχέση µε τις τιµές του παραπάνω πίνακα) για ίδιες τιµές φωτεινότητας και 

προδιαγραφές ασφάλειας και οπτικής άνεσης. 

� Νέους ανακλαστήρες ή καλύµµατα 

� Τεχνολογίες δηµοτικού φωτισµού µε χρήση ΑΠΕ 

� Τεχνολογίες ρύθµισης της έντασης του δηµοτικού φωτισµού  

Τέλος, θα εκπονηθεί µελέτη φωτισµού για το σύνολο των αναγκών του ∆ήµου. Με αυτόν 

τον τρόπο, εκτός της εξοικονόµησης ενέργειας, θα διασφαλιστούν οι συνθήκες ασφάλειας 

και οπτικής άνεσης που επιβάλλουν οι σχετικοί κανονισµοί. Συγκεκριµένα αναµένεται να: 

� Κατηγοριοποιηθούν όλες οι λεωφόροι, οδοί και δηµόσιοι χώροι του ∆ήµου µε βάση 

τη χρήση τους και να οριστεί το κατάλληλο επίπεδο φωτισµούς για αυτούς. 

� Μειωθεί η κατανάλωση ενέργειας σε περιπτώσεις υπερφωτισµένων χώρων 

� Αυξηθεί η ασφάλεια σε περιπτώσεις υποφωτισµένων χώρων 



 

______________________________________________________________________________________________________

ΣΧΕ∆ΙΟ ∆ΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ∆ΗΜΟΥ ∆ΙΟΝΥΣΟΥ     55

� Μειωθεί η φωτορύπανση που προκαλείται από το δηµοτικό φωτισµό µε χρήση 

σύγχρονων φωτιστικών σωµάτων 

Στη µελέτη αναµένεται να διατυπωθεί και η υλοποίηση ενός µικρού αριθµού 

πρότυπων/ πιλοτικών έργων ( 1-2 έργα)  τα οποία θα βοηθήσουν να µελετήσει ο 

∆ήµος νέες τεχνολογίες ελέγχου και διαχείρισης του δηµοτικού φωτισµού. Ενδεικτικά 

αναφέρονται: 

� 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.  

Από την υλοποίηση των δράσεων της µελέτης µπορεί να προκύψει µείωση εκποµπών  CO2 σε 

ποσοστό 10%, που αντιστοιχεί σε 428,72 tCO2. 

ΤΟΜΕΙΣ 
 

και πεδία δράσης 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
δράσεις/µέτρα 

 
ανά πεδίο 
δράσης 

Υλοποίηση 
[χρόνος 

έναρξης και 
λήξης] 

Εκτιµώµενες 
δαπάνες ανά δράση 

/µέτρο (€) 

Αναµενόµενη  από 
κάθε µέτρο 

εξοικονόµηση 
ενέργειας  

[MWh/έτος] 

Αναµενόµενη από 
κάθε µέτρο 
µείωση CO2 

[t/έτος] 

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ/ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ: 
  

∆ηµοτικός δηµόσιος 
φωτισµός 

1. Σταδιακή 
αντικατάσταση 
λαµπτήρων µε 
εξοικονόµησης 
ενέργειας 

2014-2020 1.105.000,00  746,25 857,42 

2. Εκπόνηση 
µελέτης φωτισµού 
για το σύνολο του 
∆ήµου 

2014-2016 30.000,00 373,13 428,72 

ΣΥΝΟΛΟ    1.135.000,00 1.119,38 1.286,14 

Πίνακας  7.3.3 

 

Πηγή χρηµατοδότησης των δράσεων του Πίνακα 7.3.3: 

 Ίδιοι Πόροι, Εθνικές πρωτοβουλίες, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα  
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7.4 Οχήµατα – Μεταφορές 

7.4.1. ∆ΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου αναγνωρίζει ότι οι παρεµβάσεις για τη µείωση της κατανάλωσης καυσίµου 

από το στόλο δηµοτικό οχηµάτων, ναι µεν θα οδηγήσει µεσοπρόθεσµα σε µείωση των 

λειτουργικών εξόδων του ∆ήµου, αλλά δεν θα έχει σηµαντική επίδραση στο συνολικό 

αποτύπωµα CO2 του ∆ήµου. Εντούτοις, η σωστή προβολή των δράσεων και αποτελεσµάτων 

που σχετίζονται µε τα δηµοτικά οχήµατα µπορεί να αποτελέσει παράδειγµα και οδηγό για τους 

πολίτες και επαγγελµατίες της πόλης. 

Ως δράσεις για τα δηµοτικά οχήµατα µπορούν να αναφερθούν: 

� Αντικατάσταση  πέντε (5) απορριµµατοφόρων  οχηµάτων πετρελαίου (µε άδεια 

κυκλοφορίας προ του έτους 2000) για χρήση φυσικού αερίου . Από τα στοιχειά του 

∆ήµου προκύπτει ότι τα 5 απορριµµατοφόρα  καταναλώνουν από τη καύση ορυκτού 

πετρελαίου συνολικά 358,08 MWh ή 95,61 CO2. Με την αντικατάσταση τους για 

χρήση φυσικού αέριου µπορεί να προκύψει εξοικονόµηση της τάξης των 143,23 

MWh ή 38,24 CO2  (-40%). 

� Μετατροπή δεκαπέντε (15 ) Βενζινοκίνητων οχηµάτων σε υγραεριοκίνηση και 

αντικατάσταση τριών (3) βενζινοκίνητων οχηµάτων, πιλοτικά, µε  υβριδικά ή 

ηλεκτρικά οχήµατα. Η αγορά υβριδικών οχηµάτων µπορεί να προωθηθεί προς 

αντικατάσταση υφισταµένων οχηµάτων, µετά το τέλος ζωής των τελευταίων. Η 

ενεργειακή και οικονοµική αποδοτικότητα των νέων οχηµάτων για το συνολικό 

χρόνο ζωής τους, είναι τεκµηριωµένη και αποδεδειγµένη από τους ίδιους τους 

κατασκευαστές των οχηµάτων. Τα στοιχεία αυτά µπορούν να χρησιµοποιηθούν για 

να αιτιολογηθεί η απόφαση αγοράς τέτοιων οχηµάτων από το ∆ήµο µέσω των 

διαδικασιών πράσινων προµηθειών. Με τη συγκεκριµένη δράση  µπορεί να προκύψει 

εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης των 138,26 MWh ή 32,81 CO2    (-35,5%) 

� Αξιοποίηση  των οχηµάτων του στόλου και αποδοτικότερη χρήση τους µε την 

εκπαίδευση των οδηγών και την υιοθέτηση πρακτικών όπως το Eco-driving. Με την 

παρούσα δράση εκτιµάται  επιπλέον εξοικονόµηση 383,97 MWh ή 101,50 CO2. (-

10%) 

� Επίσης υπάρχουν γενικότερες δράσεις που αφορούν στη διαχείριση ενός στόλου 

οχηµάτων, στον προγραµµατισµό δροµολογίων, κα., προκειµένου να επιτευχθεί η 

µείωση του αριθµού των οχηµάτων που χρησιµοποιούνται. Από τις δράσεις αυτές 

εκτιµάται µείωση από τη συνολική κατανάλωση ενέργειας 383,97 MWh ή 101,50 

CO2  (-10%) 
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7.4.2. ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ (∆ηµόσιες ΟΑΣΑ, Ιδιωτικές & Εµπορικές) 

Ο ∆ήµος δεν έχει µεγάλες δυνατότητες για παρεµβάσεις στα οχήµατα, την επιλογή χρήσης και 

τη συµπεριφορά οδήγησης που σχετίζονται µε τα ιδιωτικά και δηµόσια οχήµατα που κινούνται 

εντός των ορίων του ∆ήµου. Εν τούτοις θα µελετήσει τις δυνατότητες που δίνονται στους 

παρακάτω άξονες: 

• Ενηµέρωση/ ευαισθητοποίηση οδηγών για τα πλεονεκτήµατα των νέων τύπων 

οχηµάτων (οχήµατα µε εναλλακτικά καύσιµα, υβριδικά οχήµατα) µε µειωµένη 

κατανάλωση καυσίµου. Επίσης θα δοθεί ιδιαίτερη έµφαση στις αρχές  της οικολογικής 

οδήγησης Eco-Driving και της µειωµένης χρήσης των ιδιωτικών οχηµάτων για µικρές 

αποστάσεις εντός της πόλης. Θα τονιστούν οι προσπάθειες του ∆ήµου στα πλαίσια του 

Συµφώνου των ∆ηµάρχων και άλλων αντίστοιχων πολιτικών και πρωτοβουλιών και οι 

µέχρι εκείνη τη στιγµή δράσεις του ∆ήµου (και αποτελέσµατα) για τη µείωση της 

κατανάλωσης καυσίµου και των εκποµπών CO2  από τα δηµοτικά οχήµατα. Με τη 

συγκεκριµένη δράση  µπορεί να προκύψει εξοικονόµηση ενέργειας της τάξης των 

7.116,10 MWh ή 1.742,30 CO2    (-10%)  

• Μελέτη αστικής κινητικότητας και δράσεων για την αύξηση χρήσης των δηµοτικών 

συγκοινωνιών και εναλλακτικών µέσων µεταφοράς  Στα µέτρα που προτείνονται, 

ενδεικτικά, περιλαµβάνονται: 

- ∆ηµιουργία περιοχής όπου δεν θα επιτρέπεται η κίνηση αυτοκινήτων. 

- ∆ηµιουργία δικτύων κίνησης ποδηλάτων που θα συνδέει τις το Σιδηροδροµικό 

Σταθµό µετα τοπικά κέντρα  

- Αναβάθµιση της δηµοτικής συγκοινωνίας ώστε να προσφέρει υψηλό επίπεδο 

εξυπηρέτησης 

- Εγκατάσταση και χρήση υποδοµών ποδηλάτων ή ηλεκτρικών µοτοποδηλάτων για 

τους κατοίκους και επισκέπτες της  πόλης 

- Έλεγχο της στάθµευσης στο κέντρο και δηµιουργία σταθµών  στάθµευσης στα 

όρια της περιοχής χωρίς αυτοκίνητο 

Με την υλοποίηση της παρούσας µελέτης  µπορεί να προκύψει εξοικονόµηση ενέργειας της 

τάξης των 8.886,00 MWh ή 213,90 CO2    (-20%)  

Τέλος θα υπάρξει µία µακροπρόθεσµη πολιτική που αφορά στην ενεργή προώθηση και 

επιδίωξη, από τη µεριά του ∆ήµου, της υλοποίησης των εθνικών πολιτικών που σχετίζονται 

µε την αειφόρο ενέργεια.  

Ο αριθµός, η φύση κα ο τρόπος χρηµατοδότησης και υλοποίησης αυτών των δράσεων θα 

µελετηθεί από το ∆ήµο και η υλοποίηση µαζί µε τα αποτελέσµατά της θα προβληθεί στους 

πολίτες της πόλης. 
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ΤΟΜΕΙΣ 
 

και πεδία δράσης 

ΒΑΣΙΚΕΣ 
δράσεις/µέτρα 

 
ανά πεδίο δράσης 

Υλοποίησ
η 

[χρόνος 
έναρξης 

και λήξης 

Εκτιµώµενες 
δαπάνες 

 
ανά 

δράση/µέτρο 

Αναµενόµενη  
από κάθε µέτρο 
εξοικονόµηση 

ενέργειας  
[MWh/έτος 

Αναµενόµενη από 
κάθε µέτρο 
µείωση CO2 

[t/έτος] 
 

ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ: 

∆ηµοτικός στόλος 1. Αντικατάσταση  πέντε  
( 5 )φορτηγών  
οχηµάτων πετρελαίου για 
χρήση φυσικού αερίου  

2015-
2020 

984.000,00   143,23 38,24 

2. Μετατροπή των 
δεκαπ'εντε (15 ) 
Βενζινοκίνητων 
οχηµάτων σε 
υγραεριοκίνηση και 
αντικατάσταση τριών (3) 
πιλοτικά µε  µε υβριδικά 
ή ηλεκτρικά οχήµατα   

2014-
2016 

75.000,00 138,26 32,81 

3. Υιοθέτηση και 
εκπαίδευση πρακτικών 
όπως το Eco-driving 

2014-
2020 

5.000,00 € & 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΚΑΠΕ  
384,00 101,50 

4. Σχεδιασµός και 
υλοποίηση δράσεων 
διαχείρισης στόλου, 
προγραµµατισµού 
δροµολογίων, κα. 

2014-
2020 

50.000,00 
ΣΥΣΤΗΜΑ GPS  

384,00 101,50 

Μεταφορές (∆ηµόσιες 
ΟΑΣΑ, Ιδιωτικές & 
Εµπορικές) 

1. Εκστρατεία 
ενηµέρωσης/ 
ευαισθητοποίησης των 
πολιτών του ∆ήµου για το 
Eco-driving κα τη χρήση 
ΜΜΜ.  

2014-
2020 

5.000,00 € & 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ 

ΚΑΠΕ  
7.116,10 1.742,30 

2. Μελέτη αστικής 
κινητικότητας και 
δράσεων για την αύξηση 
χρήσης των δηµοτικών 
συγκοινωνιών και 
εναλλακτικών µέσων 
µεταφοράς   

2014-
2016 

30.000,00     

3. Υλοποίηση δράσεων 
µελέτης 

2014-
2020 

500.000,00  8.886,00 213,90 

4. Προώθηση εθνικών και 
περιφερειακών πολιτών 

2013-
2020 

      

 
ΣΥΝΟΛΟ  

  

  
1.649.000,00  17.051,59 2.230,25 

Πίνακας 7.4.1 

 

Πηγή χρηµατοδότησης των δράσεων του Πίνακα 7.4.1: 

Ίδιοι Πόροι, Εθνικές πρωτοβουλίες, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα  
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7.5 Ανανεώσιµες πηγές ενέργειας (Α.Π.Ε.) 

Μέληµα του ∆ήµου µας είναι και η προώθηση των Ανανεώσιµων Πηγών Ενέργειας τόσο στον 

τοµέα των κτιρίων και εγκαταστάσεών του όσο και στον οικιακό/ τριτογενή τοµέα. 

Σε αυτήν την κατεύθυνση ο ∆ήµος, λαµβάνοντας υπόψη τον χαρακτήρα της περιοχής θα 

πρέπει να σχεδιάσει, να αναδείξει και προωθήσει την έγκριση ΑΠΕ (σε εφαρµογή όπως 

γεωθερµία, φωτοβολταϊκά κλπ) µικρής κλίµακας ώστε να: 

- ∆ώσει το παράδειγµα και να στηρίξει τις προσπάθειες ανάπτυξης µονάδων παραγωγής 

ΑΠΕ 

- Βοηθήσει στην παροχή πληροφοριών στους εµπλεκόµενους φορείς 

- Προωθήσει ενεργά δράσεις που σχετίζονται µε την παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ. 

Οι δαπάνες και τα αποτελέσµατα των δράσεων θα προσδιοριστούν µετά την εκπόνηση των 

απαιτούµενων µελετών για την υλοποίησή τους.   
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7.6 ∆ηµοτικές προµήθειες 

Ο ∆ήµος ∆ιονύσου αναγνωρίζει την πολλαπλή ωφέλεια από την υιοθέτηση διαδικασιών 

«πράσινων προµηθειών» καθώς: 

• Επιτυγχάνεται εξοικονόµηση ενέργειας µε αντίστοιχο οικονοµικό και περιβαλλοντικό 

όφελος 

• Συνήθως τα προϊόντα εξοικονόµησης ενέργειας έχουν µεγαλύτερη διάρκεια ζωής και 

καλύτερη ποιότητα κατασκευής µειώνοντας το χρόνο που χρειάζεται για την αγορά 

και αντικατάστασή τους 

• Μειώνονται οι εκποµπές CO2 από τη χρήση των προϊόντων 

• Ο ∆ήµος δίνει το καλό  παράδειγµα για τη σηµασία κα τα οφέλη της εξοικονόµησης 

ενέργειας και στηρίζει τις προσπάθειες ανάπτυξης της αγοράς προϊόντων φιλικών 

προς το περιβάλλον  

Προς αυτήν την κατεύθυνση αναφέρονται ενδεικτικά δράσεις που ο ∆ήµος ∆ιονύσου 

σχεδιάζει να αναλάβει στα πλαίσια του Συµφώνου των ∆ηµάρχων: 

α) Επιµόρφωση τµήµατος προµηθειών για πράσινες προµήθειες 

β) Χρήση περιβαλλοντικών προδιαγραφών για προϊόντα που καταναλώνουν ενέργεια 

Η έλλειψη ενηµέρωσης του κοινού σχετικά µε τις δυνατότητες που υπάρχουν για την 

υλοποίηση µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας αναγνωρίζεται ως ένα από τα σηµαντικά 

εµπόδια στην ευρεία υιοθέτηση σχετικών πρακτικών. Οι στόχοι αυτοί θα αποτελέσουν 

αντικείµενο επιδεικτικών παρεµβάσεων εξοικονόµησης ενέργειας οι οποίες και 

προτείνονται να πραγµατοποιηθούν σταδιακά.  
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8. Υπολογισµός µείωσης εκποµπών CO2 

Για τους τοµείς που συµπεριλήφθησαν στο παρόν Σχέδιο ∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, 

θα υπολογιστεί η αναµενόµενη µείωση στις εκποµπές CO2 µε ορίζοντα το 2020, σύµφωνα µε 

τις απαιτήσεις του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, µετά την υλοποίηση των δράσεων που 

περιγράφονται. Πολλές δράσεις δεν έχουν άµεσο αποτέλεσµα στη µείωση των εκποµπών CO2 

(π.χ. δράσης ενηµέρωσης) αλλά θεωρείται ότι θα προωθήσουν και επιταχύνουν δράσεις και 

µέτρα που προβλέπονται σε εθνικές ή ευρωπαϊκές πολιτικές και στρατηγικές.    

Κατανάλωση ενέργειας 
Εκποµπές CO2 

(tCO2) 

Μείωση εκποµπών 

CO2 (tCO2) 

Ποσοστό 

µείωσης (%) 

Ποσοστό µείωσης 

µε το συνολικό 

CO2 

∆ηµοτικά 

κτίρια/εγκαταστάσεις 
4.493,92 97,10 2,16 0,03 

∆ηµοτικός φωτισµός (η/ε) 4.287,21 1.286,14 30,00 0,42 

Οικιακός & Τριτογενής 

τοµέας 
234.684,92 64.675,99 27,56 21,20 

∆ηµοτικά οχήµατα 1.014,98 274,05 27,00 0,09 

∆ηµόσιες ΟΑΣΑ , Ιδιωτικές  

& εµπορικές µεταφορές 
17.422,98 1.956,20 11,23 0,64 

∆ιελεύσεις Ε.Ο. & 

διερχοµένων οχηµάτων 
43.056,00 0 0 0 

Σύνολο 304.960,01 68.289,48 22,39 

 

 

Ποσοστό συνολικής 

Μείωσης CO2 
22,39 % 

 

Όπως φαίνεται, ο στόχος της µείωσης εκποµπών CO2 κατά 22,39% στο ∆ήµο ∆ιονύσου 

επιτυγχάνεται µέσω του προτεινόµενου συνδυασµού µέτρων εξοικονόµησης ενέργειας. 

Εντούτοις, καθώς µεγάλες µειώσεις αναµένονται από τοµείς στους οποίους ο ∆ήµος δεν έχει 

άµεση επίδραση (πχ ιδιωτικές µεταφορές, οικιακός και τριτογενής τοµέας), ο στόχος του 

22,39% και τα µέσα επίτευξής του θα επικαιροποιηθούν στην επόµενη αναφορά προς το 

Σύµφωνο των ∆ηµάρχων σε δύο χρόνια.  

Η συνολική δαπάνη των προτεινόµενων δράσεων σύµφωνα µε το παρόν Σ∆ΑΕ εκτιµάται 

3.176.538,10 € 

Πηγή χρηµατοδότησης θα είναι :Ίδιοι Πόροι, Εθνικές πρωτοβουλίες, Ευρωπαϊκά Προγράµµατα  
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9. Παρακολούθηση Σχεδίου ∆ράσης 

Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης αποτελεί µία σηµαντική διαδικασία του Σχεδίου 

∆ράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Η τακτική παρακολούθηση και η επικαιροποίηση του 

Σχεδίου ∆ράσης έχει σαν στόχο τη βελτίωσή του και την προσαρµογή του στα εκάστοτε 

πραγµατικά δεδοµένα. 

Σύµφωνα µε τις οδηγίες του Συµφώνου των ∆ηµάρχων ο ∆ήµος υποχρεούται να υποβάλει µία 

«Αναφορά υλοποίησης» κάθε δύο χρόνια µετά την υποβολή του αρχικού Σχεδίου ∆ράσης. 

Στην αναφορά θα περιέχεται ένας νέος υπολογισµός των εκποµπών  CO2 εντός του ∆ήµου και 

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

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

που υλοποιήθηκε. Για κάθε ένα από τα κεφάλαια που προηγήθηκε προτείνονται οι εξής δείκτες 

παρακολούθησης: 

Τοµέας ∆είκτης Προτεινόµενες πηγές στοιχείων 

Εµπλεκόµενοι φορείς Αριθµός πολιτών/ εµπλεκόµενων φορέων που 

παρακολουθούν γεγονότα που οργανώνονται στο ∆ήµο  

Από Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Αριθµός φυλλαδίων που τυπώνονται και διανέµονται Από Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Αριθµός και µέγεθος εταιρειών που 

δραστηριοποιούνται στο χώρο της ενέργειας/ ΑΠΕ/ 

εξοικονόµησης ενέργειας 

Από εµπλεκόµενους φορείς 

∆ηµοτικά κτίρια & 

εγκαταστάσεις 

Συνολική κατανάλωση ενέργειας από δηµοτικά κτίρια 

και εγκαταστάσεις 

Από Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Κατανοµή ενεργειακής κλάσης κτιρίων Από Υπηρεσίες του ∆ήµου 

∆ηµοτικά οχήµατα Συνολική κατανάλωση καυσίµων Από Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Κατανάλωση ανά χιλιόµετρο Από Υπηρεσίες του ∆ήµου 

∆ηµοτικός φωτισµός Συνολική κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για 

φωτισµό 

Από Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Ποσοστό αντικατάστασης λαµπτήρων από 

εξοικονόµησης ενέργειας 

Από Υπηρεσίες του ∆ήµου 

Οικιακός τοµέας Συνολική κατανάλωση ενέργειας από κτίρια Στοιχεία από παρόχους ενέργειας  

Ερωτηµατολόγια προς τους πολίτες 

Κατανοµή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του 

∆ήµου 

Εθνικέ στατιστικές  Ερωτηµατολόγια προς τους 

πολίτες 

Εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ σε κτίρια (πχ. ποσοστό 

χρήσης ηλιακών) 

Ερωτηµατολόγια προς τους πολίτες 

Τριτογενής τοµέας Συνολική κατανάλωση ενέργειας από κτίρια  

Κατανοµή ενεργειακής κλάσης κτιρίων εντός του 

∆ήµου 

Εθνικέ στατιστικές  Ερωτηµατολόγια προς τους 

πολίτες 

Εγκατάσταση συστηµάτων ΑΠΕ σε κτίρια (πχ. ποσοστό 

χρήσης ηλιακών) 

Ερωτηµατολόγια προς τους πολίτες 

Ιδιωτικές µεταφορές Αριθµός οχηµάτων εντός ∆ήµου ∆ηµόσιες υπηρεσίες 
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 Αριθµός χιλιοµέτρων που διανύονται εντός του ∆ήµου/ 

Αριθµός οχηµάτων που διέρχονται από κεντρικά 

σηµεία της πόλης 

Κυκλοφοριακή µελέτη Εθνικές στατιστικές  

 Συνολική κατανάλωση καυσίµων από ιδιωτικές και 

δηµόσιες µεταφορές 

Εθνικές στατιστικές Κυκλοφοριακή µελέτη 

Συµφωνία µε παρόχους συγκοινωνιών για 

παροχή στοιχείων 

 Αριθµός επιβατών στις δηµόσιες συγκοινωνίες ∆ηµόσιες υπηρεσίες 

 Χιλιόµετρα πεζοδροµίων & ποδηλατόδροµων/ χρήση 

πεζοδροµίων & ποδηλατόδροµων 

Από υπηρεσίες ∆ήµου κυκλοφοριακή µελέτη 
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Οργάνωσης, Πληροφορικής και ∆ιαφάνειας, κλάδου 
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