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1.
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Ο Δήμος Αμαρουσίου εισχώρησε στην Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία του
Συμφώνου των Δημάρχων στις 20 Φεβρουαρίου 2011. Η
συμμετοχή του Δήμου στο Σύμφωνο αποτελεί τμήμα μία ευρύτερης
αναπτυξιακής πολιτικής του Δήμου που έχει ως στόχο την προώθηση
των αρχών της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Για την υλοποίηση των δεσμεύσεων που απορρέουν από το
Σύμφωνο και προκειμένου να διευκολυνθούν όλες οι σχετικές
διαδικασίες, συστάθηκε μία
Ομάδα Εργασίας από στελέχη του
Δήμου, η οποία συνέταξε το παρόν Action Plan για την ενέργεια και
την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής με στόχο τον σχεδιασμό,
την υλοποίηση και παρακολούθηση των
δράσεων που θα
προωθήσουν τους στόχους του Συμφώνου των Δημάρχων.
Η υπογραφή του Συμφώνου έρχεται ως συνέχεια σε μία μακρά σειρά
πρωτοβουλιών του Δήμου για την βιώσιμη ανάπτυξη όπως:
 Η μελέτη της habitat agenda
 Η βιοκλιματική ανάπλαση του Ιστορικού Κέντρου
 Εξοικονόμηση Ενέργειας στον Δήμο Αμαρουσίου (Πρόγραμμα
Εξοικονομώ) το οποίο αφορά δράσεις:
- ενεργειακής αναβάθμισης & εξοικονόμησης ενέργειας
στο Δημαρχείο, σε ένα σχολείο, στο κεντρικό ΚΑΠΗ και
σε έναν βρεφονηπιακό σταθμό
- αντικατάσταση
ενεργοβόρων
παλαιών
φωτιστικών
χαμηλής απόδοσης με νέας τεχνολογίας σε δρόμους
- μελέτη αστικής κινητικότητας για τον προσδιορισμό και
τη λύση των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι
δημότες στις μετακινήσεις τους εντός του αστικού ιστού.
- Δράσεις Δημοσιότητας και επικοινωνίας για θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας
 συμμετοχή του Δήμου σε προτάσεις του ΕΣΠΑ σε έργα
εξοικονόμησης ενέργειας
- Ενεργειακή αναβάθμιση σε σχολεία
- Βιοκλιματική Αναβάθμιση γειτονιών Δήμου Αμαρουσίου
μέσω δημιουργίας διαδρομής πεζών – ποδηλάτων.
- Κατασκευή πράσινου δώματος σε ένα Μουσείο του
Δήμου και σε 3 σχολικά κτίρια
 συμμετοχή του Δήμου σε ευρωπαϊκά προγράμματα όπως είναι
το Cities Exchanging on Local Energy Leadership (CASCADE)
 Η ανέγερση νέων κτιρίων του Δήμου σχεδιασμένα με
βιοκλιματικές αρχές (παιδικός σταθμός στο Ο.Τ 285)
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Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων
θεωρείται ως μία μοναδική ευκαιρία να ενωθούν όλες οι προσπάθειες
και επιδιώξεις κάτω από ένα κοινό πρόγραμμα δράσης.
Η σημασία του εγχειρήματος έχει οδηγήσει και στην υψηλή
δέσμευση της Αρχής του Δήμου, όπως αυτή εκφράζεται από τον ίδιο
τον Δήμαρχο,
ότι θα καταβληθεί κάθε προσπάθεια ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι που θα τεθούν μέσω της πρωτοβουλίας αυτής.
Το Σύμφωνο των Δημάρχων αναγνωρίζει α) ότι οι τοπικές και
περιφερειακές αρχές μοιράζονται την ευθύνη για την καταπολέμηση
της αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη
με τις εθνικές
κυβερνήσεις και β) οφείλουν να αναλάβουν την δέσμευση αυτή
ανεξαρτήτων των δεσμεύσεων άλλων ενδιαφερόμενων φορέων.
Ο στόχος που θέτει το παρόν Σχέδιο Δράσης είναι η μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες
εντός των ορίων του Δήμου κατά 20,1% από τα επίπεδα του 2010
έως το 2020. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω δράσεων ανά τους διάφορους
τομείς δραστηριότητας της πόλης, οι οποίες αποτελούν και τους
αντικειμενικούς σκοπούς του Σχεδίου Δράσης:
1. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα έως το
2020
2. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
στον οικιακό και τριτογενή τομέα έως το 2020
3. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας
στις μεταφορές έως το 2020
4.
Παραγωγή
ποσοστού
της
ηλεκτρικής
ενέργειας
που
καταναλώνεται εντός του Δήμου από ΑΠΕ έως το 2020.
Στο Σχέδιο Δράσης για την Βιώσιμη Ενέργεια περιγράφεται η
υφιστάμενη κατάσταση εντός των ορίων του Δήμου και οι δράσεις
και
πρωτοβουλίες που
πρέπει
να προγραμματισθούν και
υλοποιηθούν μέχρι το 2020 ώστε ο Δήμος να επιτύχει τον στόχο
μείωσης των εκπομπών CO2 που έθεσε, συνεισφέροντας έτσι στον
γενικότερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Επίσης περιλαμβάνονται:
Οι δομές του Δήμου, που θα αναλάβουν τον σχεδιασμό,
υλοποίηση και παρακολούθηση των προβλεπομένων δράσεων
που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Δράσης
Οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης
Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
Οι τρόποι παρακολούθησης της προόδου και επαλήθευσης των
επιθυμητών αποτελεσμάτων
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Οι δράσεις ενημέρωσης, κινητοποίησης και δικτύωσης όλων
των εμπλεκομένων μονάδων του Δήμου ώστε να επιτευχθούν
οι
σκοποί του Σχεδίου Δράσης και του Συμφώνου των
Δημάρχων.
2.

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΗΜΟΥ

Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι ο δεύτερος Δήμος που ιδρύθηκε στην
περιοχή της Πρωτεύουσας μετά τον Δήμο της Αθήνας. Η οικιστική
του δομή εμφανίζεται στις περιηγητικές περιγραφές του 1875 μαζί με
την Κηφισιά και το Χαλάνδρι, ως οι μόνες οικιστικές οντότητες στο
λεκανοπέδιο, εκτός της Αθήνας. Σήμερα, σε σύγκριση με τους
Δήμους της Περιφέρειας Αττικής , εμφανίζει ένα μεγάλο δυναμισμό
ανάπτυξης σε όλα τα μεγέθη του, σαν αποτέλεσμα σχεδιασμού και
διαχείρισης, με βάση τις αρχές της βιωσιμότητας.
Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι ένας από τους μεγαλύτερους σε έκταση
δήμους του πολεοδομικού συγκροτήματος των Αθηνών με 13,093
τετραγωνικά χιλιόμετρα και με πληθυσμό 72.480 κατοίκων σύμφωνα
με την απογραφή του 2011, και αποτελεί το μητροπολιτικό κέντρο
των βορείων προαστίων της Αθήνας. Το Μαρούσι είναι ένας Δήμος
με μεγάλη δυναμική και δυνατότητες και αποτελεί το αθλητικό αλλά
και το επιχειρηματικό κέντρο της Αθήνας.
Στο πίνακα που ακολουθεί φαίνεται η έκταση καθώς και ο
πληθυσμός του Δήμου σε σχέση με τον πληθυσμό της Χώρας, της
Περιφέρειας Αττικής καθώς και της Νομαρχίας Αθηνών.
Πίνακας: Έκταση και Μόνιμος - πραγματικός πληθυσμός 1991 και
2001 Δήμος Αμαρουσίου, Χώρα, Αττική και Νομαρχία Αθηνών –
Προσωρινός Πληθυσμός 2011
ΣΥΝΟΛΟ

ΔΕΙΚΤΕΣ ΑΝΑΦΟΡΑΣ

ΟΤΑ

Ν.Αθήνας

Αττική

Χώρα

Πραγματικός πληθυσμός 1981

48.291

2.537.745

3.369.424

9.740.417

Πραγματικός πληθυσμός 1991

64.092

2.577.609

3.523.407

10.259.900

Πραγματικός πληθυσμός 2001

69.470

2.664.776

3.761.810

10.964.020

Μόνιμος πληθυσμός 1991

64.083

2.665.065

3.645.842

10.223.392

Μόνιμος πληθυσμός 2001

71.551

2.805.262

3.894.573

10.934.097

Προσωρινός πληθυσμός 2011

72.480

2.780.970

3.812.330

10.787.690

Χαρακτηριστικά πληθυσμού

Πραγματικός πληθυσμός 1981-2001

Μόνιμος πληθυσμός 1991 - 2001
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Συνολική Έκταση Δήμου (Ha)
1.341,48

Πηγή : ΕΣΥΕ, Απογραφές Πληθυσμού 1991, 2001,2011

Στο πλαίσιο της γρήγορης διαφοροποίησης των χωρικών ενοτήτων
του λεκανοπέδιου της Αθήνας, στην περιοχή του Δήμου Αμαρουσίου
έχει πλέον διαμορφωθεί ένα νέο Περιφερειακό - Υπερτοπικό Κέντρο
για την Πρωτεύουσα, (κέντρο υπερτοπικών λειτουργιών), με έδρες
μεγάλων επιχειρήσεων του τομέα των υπηρεσιών, Υπουργείων,
τράπεζες, ασφάλειες, Νοσοκομεία, εμπορικά κέντρα, επικοινωνίες,
κλπ. Παράλληλα έχει ενισχυθεί η χρήση της κατοικίας δεδομένης
τόσο της ευχερούς πρόσβασης στο κέντρο της Αθήνας, όσο και του
αποδεκτού επιπέδου ποιότητας περιβάλλοντος κατοικίας, - του
δομημένου, αλλά και των τοπικών εξυπηρετήσεων.
3.
ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό και κατατάσσεται,
ειδικότερα, στην κατηγορία του έντονου θερμού – μεσογειακού. Το
Μαρούσι βρίσκεται κοντά στον μετεωρολογικό σταθμό του Τατοίου
στοιχεία από τον οποίο για το διάστημα 1958 – 2010 παρατίθενται
παρακάτω:

1ο Εξάμηνο

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

Ελάχιστη Μηνιαία
3.2
Θερμοκρασία

3.5

4.9

7.7

11.9

16.2

Μέση
Μηνιαία
7.3
Θερμοκρασία

7.8

9.9

14.2

19.6

24.6

Μέγιστη
Μηνιαία
11.7
Θερμοκρασία

12.5

14.7

19.3

24.9

29.9
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2 Εξάμηνο

ΙΟΥΛ

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
ΑΥΓ ΣΕΠ
ΟΚΤ
ΝΟΕ ΔΕΚ

Ελάχιστη Μηνιαία
19.2
Θερμοκρασία

19.3

15.6

11.8

7.9

4.9

Μέση
Μηνιαία
26.9
Θερμοκρασία

26.3

22.1

17.0

12.4

8.9

Μέγιστη
Μηνιαία
32.1
Θερμοκρασία

31.8

28.0

22.5

17.4

13.2

Εικόνα 1 :Ελάχιστη, μέση και μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία

1ο Εξάμηνο

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

Μέση Μηνιαία
77.4
Υγρασία

74.9

71.7

65.1

56.3

47.6

2ο Εξάμηνο

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

46.1

55.7

67.1

76.2

78.7

ΙΟΥΛ

Μέση Μηνιαία
44.8
Υγρασία

Εικόνα 2 : Μέση μηνιαία υγρασία
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1ο Εξάμηνο

ΙΑΝ

ΦΕΒ

ΜΑΡ

ΑΠΡ

ΜΑΙ

ΙΟΥΝ

Μέση
Μηνιαία
69.2
Βροχόπτωση

48.6

51.1

26.2

20.4

9.8

Συνολικές
Βροχής

11.0

9.6

9.4

8.0

5.6

3.1

ΙΟΥΛ

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Μέση
Μηνιαία
10.0
Βροχόπτωση

6.0

17.6

47.6

60.2

83.9

Συνολικές
Βροχής

1.5

3.2

6.7

9.4

12.5

Μέρες

2ο Εξάμηνο

Μέρες

1.6

Εικόνα 3 : Μέση μηνιαία βροχόπτωση
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1 Εξάμηνο

ΙΑΝ

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
ΦΕΒ
ΜΑΡ
ΑΠΡ
ΜΑΙ
ΙΟΥΝ

Μέση Μηνιαία
Β
Διεύθυνση
Ανέμων

Β

Β

Β

Β

Β

Μέση Μηνιαία
6.4
Ένταση Ανέμων

6.4

6.6

5.2

5.3

5.5

2ο Εξάμηνο

ΑΥΓ

ΣΕΠ

ΟΚΤ

ΝΟΕ

ΔΕΚ

Μέση Μηνιαία
Β
Διεύθυνση
Ανέμων

Β

Β

Β

Β

Β

Μέση Μηνιαία
7.0
Ένταση Ανέμων

7.3

6.5

6.6

5.1

5.7

ΙΟΥΛ

Εικόνα 4 : Μέση μηνιαία ένταση και διεύθυνση ανέμων
4.
ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
O σχεδιασμός και η 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 την συνεργασία μεταξύ πολλών
τμημάτων ενός Οργανισμού Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ενώ μία από τις
προκλήσεις που θέτει το Σύμφωνο των Δημάρχων είναι η αποδοχή
και ενσωμάτωση του Σχεδίου ως κομμάτι των κανονικών διαδικασιών
και καθηκόντων του Δήμου με στόχο την επιτυχή υλοποίηση του
Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια
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Εικόνα 5:Ομάδα εργασίας

Στο διάγραμμα φαίνεται η οργανωτική δομή της Ομάδας Εργασίας
που υιοθετήθηκε από τον Δήμο Αμαρουσίου προκειμένου να
ξεκινήσει ο σχεδιασμός, η σύνταξη, η υλοποίηση και παρακολούθηση
του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια..
Η Ομάδα Εργασίας έχει
τεχνικό – εκτελεστικό χαρακτήρα και
αποτελείται από εκπροσώπους των τμημάτων του Δήμου που
σχετίζονται με την εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο
Ενέργεια. Μέσω της Ομάδας, μπορούν να σχεδιάζονται και
πραγματοποιούνται οι δράσεις που σχετίζονται με το Σχέδιο Δράσης
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και να συζητούνται ιδέες και προτάσεις για νέες δράσεις,
χρηματοδοτήσεις, συνεργασίες, εκστρατείες ενημέρωσης, κτλ.
Η εκπροσώπηση πολλών τμημάτων προσφέρει ευελιξία και
εξοικείωση όλων των εμπλεκομένων καθώς το Σύμφωνο των
Δημάρχων επηρεάζει ένα μεγάλο εύρος δημοτικών λειτουργιών
(κτίρια, μεταφορές, προμήθειες, αστική ανάπτυξη, ενημέρωση
κοινού, κτλ).
5.
ΣΚΟΠΟΣ
Ο Δήμος Αμαρουσίου
εδώ και χρόνια έχει θέσει τα θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας και γενικότερα του περιβάλλοντος και της
ποιότητας ζωής ως έναν από τους βασικούς άξονες ανάπτυξής του.
Εχει αναπτύξει εκτενή περιβαλλοντική πολιτική και έχει αναλάβει
πρωτοβουλίες που αποδεικνύουν τη δέσμευση της διοίκησης σε
θέματα περιβάλλοντος και ενέργειας. Πιο συγκεκριμένα, ο Δήμος
Αμαρουσίου:
Ο Δήμος Αμαρουσίου μαζί με τον Δήμο Χαλανδρίου, είναι οι
μόνοι ΟΤΑ της χώρας στους οποίους εφαρμόστηκε πιλοτικά η
Local Agenda 21 με χρηματοδότηση από το πρόγραμμα LIFE
της Δ/νσης XI της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Είναι ο μοναδικός Ελληνικός Δήμος που εγκατέστησε το 2005
το
σύστημα
περιβαλλοντικής
διαχείρισης
ΕΜΑS
και
πιστοποιήθηκε γι’ αυτό, σύμφωνα με τις απαιτήσεις των
κανονισμών (ΕΚ) αριθ. 761/2001 και 196/2006, του
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, για την
εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε κοινοτικό Σύστημα
Οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου.
Το σύστημα αυτό ενσωματώθηκε στο προϋπάρχον σύστημα
Διαχείρισης Ποιότητας (Πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000),
με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός ενιαίου Συστήματος
Διαχείρισης Ποιότητας & Περιβαλλοντικής Διαχείρισης (ΣΔΠ &
ΠΔ). Μετά την επιτυχή επιθεώρηση από ανεξάρτητο φορέα τον
Φεβρουάριο
του
2010
ο
Δήμος
Αμαρουσίου
είναι
πιστοποιημένος κατά ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 και
ΕΛΟΤ 1429:2008 για την διαχείριση έργων. Έτσι πλέον
εφαρμόζεται ένα συνολικό Σύστημα Διαχείρισης Ποιότητας,
Περιβαλλοντικής Διαχείρισης & Διαχειριστικής Επάρκειας.
Δέσμευση αποτελεί η σταδιακή επέκταση του συστήματος
περιβαλλοντικής διαχείρισης στο σύνολο των δραστηριοτήτων
του Δήμου Αμαρουσίου (Νομικά Πρόσωπα και Επιχειρήσεις).
Ο Δήμος Αμαρουσίου διεκδίκησε και έλαβε στην Στοκχόλμη
στις 19 Νοεμβρίου 2009 το Εθνικό Βραβείο ΕMAS στο πλαίσιο
της επιβράβευσης των οργανισμών που μειώνουν ενεργά τις
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περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις εφαρμόζοντας πράσινες
προμήθειες στην αλυσίδα εφοδιασμού τους. Τα βραβεία
δόθηκαν από την Γενική Διεύθυνση Περιβάλλοντος της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Στις αρχές Δεκεμβρίου 2009 του απενεμήθη το «ΠΡΑΣΙΝΟ»
βραβείο για την πρωτοπορία του στα θέματα ανακύκλωσης,
στην εκδήλωση «Green Economy 2009» που διοργάνωσε η
ΣΤΑΤ BANK, υπό την αιγίδα της Εθνικής Συνομοσπονδίας
Εμπορίου Ελληνικού (ΕΣΕΕ), της Ελληνικής Εταιρείας
Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ) και του Ελληνικού Δικτύου
Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης ( CSR).
Προχώρησε στην σύνταξη του ολοκληρωμένου Τοπικού
Προγράμματος Βιώσιμης Ανάπτυξης του Δήμου Αμαρουσίου
σε εφαρμογή της Habitat Agenda.
Συμμετέχει στο Σύνδεσμο 21 Τοπικών Αυτοδιοικήσεων ,με
ενεργό δράση στο έργο: «Ολοκληρωμένο πρόγραμμα βιώσιμης
ανάπτυξης των Δήμων του Συνδέσμου των 21 ΟΤΑ Β.Α.
Αθήνας με την εφαρμογή της Habitat Agenda – Αστικό
Παρατηρητήριο»
και ως αυτόνομος εταίρος στα :
Α) «Έργο 3-Νity» (με σκοπό την προώθηση της έννοιας των
«Ενεργειακά Βιώσιμων Κοινοτήτων» και
Β) SEC-BENCH (Ενεργειακά Βιώσιμες Κοινωνίες – Συγκριτική
αξιολόγηση ενεργειακών και κλιματικών δεικτών στο
Διαδίκτυο).
Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο
CASCADΕ που αποσκοπεί στο σχεδιασμό και την υλοποίηση
ενός προγράμματος ευρείας δικτύωσης για: α) την προώθηση
και σωστή εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών σε
τοπικό επίπεδο, β) την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του
δικτύου Eurocities και των μελών του για μια διευρυμένη
διακρατική συνεργασία που θα οδηγήσει στην ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων πόλεων και τέλος
γ) την υποστήριξη και καθοδήγηση των τοπικών φορέων σε
ότι αφορά τις βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές σε δημόσια
κτήρια, μεταφορές, ανανεώσιμη ενέργεια, αστικό σχεδιασμό,
εφαρμοσμένες τεχνολογίες
Έχει συμμετάσχει σε πολλά Ευρωπαϊκά συγχρηματοδοτούμενα
προγράμματα
Ευφυούς
Ενέργειας
(Intelligent
Energy)
συμπεριλαμβανομένων:
EnerinTown: Σκοπός του έργου ήταν η ελαχιστοποίηση
των ενεργειακών καταναλώσεων σε δημοτικά κτίρια δια
μέσου της εφαρμογής ενός συστήματος συνεχούς
επιτήρησης και επικοινωνίας μέσω του Διαδικτύου.

- 12 -

Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
Επίσης σκοπός ήταν
η προετοιμασία των επιμέρους
διαδικασιών ώστε να οριστούν οι προδιαγραφές που θα
προβλέπουν την υπηρεσία Ενεργειακού Διαχειριστή
(Energy Manager) στα κτίρια που ανήκουν ή
λειτουργούν υπό την ευθύνη των τοπικών Δημοτικών
Αρχών, καθώς και την δημιουργία Οδηγού ο οποίος θα
προβλέπει τους όρους και τις διαδικασίες προμήθειας
ενεργειακά αποδοτικού εξοπλισμού από τις Δημοτικές
Αρχές.
Στο έργο συμμετείχε ο Δήμος Αμαρουσίου ως εταίρος.
Πιο
συγκεκριμένα
εγκαταστάθηκαν
μετρητές
κατανάλωσης ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου σε 4
σχολικά συγκροτήματα, το κολυμβητήριο και το
Δημαρχιακό Μέγαρο.
PEPESEC: Σκοπός του έργου ήταν η ανάπτυξη
συνεργασιών
ενεργειακού
σχεδιασμού
για
την
πραγματοποίηση
της
δημιουργίας
Ευρωπαϊκών
Κοινοτήτων
Ενεργειακής
Βιωσιμότητας.
Πιο
συγκεκριμένα, το έργο ανέπτυξε νέες και καινοτόμες
στρατηγικές που σύνανται να οδηγήσουν αφενός στη
μείωση εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και στην
αύξηση της χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
και
αφετέρου
στην
ανάπτυξη
νέων
μοντέλων
συνεργασίας
και
στην
εξασφάλιση
καινοτόμων
μηχανισμών χρηματοδότησης για την περαιτέρω
εξάπλωση της αγοράς ενέργειας και του ανταγωνισμού.
PRO-EE: Σκοπός του έργου ήταν η εξασφάλιση
μεγαλύτερου μεριδίου της αγοράς για ενεργειακά
προϊόντα και εξοπλισμό και η επιτάχυνση της διείσδυσής
τους στην αγορά. Πιο συγκεκριμένα, στο πλαίσιο του
έργου πραγματοποιήθηκε μια σειρά κοινών προμηθειών
για ενεργειακά αποδοτικά προϊόντα σε τοπικό και
περιφερειακό επίπεδο μέσω ενός συνεταιρισμού φορέων
που δραστηριοποιούνται σε 6 Ευρωπαϊκές χώρες
(Ισπανία, Πορτογαλία,
Ελλάδα,
Ιταλία,
Αυστρία,
Γερμανία).
Επιπλέον,
υπήρξε
δικτύωση
εθνικών
οργανώσεων εμπειρογνωμόνων με αποτέλεσμα οι
Τοπικές
Αρχές
των
18
πόλεων-εταίρων
να
υποστηριχτούν με πρακτικές και τεχνικές συμβουλές
καθ’όλη τη διάρκεια του έργου.
SEC-BENCH: Σκοπός του έργου ήταν η καταγραφή της
υπάρχουσας ενεργειακής κατάστασης μέσω ειδικά
διαμορφωμένων ερωτηματολογίων,, έτσι ώστε οι Δήμοι
να μπορέσουν προσδιορίσουν τις ανάγκες και τα
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απαραίτητα μέτρα παρέμβασης και συνακόλουθα να
μπορέσουν στο μέλλον να υλοποιήσουν αποτελεσματικά
μέτρα και δράσεις, που θα έχουν μετρήσιμο αποτέλεσμα
στην εξοικονόμηση ενέργειας και στη μείωση των
ρύπων. Το έργο εξέτασε κυρίως το ενεργειακό αντίκτυπο
των Δημοτικών Κτιρίων.
Urban Heat Island - «Αστική Θερμική Νησίδα και
Αστική Θερμογραφία». Σκοπός του έργου ήταν η
δορυφορική απεικόνιση σε χάρτες των θερμοκρασιών και
του ποσοστού υγρασίας που θα επικρατούν τις ημέρες
του καλοκαιριού ώστε μέσω των θερμικών χαρτών, ο
κάθε Δήμος να μπορεί αφενός να ενημερώνει (έγκυρα
και έγκαιρα) τους δημότες του για ενδεχόμενες υψηλές
θερμοκρασίες και αφετέρου να λαμβάνει μέτρα
προστασίας του πληθυσμού και κυρίως των ευπαθών
ομάδων. Ο Δήμος Αμαρουσίου συμμετείχε στο έργο ως
χρήστης.
Energy Ambassadors – «Ενεργειακοί Πρεσβευτές»: το
έργο ολοκληρώθηκε το 2011 και στόχευε στην
αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας και στην
υποστήριξη των οικογενειών για την καλύτερη
διαχείριση όσον αφορά την κατανάλωση νερού,
θερμότητας και ρεύματος, μέσω της παρέμβασης των
κοινωνικών λειτουργών που θα καταρτιστούν σε αυτά τα
θέματα. Σκοπό είχε την ανεύρεση λύσεων για τους
πολίτες σε δυσχερή θέση ώστε να εξοικονομήσουν
ενέργεια και χρήματα, να βελτιώσουν την άνεση και την
υγεία τους και, τέλος, να βελτιώσουν την κοινωνική τους
κατάσταση. Στο πλαίσιο του έργου εκπαιδεύτηκαν 2
κοινωνικοί λειτουργοί, υπάλληλοι του Δήμου.
Μέσω του Επιχειρησιακού Σχεδιασμού που έχει αναπτύξει, ο Δήμος
στοχεύει να επιτύχει συγκεκριμένους στόχους όσον αφορά στην
ενεργειακή αποδοτικότητα.
 Δέσμευση της δημοτικής αρχής για εφαρμογή της ενεργειακής
πολιτικής
 Διενέργεια ενεργειακών ελέγχων σε επιλεγμένα κτίρια που
πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (π.χ. υψηλές καταναλώσεις,
χρήση, υψηλή επισκεψιμότητα, παλαιότητα κτλ) ώστε να
προσδιοριστούν τα τεχνικά μέτρα επεμβάσεων εξοικονόμησης
ενέργειας
 Χρονοδιάγραμμα επεμβάσεων για εξοικονόμηση ενέργειας θέσπιση στόχων
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Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
Συμμετοχή σε δίκτυα για ανταλλαγή εμπειριών και μεταφορά
τεχνογνωσίας στον τομέα της ενέργειας
Κατασκευή δικτύου ποδηλατοδρόμων που να συνδέει κομβικά
σημεία του Δήμου (ΗΣΑΠ, Προαστιακός, Κηφησίας, κτλ) σε
συνδυασμό με δημιουργία σταθμών ενοικίασης ποδηλάτων που
προωθεί τη χρήση περιβαλλοντικών μέσων μεταφοράς.
Ανάπτυξη Συστήματος Park and ride.
Δράσεις για
την ευαισθητοποίηση των δημοτών και
υπαλλήλων με στόχο τη βελτίωση της ενεργειακής
συμπεριφοράς

Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει θέσει ως στόχο της πολιτικής του για
την μείωση της κλιματικής αλλαγής «την μείωση των εκπομπών
CO2 του Δήμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2010 έως το
2020».
Ο στόχος που θέτει το παρόν Σχέδιο Δράσης ακολουθεί το όραμα
του Δήμου και είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του
Δήμου κατά 20,1% από τα επίπεδα του 2010 έως το 2020. Αυτό
θα επιτευχθεί μέσω δράσεων ανά τους διάφορους τομείς
δραστηριότητας της πόλης, οι οποίες αποτελούν και τους
αντικειμενικούς σκοπούς του Σχεδίου Δράσης:
1. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης
ενέργειας σε όλες τις δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και
οχήματα έως το 2020
2. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης
ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα έως το 2020
3. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης
ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020
4. Παραγωγή
ποσοστού
της
ηλεκτρικής
ενέργειας
που
καταναλώνεται εντός του Δήμου από ΑΠΕ έως το 2020
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ΒΑΣΙΚΗ ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΟΜΠΩΝ
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6.
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Στην εκπόνηση του παρόντος Σχεδίου Δράσης, χρησιμοποιήθηκαν οι
τυπικοί συντελεστές εκπομπών (IPCC) που αφορούν εκπομπές λόγω
της κατανάλωσης ενέργειας εντός των ορίων του Δήμου, είτε
άμεσης, με την καύση εντός του Δήμου, ή έμμεσης, με την
κατανάλωση ηλεκτρισμού που παράγεται εκτός του Δήμου. Οι
τυπικοί
συντελεστές
εκπομπών
βασίζονται
στο
ανθρακικό
περιεχόμενο του κάθε καυσίμου, ακολουθώντας την μεθοδολογία για
τον υπολογισμό των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στα πλαίσια
της UNFCCC και του Πρωτοκόλλου του Κιότο. Με βάση αυτήν την
προσέγγιση, το CO2 θεωρείται το σημαντικότερο αέριο του
θερμοκηπίου και ο υπολογισμός των εκπομπών CH4 και N2O μπορεί
να παραλειφθεί. Επιπλέον, οι εκπομπές CO2 από την χρήση
βιοκαυσίμων και την χρήση ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ
θεωρούνται μηδέν. Σε αυτό το πλαίσιο, στο παρόν Σχέδιο Δράσης
έχουν υπολογιστεί οι εκπομπές CO2 εντός των ορίων του Δήμου.
Οι τυπικοί συντελεστές εκπομπών του παρόντος Σχεδίου Δράσης
έχουν βασιστεί στις Οδηγίες IPCC 2006. Για τα καύσιμα που
χρησιμοποιούνται στον Δήμο Αμαρουσίου, οι συντελεστές είναι:
Καύσιμη ύλη

Ηλεκτρισμός
Βενζίνη

Τυπικός
συντελεστής
εκπομπών
(tCO2/MWh)
1,149
0,249

Πετρέλαιο

0,267

Φυσικό Αέριο

0,202

Πίνακας 2: Τυπικοί συντελεστές εκπομπών
Ως έτος αναφοράς για τον υπολογισμό των εκπομπών και την
σύνταξη του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια του Δήμου
Αμαρουσίου επιλέχθηκε το 2010.
6.1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ
Στο παρόν κεφάλαιο εξετάζεται η παραγωγή και κατανάλωση
ενέργειας από δημοτικά κτίρια και εγκαταστάσεις του Δήμου
Αμαρουσίου. Η παραγωγή ενέργειας περιλαμβάνει τις πιθανές πηγές
ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας εντός του Δήμου. Η κατανάλωση
ενέργειας περιλαμβάνει την ηλεκτρική ενέργεια, το πετρέλαιο, το
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φυσικό αέριο και όποιο άλλο καύσιμο χρησιμοποιείται στους εξής
τομείς:
• Δημοτικά κτίρια
• Δημοτικός φωτισμός
Ο Δήμος Αμαρουσίου είναι υπεύθυνος για την διαχείριση 15 κτιρίων
(διοίκησης, υπηρεσιών, αθλητικών κτιρίων, τεχνικών υπηρεσιών
κτλ), 44 σχολικών κτιρίων και 12 Παιδικών Σταθμών εντός των
ορίων του.
Για την μετατροπή του όγκου καυσίμου σε ενέργεια θα
χρησιμοποιηθεί ο συντελεστής μετατροπής των Οδηγιών του
Συμφώνου των Δημάρχων (EMEP/EEA 2009, IPCC 2006):
Καύσιμο
Συντελεστής μετατροπής(kWh/lt)
Πετρέλαιο
10,0
Πίνακας 3 :Συντελεστής μετατροπής όγκου πετρελαίου σε ενέργεια
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι συνολικές παραδόσεις
πετρελαίου για το έτος 2010 ανά κατηγορία κτιρίων
Κατηγορία Κτιρίου Κατανάλωση (lt) Κατανάλωση (MWh)
Παιδικοί Σταθμοί
23999
239.99
Δημοτικά κτίρια
3900
39
Σύνολο 2010
27899
278.99
Πίνακας 4: Κατανάλωση πετρελαίου σε δημοτικά κτίρια
Στον πίνακα που ακολουθεί αναγράφονται οι συνολικές
καταναλώσεις ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2010 ανά κατηγορία
κτιρίων, σύμφωνα με τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, πετρελαίου
θέρμανσης και φυσικού αερίου:
Κατηγορία
κτιρίων

Κατανάλωση
Ηλεκτρ.
Ενέργειας(ΜWh)

Κατανάλωση
Πετρ.
Θέρμανσης
(ΜWh)

Κατανάλωση
Φυσ.
Αερίου
(ΜWh)

2457,40
3423,15
Δημοτικά
κτίρια (15)
947,15
1887,77
Σχολεία(44)
215,95
278,99
Παιδικοί
Σταθμοί(12)
Σύνολο 2010
9210,41
Πίνακας 5: Κατανάλωση Ενέργειας σε Δημοτικά κτίρια
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Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
Τα στοιχεία που προκύπτουν από την παραπάνω ανάλυση θα
συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά του Σχεδίου Δράσης για την
Αειφόρο Ενέργεια.
6.2 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η/Ε ΓΙΑ ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΦΩΤΙΣΜΟ
Ο Δήμος Αμαρουσίου καταναλώνει ηλεκτρική ενέργεια για τον
φωτισμό των οδών και των κοινόχρηστων χώρων του Δήμου.
Σύμφωνα με τα τιμολόγια ηλεκτρικής ενέργειας, το 2010
μετρήθηκαν και χρεώθηκαν οι εξής καταναλώσεις ηλεκτρικής
ενέργειας για φωτισμό:

Δημοτικός φωτισμός
Σύνολο (ΜWh)
Σύνολο 2010
18.219,54
Πίνακας 6:Κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας για δημοτικό φωτισμό
6.3 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η/Ε ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του
οικιακού τομέα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη μελέτη, που
εκπονήθηκε στο πλαίσιο του έργου PEPESEC και αφορά το Δήμο
Αμαρουσίου καθώς και τα στοιχεία της στατιστικής υπηρεσίας για τον
πληθυσμό. Από τη μελέτη του PEPESEC για τον Δήμο Αμαρουσίου
προκύπτει η μέση ετήσια κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας ανά
κάτοικο. Από τα παραπάνω υπολογίζεται ότι, αναλογικά, για το
Μαρούσι, η κατανάλωση ενέργειας στον οικιακό τομέα είναι
119.664,48 MWh.
6.4 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ Η/Ε ΤΡΙΤΟΓΕΝΟΥΣ ΤΟΜΕΑ
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του
τριτογενούς τομέα χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από την ΕΣΥΕ της
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας, κατά μεγάλη γεωγραφική
περιοχή, περιφέρεια αλλά και στοιχεία του μητρώου των
επιχειρήσεων ανά Δήμο της Αττικής.
Η κατανάλωση για το Μαρούσι γίνεται αναλογικά σε σχέση με το
σύνολο της Αττικής, για τους τομείς που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο
Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια. Από τα παραπάνω προκύπτει
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας στον τριτογενή τομέα στο
Μαρούσι, η οποία εκτιμάται στις 184.417,33 ΜWh.
6.5

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ

ΣΕ

ΟΙΚΙΑΚΟ

ΚΑΙ

Η ενεργειακή κατανάλωση που αφορά στο πετρέλαιο του οικιακού
και τριτογενή τομέα προκύπτει από στοιχεία του ενεργειακού
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
ισοζυγίου σε συνδυασμό με εθνικά στατιστικά στοιχεία πληθυσμού
και μητρώου επιχειρήσεων. Για τον οικιακό τομέα στο Μαρούσι, η
κατανάλωση
πετρελαίου
θέρμανσης
έχει
υπολογιστεί
στις
154.224 ΜWh, ενώ για τον τριτογενή στις 21.096 ΜWh.
6.6

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΕ ΟΙΚΙΑΚΟ ΚΑΙ
ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
Για τον υπολογισμό της κατανάλωσης φυσικού αερίου του οικιακού
και τριτογενή (πλην βιομηχανίας) τομέα ζητήθηκαν στοιχεία από την
Εταιρεία Παροχής Αερίου για τον αριθμό ενεργών συνδέσεων και τις
ποσότητες φυσικού αερίου που καταναλώθηκαν εντός του 2010.
Έτσι, κατά το έτος αναφοράς, εντός του Δήμου Αμαρουσίου υπήρχαν
2,929 οικιακοί καταναλωτές και 154 καταναλωτές του τριτογενή
τομέα, ενώ καταναλώθηκαν στον μεν οικιακό τομέα 110.646,94
ΜWh και στον δε τριτογενή 99.556,56 ΜWh.
7.
ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Οι μεταφορές εντός του Δήμου Αμαρουσίου μπορούν να χωριστούν
σε δύο κατηγορίες: τα δημοτικά οχήματα και τα ιδιωτικά οχήματα
κατοίκων και επισκεπτών του Δήμου. Για την εκτίμηση των
εκπομπών από τις μεταφορές εντός του Δήμου θα χρησιμοποιηθούν,
τα στοιχεία που συγκεντρώνονται στον Δήμο και στοιχεία ή
στατιστικά από άλλες πηγές (Πρώην Νομαρχία, Περιφέρεια,
Ελληνική κυβέρνηση, Ε.Ε.).
7.1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Ο Δήμος Αμαρουσίου διατηρεί στόλο οχημάτων για τις υπηρεσίες του
και γίνεται ετησίως καταμέτρηση τόσο των χιλιομέτρων όσο και των
καυσίμων
που
καταναλώνουν.
Στον
ακόλουθο
πίνακα
καταγράφονται οι κατηγορίες οχημάτων του Δήμου και οι
υπολογιζόμενες καταναλώσεις καυσίμου για το έτος αναφοράς. Για
την μετατροπή του όγκου καυσίμου σε ενέργεια θα χρησιμοποιηθούν
οι συντελεστές μετατροπής των Οδηγιών του Συμφώνου των
Δημάρχων (EMEP/EEA 2009, IPCC 2006):
Καύσιμο
Συντελεστής μετατροπής (kWh/lt)
Βενζίνη
9,2
Πετρέλαιο
10,0
Πίνακας 7:Συντελεστής μετατροπής όγκου καυσίμων
σε ενέργεια
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Δήμος Αμαρουσίου
Αριθμός
Τύπος
οχημάτων

Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
Καύσιμο
Συνολική
Συνολική
κατανάλω κατανάλωση
ση (lt)
(ΜWh)

1

Δίκυκλο
440,74
47.906,25
Βενζίνη
Επιβατικά/
32
Ημιφορτηγά
Ελαφρώς/
2.276,68
227.967,77
50
Πετρέλαιο
Βαρέως
Τύπου
4
Απορ/φόρα
Φυσ. Αέριο
725,389
Πίνακας 8 : Κατανάλωση καυσίμων από Δημοτικά Οχήματα (2010)
7.2 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Για τον υπολογισμό των εκπομπών CO2 από τις μεταφορές (πλην
δημοτικών οχημάτων) χρησιμοποιήθηκε η μεθοδολογία που
προκύπτει από τις οδηγίες του EMEP/EEA με εθνικά και περιφερειακά
στοιχεία για τον τύπο και τον αριθμό των οχημάτων που
κυκλοφορούν, το καύσιμο που χρησιμοποιούν ανά τύπο. Από τα
στοιχεία προκύπτει ότι, κατά το έτος αναφοράς, στον Δήμο
Αμαρουσίου
καταναλώθηκαν 463.888 ΜWh βενζίνης που
αντιστοιχούν σε 115.508 tnCO2 και 12.506 ΜWh πετρελαίου που
αντιστοιχούν σε 3.339 tnCO2.
7.3 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ο Δήμος Αμαρουσίου, διαθέτει Δημοτική Συγκοινωνία, και είναι
εξοπλισμένος με 25 λεωφορεία διαφόρων τύπων. Ο στόλος της
Δημοτικής Συγκοινωνίας, εκτελεί καθημερινά 184 δρομολόγια σε έξι
γραμμές, οι οποίες καλύπτουν το 93% του οδικού δικτύου της
πόλης. Στον παρακάτω πίνακα παρατίθενται οι καταναλώσεις για τα
οχήματα του στόλου της Δημοτικής Συγκοινωνίας.
Αριθμός
οχημάτων

Καύσιμο

2 Λεωφορεία
19 Λεωφορεία MIDI
5 Λεωφορεία
Μεγάλα

Φυσ. Αέριο
Πετρέλαιο

Συνολική
Συνολική
κατανάλωση κατανάλωση
(lt)
(ΜWh)
100,359
280.110
2.801,10
35.184
351,84

ΣΥΝΟΛΟ 3.253,30
Πίνακας 9 : Κατανάλωση καυσίμων από Δημοτική Συγκοινωνία
(2010)
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2 ΣΤΟ ΕΤΟΣ
ΑΝΑΦΟΡΑΣ
Μετά τον υπολογισμό των ενεργειακών καταναλώσεων ανά τομέα
που έχει συμπεριληφθεί στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο
Ενέργεια, οι εκπομπές CO2 θα αθροιστούν για να υπολογιστεί η
συνολική Βασική Απογραφή Εκπομπών του Δήμου Αμαρουσίου. Για
τον υπολογισμό θα χρησιμοποιηθούν οι τυπικοί μέσοι εθνικοί
συντελεστές εκπομπών CO2 όπως αυτοί υπολογίζονται από το IPCC
(2006) και την Eurelectric (2005) που περιέχονται στις οδηγίες του
Συμφώνου των Δημάρχων και έχουν αναφερθεί στο Κεφάλαιο 6.
8

Η συνολική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας ανά τύπο τελικής
ενέργειας, σύμφωνα με τις προηγούμενες παραγράφους είναι:
Τομέας Κατανάλωσης
Ηλεκτρική ενέργεια
Δημοτικά κτίρια
Δημοτικός Φωτισμός
Οικιακός τομέας
Τριτογενής τομέας
Πετρέλαιο
Δημοτικά κτίρια
Οικιακός τομέας
Τριτογενής τομέας
Δημοτικά οχήματα
Ιδιωτικά οχήματα
Δημοτική Συγκοινωνία
Βενζίνη
Δημοτικά οχήματα
Ιδιωτικά οχήματα
Φυσικό Αέριο
Δημοτικά κτίρια
Δημοτικά οχήματα
Δημοτική Συγκοινωνία
Οικιακός τομέας
Τριτογενής τομέας

Ποσότητα
Ενέργειας(ΜWh)

Ποσότητα CO2(tn)

3620,50
18.219,54
119.664,48
184.417,33

4.160
20.934
137.495
211.895

278,99
152.224
21.096
2.276,68
12.506
3.152,94

74
40.644
5.633
608
3339
842

440,74
463.888

110
115.508

5.310,92
1.073
725,389
146
100,359
20,27
110.646,94
22.351
99.556,56
20.110
Σύνολο 584.942,27
Πίνακας 10 : Συνολική κατανάλωση τελικής ενέργειας και Βασική
Απογραφή Εκπομπών
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
Η σχετική συνεισφορά κάθε τομέα στις συνολικές εκπομπές της
Βασικής Απογραφής Εκπομπών φαίνεται στο επόμενο διάγραμμα:
Τριτογενής τομέας(Φ.Α.)
Δημοτική Συγκοινωνία(Φ.Α.)
3,44%
0,00%
Δημοτικά κτίρια(Φ.Α.)
Οικιακός τομέας(Φ.Α.)
Δημοτικά οχήματα
0,18%
3,82%
0,02%

Δημοτικά κτίρια(Η/Ε)
0,71%

Ιδιωτικά οχήματα(Β)
19,75%

Δημοτικός Φωτισμός(Η/Ε)
3,58%
Οικιακός τομέας(Η/Ε)
23,51%

Ιδιωτικά οχήματα(Π)
0,57%

Δημοτικά οχήματα(Π)
0,10%
Τριτογενής τομέας(Η/Ε),
36,22%

Τριτογενής τομέας(Π)
0,96%

Δημοτικά οχήματα(Β)
0,02%

Δημοτική Συγκοινωνία(Π)
0,14%

Οικιακός τομέας(Π)
6,95%

Δημοτικά κτίρια(Π)
0,01%

Εικόνα 6: Εκπομπές CO2 στον Δήμο Αμαρουσίου ανά τομέα
δραστηριότητας
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
9.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ
ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ
ΠΟΛΙΤΩΝ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

&

Στα πλαίσια της σύνταξης του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο
Ενέργεια, ο Δήμος πραγματοποίησε έρευνα της ενεργειακής
συμπεριφοράς των κατοίκων( νοικοκυριά) και επαγγελματιών
(επιχειρήσεις) του Αμαρουσίου προκειμένου να:
Ξεκινήσει έναν διάλογο με τους δημότες και τους
επαγγελματίες της περιοχής για τα θέματα ενεργειακής
και
κλιματικής
πολιτικής
σε
επίπεδο
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
Αποκτήσει
καλύτερη
εικόνα
του
βαθμού
ευαισθητοποίησης
των
πολιτών
στα
θέματα
εξοικονόμησης ενέργειας
Προσαρμόσει
καλύτερα
μελλοντικές
δράσεις
ενημέρωσης και εξοικονόμησης ενέργειας, ειδικά στον
τομέα της κατανάλωσης ενέργειας στα κτίρια.
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μέσω ερωτηματολογίων τον Ιανουάριο
του 2012. Για την έρευνα ετοιμάστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο
μοιράστηκε σε μεγάλο αριθμό πολιτών (μέσω των σχολείων) και
επαγγελματιών (μέσω του εμπορικού συλλόγου).
Τελικά, συγκεντρώθηκαν 219 συμπληρωμένα ερωτηματολόγια για
τον οικιακό τομέα και για ιδιωτικούς επαγγελματικούς χώρους
(καταστήματα και επιχειρήσεις) που εδρεύουν στο Δήμο.
Παρακάτω φαίνεται το ερωτηματολόγιο που μοιράστηκε
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Εικόνα 7 : Ερωτηματολόγιο κατοικιών/ επαγγελματιών
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
Η επεξεργασία των ερωτηματολογίων που συγκεντρώθηκαν έδωσε
τα εξής αποτελέσματα:
9.1

ΣΤΟΙΧΕΙΑ
ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΝ

&

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

-

50,00%
45,00%
40,00%
35,00%
30,00%
25,00%
20,00%
15,00%
10,00%
5,00%
0,00%
Αγ.Ανά Αγ.Θωμ Αγ.Νικό Ανάβρυτ Εργατικ Κέντρο - Κοκκινι
ργυροι
άς
λαος
α
ές
ΚΑΤ
ά
Series1 5,48%

5,02%

2,74%

3,20%

4,11%

Ν.Λέσβ
Ν.Μαρο
Αγ. Παράδει Πολύδρ Στούντιο
ος Σωρός Ν.Τέρμα
Σωρός Ψαλίδι
ύσι
Φιλοθέη σος
οσο
Αλφα
Βορρέ

9,59% 45,66% 4,11%

3,20%

0,46%

1,83%

0,46%

3,20%

6,85%

0,46%

3,20%

0,46%

Εικόνα 8: Κατανομή ερωτηματολόγιων κατοικιών ανά Πολεοδομική
ενότητα

ΧΡΟΝΟΛΟΓΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ

10%
37%

53%

Μέχρι το 1983

Μετά το 1983

ΔΞ/ΔΓ

Εικόνα 9 : Χρονολογία κατασκευής κτιρίων
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
ΕΜΒΑΔΟ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ

4%

2%

47%

47%

<50m²

50-100m²

ΔΞ/ΔΓ

>100m²

Εικόνα 10 : Εμβαδόν διαμερισμάτων
ΑΤΟΜΑ ΠΟΥ ΔΙΑΜΕΝΟΥΝ

3%

16%

5%

76%

Μέχρι 2

3ή4

Πάνω από 4

ΔΞ/ΔΓ

Εικόνα 11 : Άτομα που διαμένουν ανά κατοικία
ΜΕΣΗ ΕΤΗΣΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΝΑ ΕΙΔΟΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

18%

26%

1%

21%
34%

Ηλεκτρισμός(Kwh)

Πετρέλαιο(lt)

Φυσικό Αέριο(m³)

Ξύλο(tn)

ΔΞ/ΔΓ

Εικόνα 12 :Μέση ετήσια κατανάλωση ενέργειας ανά είδος θέρμανσης
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
ΠΟΣΟΣΤΟ ΘΕΡΜΕΝΟΜΕΝΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

0%
44%

56%

Πετρέλαιο

Φυσικό Αέριο

Υγραέριο

Ξύλο

Πέλετ

Ηλεκτρική ενέργεια

Γεωθερμία

ΔΞ/ΔΓ

Εικόνα 13 : Ποσοστό καυσίμου που χρησιμοποιείται για θέρμανση
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΠΟΥ ΔΙΑΘΕΤΟΥΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΨΥΞΗΣ

5%

12%

83%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΞ/ΔΓ

Εικόνα 14 : Ποσοστό νοικοκυριών που διαθέτουν συστήματα ψύξης

ΔΡΟΣΙΣΜΟΣ-ΨΥΞΗ ΧΩΡΟΥ

3%

5%

92%

Κεντρικό Σύστημα Κλιματισμού

Τοπικά Κλιματιστικά

Εικόνα 15: Είδος μέσου ψύξης
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Ανεμιστήρα Οροφής

Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΟΠΙΚΩΝ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΚΑΤΟΙΚΙΑ

10%

22%

10%
58%

<0

1-3

>4

ΔΞ/ΔΓ

Εικόνα 16:Πλήθος κλιματιστικών μονάδων ανά κατοικία
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ ΧΡΗΣΗΣ

13%

53%
34%

Ηλιακός Θερμοσίφωνας

Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας

ΔΞ/ΔΓ

Εικόνα 17 : Ποσοστό νοικοκυριών με Ζεστό Νερό Χρήσης
ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΟΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΟΧΗΜΑ

2%

9%

89%

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΔΞ/ΔΓ

Εικόνα 18: Ποσοστό νοικοκυριών με όχημα
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ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ ΜΕ ΙΧ ΚΑΙ ΠΟΣΟΣΤΟ ΝΟΙΚΟΚΥΡΙΩΝ
ΜΕ ΤΡΟΧΟΦΟΡΟ

1%

9%

90%

IX

Τροχοφόρο

ΔΞ/ΔΓ

Εικόνα 19 : Ποσοστό νοικοκυριών ανά είδος τροχοφόρου
9.2 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΩΝ
Το επόμενο κομμάτι των ερωτήσεων που απευθύνθηκαν στους
πολίτες του Δήμου αφορά την ενεργειακή συμπεριφορά τους, ώστε
να φανεί ο βαθμός που οι πολιτικές ενημέρωσης/ ευαισθητοποίησης
για την εξοικονόμηση ενέργειας έχουν αποδώσει ή, ενδεικτικά, ο
βαθμός στον οποίο πρέπει ο Δήμος να επέμβει ώστε οι πολίτες να
ενημερωθούν:
Αριθμός
Φωτισμός

Ερώτηση

Κλείνετε τα φώτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περισσότερο από
δύο λεπτά;
Χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό ακόμη και όταν υπάρχει επαρκής
2 φυσικός φωτισμός;
Κλιματισμός-Θέρμανση
3 Κλείνετε τα παράθυρα όταν λειτουργεί η θέρμανση ή ο κλιματισμός;
4 Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε το θερμοστάτη για την θέρμανση;
Φροντίζετε για την ετήσια τακτική συντήρηση του συστήματος λέβητα5 καυστήρα;
Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, πάνω από τους 25O C , το
6 καλοκαίρι;
7 Κλείνετε τον κλιματισμό στα δωμάτια όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι;
Κλείνετε τα παραθυρόφυλλα & τις κουρτίνες για να εμποδίσετε το φώς
8 του ηλίου το καλοκαίρι;
Ανοίγετε τα παραθυρόφυλλα & τις κουρτίνες για να διευκολύνετε το φώς
9 του ηλίου το χειμώνα;
Ηλεκτρικές Συσκευές
10 Κλείνετε από το κουμπί την τηλεόραση, την οθόνη του υπολογιστή και
1
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11
12
13
14
15

τις ηλεκτρονικές συσκευές;
Φροντίζετε να κλείνετε εγκαίρως τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα;
Ελέγχετε αν η κατσαρόλα που μαγειρεύετε, είναι ίδιου μεγέθους με το
μάτι της ηλεκτρικής κουζίνας;
Χρησιμοποιείτε χύτρα ταχύτητος;
Όταν γίνεται χρήση του πλυντηρίου, είναι καλά γεμάτο, πριν αρχίσει την
λειτουργία του;
Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε τη λειτουργία του πλυντηρίου σας;

Πίνακας 11:Ερωτήσεις ενεργειακής συμπεριφοράς
Κλείνετε τα φώτα όταν εγκαταλείπετε το δωμάτιο για περισσότερο από δύο λεπτά;

4,11%
17,35%
NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ
78,54%

Εικόνα 20
Χρησιμοποιείτε τεχνητό φωτισμό ακόμη και όταν υπάρχει επαρκής φυσικός
φωτισμός;

5,48%

12,79%

NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ

81,74%

Εικόνα 21
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Κλείνετε τα παράθυρα όταν λειτουργεί η θέρμανση ή ο κλιματισμός;

1,37% 4,11%

NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ

94,52%

Εικόνα 22
Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε το θερμοστάτη για την θέρμανση;

9,13%
1,83%
2,74%
6,39%

18-190C

3,65%
34,25%

20-210C
22-230C
24-250C
>250C
ΟΧΙ ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

42,01%

ΔΞ/ΔΑ

Εικόνα 23
Φροντίζετε για την ετήσια τακτική συντήρηση του συστήματος λέβητα-καυστήρα;

2,74%

10,50%

NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ

86,76%

Εικόνα 24
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Ρυθμίζετε τη θερμοκρασία του κλιματιστικού, πάνω από τους 250 C , το καλοκαίρι;

14,16%

27,40%

5,94%

NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ
ΟΧΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
52,51%

Εικόνα 25
Κλείνετε τον κλιματισμό στα δωμάτια όπου δεν υπάρχουν άνθρωποι;

16,89%
5,94%
NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ
77,17%

Εικόνα 26
Κλείνετε τα παραθυρόφυλλα & τις κουρτίνες για να εμποδίσετε το φώς του ηλίου το
καλοκαίρι;

3,20%
21,46%
NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ
75,34%

Εικόνα 27
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Ανοίγετε τα παραθυρόφυλλα & τις κουρτίνες για να διευκολύνετε το φώς του ηλίου
το χειμώνα;

2,28% 3,20%

NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ

94,52%

Εικόνα 28
Κλείνετε από το κουμπί την τηλεόραση, την οθόνη του υπολογιστή και τις
ηλεκτρονικές συσκευές;

5,48%

NAI
OXI
40,18%

54,34%

ΔΞ/ΔΑ

Εικόνα 29
Φροντίζετε να κλείνετε εγκαίρως τον ηλεκτρικό θερμοσίφωνα;

12,79%
4,57%
NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ

82,65%

Εικόνα 30

- 34 -

Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
Ελέγχετε αν η κατσαρόλα που μαγειρεύετε, είναι ίδιου μεγέθους με το μάτι της
ηλεκτρικής κουζίνας;

6,85%

5,02%

NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ

88,13%

Εικόνα 31
Χρησιμοποιείτε χύτρα ταχύτητος;

3,20%
33,79%
NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ
63,01%

Εικόνα 32
Όταν γίνεται χρήση του πλυντηρίου, είναι καλά γεμάτο, πριν αρχίσει την λειτουργία
του;

5,02%

4,57%

NAI
OXI
ΔΞ/ΔΑ

90,41%

Εικόνα 33
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Σε τι θερμοκρασία ρυθμίζετε τη λειτουργία του πλυντηρίου σας;

0,91%4,11%
23,29%

15,07%
ΔΞ/ΔΑ
30οC
40οC
60οC
90οC

56,62%

Εικόνα 34

9.3

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Από την ανάλυση των ερωτηματολογίων στον οικιακό και τον
τριτογενή τομέα προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι πολίτες και
επαγγελματίες του Αμαρουσίου σε γενικές γραμμές γνωρίζουν
σχετικά με την εξοικονόμηση ενέργειας και τα οφέλη που μπορούν
να προκύψουν. Λαμβάνοντας βέβαια υπόψη την συγκυρία της
οικονομικής κρίσης, αναμένεται να υπάρξει μία οπισθοχώρηση στην
υιοθέτηση μέτρων και επενδύσεων εξοικονόμησης ενέργειας μεσαίου
και υψηλού κόστους.
Εντούτοις, η ίδια οικονομική συγκυρία αποτελεί μία πρώτης τάξης
ευκαιρία για να προβληθούν οι δράσεις και τα μέτρα εξοικονόμησης
ενέργειας μηδενικού και χαμηλού κόστους, κάτι στο οποίο δίνεται
ιδιαίτερη έμφαση στο παρόν Σχέδιο Δράσης.
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10.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Ο τομέας των δημοτικών κτιρίων είναι από αυτούς στους οποίους ο
Δήμος έχει πλήρη ευελιξία καθώς και αρμοδιότητα να εφαρμόσει
προγράμματα εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης συστημάτων
ΑΠΕ ώστε να επιτύχει σημαντική αναλογικά μείωση των εκπομπών
CO2. Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ήδη αρχίσει να ενσωματώνει
βιοκλιματικές αρχές στα υπό μελέτη και ανέγερση νέα κτίριά του
(Βρεφονηπιακός Σταθμός στο Ο.Τ 285) και παρακολουθεί τις τάσεις
της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας, η οποία θα απαιτήσει, σταδιακά, από το
2018 την ανέγερση ή μετατροπή των δημόσιων κτιρίων σε κτίρια
σχεδόν μηδενικής ενέργειας και εκπομπών CO2. Επιπλέον,
αναγνωρίζει την μεγάλη σημασία των δημόσιων κτιρίων ως
παράδειγμα προς τους πολίτες για την υιοθέτηση των πολιτικών και
πρακτικών της αειφόρου ανάπτυξης.
Σε αυτό το πλαίσιο, ο Δήμος Αμαρουσίου έχει ήδη:
Συμμετάσχει σε ελληνικές και διεθνείς ενώσεις και
οργανισμούς
Τοπικής
Αυτοδιοίκησης
που
διαχέουν
τεχνογνωσία και «βέλτιστες πρακτικές» εξοικονόμησης
ενέργειας και αειφόρου ανάπτυξης
Συμμετάσχει σε εθνικά χρηματοδοτικά εργαλεία εξοικονόμησης
ενέργειας που απευθύνονται στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.
Έχει υλοποιήσει την σύνδεση με το δίκτυο φυσικού αερίου το
σύνολο των δημοτικών κτιρίων και των σχολείων που έχουν
πρόσβαση σε ενεργό δίκτυο και έχει βάλει ως στόχο να
προχωρήσει σε αντικατάσταση συμβατικών καυσίμων με
φυσικό αέριο και στους παιδικούς του σταθμούς. Το ΦΑ
πλεονεκτεί έναντι κόστους σε σχέση με τα συμβατικά καύσιμα
έως και 30% και εμφανίζει μεγάλα περιβαλλοντικά οφέλη στη
καταπολέμηση εκπομπών αιωρούμενων σωματιδίων και
πτητικών οργανικών ενώσεων. Στη πράσινη βίβλο της ΕΕ το
ΦΑ αναφέρεται σαν ένα από τα εναλλακτικά καύσιμα όπου τα
κράτη μέλη καλούνται να πετύχουν το στόχο του 20% το
2020.
Στα πλαίσια του χρηματοδοτικού προγράμματος για Δήμους
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ, ο Δήμος Αμαρουσίου θα προχωρήσει σε έργα
εξοικονόμησης ενέργειας σε 4 Δημοτικά Κτίρια.
Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια επιλέχθηκαν κτίρια τα οποία είναι
ενεργοβόρα και οι παρεμβάσεις θα βελτιώσουν την απόδοση τους
αλλά καλύπτουν επίσης τις ανάγκες όλων των κοινωνικών ομάδων
του δήμου, ηλικιωμένοι (δημοτικό κτίριο ΚΑΠΗ επί της οδού

- 38 -

Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
Περικλέους 22), παιδιά και εργαζόμενες γυναίκες (δημοτικό κτίριο
επί της οδού Χλόης και Μελισσίων – βρεφονηπιακός σταθμός) ,
μαθητές (5ο Γυμνάσιο επί της οδού Ευκαλύπτων) και το σύνολο των
δημοτών και κοινού που επισκέπτονται το Δημαρχείο καθημερινώς.
Οι παρεμβάσεις που πρόκειται να υλοποιηθούν στα παραπάνω κτίρια
είναι:
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
Κατασκευή πράσινου δώματος
Αναβάθμιση Η/Μ εγκαταστάσεων
Τοποθέτηση BEMS και πίνακα ανακοινώσεων αποτελεσμάτων
5ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ
Αλλαγή κουφωμάτων, θυρών και υαλοστασίων
Αναβάθμιση Η/Μ (φωτισμός)
ΚΑΠΗ (Περικλέους 22)
Προσθήκη θερμομόνωσης και αλλαγή κουφωμάτων, θυρών και
υαλοπινάκων
Αναβάθμιση Η/Μ (φωτισμός και θέρμανση)
ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΚΟΚΚΙΝΙΑΣ
Προσθήκη θερμομόνωσης και αλλαγή κουφωμάτων, θυρών και
υαλοπινάκων
Αναβάθμιση Η/Μ (φωτισμός και θέρμανση)
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε ετήσια
εξοικονόμηση 470,65 MWh και σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά
164,056 tn/έτος.
Στα πλαίσια του ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ» ο Δήμος έχει υποβάλλει προτάσεις
πρόκειται να προβεί:
1.
Σε δράσεις ενεργειακής απόδοσης, διαχείρισης ενέργειας
και ανανεώσιμες πηγές σε 2 σχολικά συγκροτήματα με
σκοπό να ανέβει η ενεργειακή απόδοση των σχολικών
κτιρίων κατά ένα βαθμό.
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν ανά σχολείο είναι:
1η Σχολική Μονάδα
Παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτιρίου (θερμομόνωση
κελύφους,
υγρομόνωση
και
θερμομόνωση
δώματος,
αντικατάσταση κουφωμάτων, εφαρμογή σκιάστρων)
Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας (Αναβάθμιση Η/Μ
(φωτισμός), Τοποθέτηση BEMS
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Θέρμανση,
Αερισμός
–
Εξαερισμός
(ηλεκτροθερμικοί
διακόπτες, αυτονομίες, αισθητήρες θερμοκρασίας και CO2,
εναλλάκτες θερμότητας, ηλιοθερμικό σύστημα)
Χρήση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (αυτόνομο
Φωτοβολταϊκό Σύστημα )
Δράσεις Δημοσιότητας & Προβολής
2η Σχολική Μονάδα
Προσθήκη θερμομόνωσης κελύφους
Αντικατάσταση κουφωμάτων και υαλοπινάκων
Συστήματα φυσικού και τεχνητού φωτισμού
Σύστημα τεχνητού αερισμού και δροσισμού
Φύτευση δωμάτων
Βιοκλιματική παρέμβαση στον περιβάλλοντα χώρο (φύτευση
πίσω αυλής)
Παρεμβάσεις αναβάθμισης & τροποποίησης υφιστάμενης
εγκατάστασης κεντρικής θέρμανσης και εγκατάσταση Ζεστού
Νερού Χρήσης.
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε ετήσια
εξοικονόμηση 375,44 MWh και σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά
54,82 tn/έτος.
2. Σε φύτευση δωμάτων σε ένα Μουσείο και σε 3 σχολικά
κτίρια με σκοπό την εξοικονόμηση ενέργειας, την μείωση
της έντασης της ενεργειακής κατανάλωσης, την μείωση
της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και την μείωση των
εκπομπών αερίων.
Τα κτίρια στα οποία θα κατασκευαστούν τα πράσινα δώματα
είναι:
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας
1η Σχολική μονάδα
2η Σχολική μονάδα
3η Σχολική μονάδα

Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε ετήσια
εξοικονόμηση 3,88 MWh και σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά 1,5
tn/έτος. Ενώ από την αύξηση του πρασίνου κατά 2.011 m2 και
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 8,2 tn/έτος
3. Σε δημιουργία μιας διαδρομής πεζών και ποδηλάτων, η
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οποία θα συνδέει τον κατακερματισμένο αστικό ιστό,
αλλά θα λειτουργεί και ως πνεύμονας του Δήμου, αφού
θα είναι κατασκευασμένη με βιοκλιματικά στοιχεία με
στόχο να επηρεάσει θετικά το τοπικό μικροκλίμα και κατ'
επέκταση την αίσθηση άνεσης των κατοίκων στην πόλη.
Ο απώτερος στόχος είναι η διαδρομή αυτή να επεκταθεί
σε ολόκληρο το δήμο, επηρεάζοντας συνολικά το
μικροκλίμα του. Ο τίτλος της πρότασης που έχει
καταθέσει
για
Χρηματοδότηση
ο
Δήμος
είναι
«ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΓΕΙΤΟΝΙΩΝ
ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ ΜΕΣΩ ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑΣ ΔΙΑΔΡΟΜΗΣ
ΠΕΖΩΝ – ΠΟΔΗΛΑΤΩΝ».
Οι ανωτέρω παρεμβάσεις αναμένεται να οδηγήσουν σε ετήσια
εξοικονόμηση 190,97 MWh και σε μείωση των εκπομπών CO2 κατά
1079 tn/έτος.
Στα πλαίσια του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013 υλοποιείται από το 2010
και αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του 2012 το έργο με τίτλο
«ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΖΩΗΣ - ΠΝΟΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΜΑΡΟΥΣΙ» το
οποίο περιλαμβάνει την δημιουργία ενός δικτύου πεζόδρομων,
διαπλατυσμένων πεζοδρομιών και ποδηλατοδρόμων, σε συνδυασμό
με αναπλάσεις πλατειών το οποίο περιλαμβάνει συγκεκριμένους
οδούς και συνδέει χώρους ιδιαίτερου ενδιαφέροντος. Η υλοποίηση
του έργου θα αποφέρει, σύμφωνα με μελέτες για την συνεισφορά
του αστικού πρασίνου στη μείωση των εκπομπών του CO2, μείωση
κατά 11,38 tn/έτος.
Εντός του 2012 θα ξεκινήσει η υλοποίηση του έργου της
Βιοκλιματικής Ανάπλασης του Ιστορικού κέντρου του Δήμου
Αμαρουσίου .
Η μελέτη ανάπλασης αφορά στο ιστορικό κέντρο του Δήμου
Αμαρουσίου, τις περιμετρικές οδούς και τους σημαντικούς ανοικτούς
δημόσιους χώρους. Με τον όρο ανάπλαση εννοούμε τις
παρεμβάσεις και τις διαμορφώσεις για τη συνολική αναβάθμιση του
δήμου, οι οποίες αποσκοπούν στη λειτουργική οργάνωσή του και στη
βελτίωση της ποιότητας ζωής των κατοίκων του, αλλά και των
επισκεπτών.
Τα οφέλη από το έργο είναι η μείωση των εκπομπών του CO2,
μείωση κατά 1,85 tn/έτος.
Ο Δήμος Αμαρουσίου παρακολουθεί τις τάσεις της Ευρωπαϊκής
νομοθεσίας, η οποία θα απαιτήσει, σταδιακά, την ανέγερση ή
μετατροπή των δημόσιων κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής
ενέργειας και εκπομπών CO2. Επιπλέον, αναγνωρίζει την μεγάλη
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σημασία των δημόσιων κτιρίων ως παράδειγμα προς τους πολίτες για
την υιοθέτηση των πολιτικών και πρακτικών της αειφόρου
ανάπτυξης. Στο πλαίσιο αυτό οι 2 επόμενοι βρεφονηπιακοί σταθμοί
που πρόκειται να κατασκευαστούν στηρίζονται στις αρχές
βιοκλιματικού σχεδιασμού βάσει των οποίων επιτυγχάνεται
εξοικονόμηση ενέργειας έως 30 % στην θέρμανση του κτιρίου.
Οπότε αναμένεται να έχουμε όφελος μείωσης CO2 8 tn/έτος.
Δεδομένου και της Ευρωπαϊκής οδηγίας 2010/31/ΕΚ που αναμένεται
να ενσωματωθεί στο εθνικό δίκαιο ο Δήμος προτίθεται να
κατασκευάσει ένα νέο κτίριο ή να ανακαινίσει υφιστάμενο θέτοντας
τεχνικές προδιαγραφές κατά την κατασκευή του ώστε να θεωρείται
μηδενικής κατανάλωσης δηλαδή η σχεδόν μηδενική ή πολύ χαμηλή
ποσότητα ενέργειας που απαιτείται για την κάλυψη των ενεργειακών
απαιτήσεων του να καλύπτεται σε πολύ μεγάλο βαθμό από
ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται
εξοικονόμηση ενέργεια περίπου 64 MWh και όφελος μείωσης CO2 39
tn/έτος λαμβάνοντας υπόψη τις καταναλώσεις ενός τυχαίου κτιρίου
του Δήμου.
Από μελέτες που έχουν γίνει κατά καιρούς προκύπτει ότι το πράσινο
των αστικών περιοχών συνιστά, αναντίρρητα, το μοναδικό
αυτοδύναμο απορρυπαντικό και βελτιωτικό της ποιότητας της
ατμοσφαιρικής σύστασης συστατικό. Έχει υπολογισθεί πως το CO2
που παράγεται και αποδίδεται στην ατμόσφαιρα από ένα φυτό με την
αναπνοή είναι μόλις το 1/3 με 1/5 αυτού που το φυτό δεσμεύει και
καταναλώνει κατά την φωτοσύνθεση. Άμεσο και ευεργετικό
πλεονέκτημα από την παρουσία βλαστήσεως και γενικότερα των
φυτών στην πόλη, είναι η δέσμευση του διοξειδίου του άνθρακα και
η απελευθέρωση οξυγόνου στην ατμόσφαιρα.
Μία ακόμα σημαντική συνεισφορά του πρασίνου των πόλεων είναι η
κατανάλωση ενέργειας. Ένα ώριμο δένδρο, κατά τη διάρκεια της
αναπνοής και της διαπνοής, καταναλώνει 230.000 Kcal/ ημέρα
ενέργεια – θερμοκρασίας, η οποία αντιστοιχεί με 5 κλιματιστικά
συνεχούς λειτουργίας.
Επίσης στη σκιά ενός δένδρου παρατηρείται ελάττωση κατά 25 –
30% της ορατής ακτινοβολίας (ακόμα και το γρασίδι χωρίς την
ύπαρξη δένδρων διοχετεύει μέρος της ηλιακής ακτινοβολίας στο
έδαφος, οπότε και υπάρχει μεγαλύτερη δροσιά).
Στο Δήμο Αμαρουσίου υπάρχουν ελεύθερες επιφάνειες οι χρήσεις
γης των οποίων, είτε έχουν ήδη επίσημα καθορισθεί για χώρους
πρασίνου/ αναψυχής (π.χ. Δάσος Συγγρού) ή θα μπορούσαν να
καθορισθούν για τέτοιου είδους χρήσεις. Το όραμά για την πόλη του
Αμαρουσίου είναι Η αύξηση των χώρων πρασίνου κατά 20
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στρέμματα έως το 2020. Ήδη από το 2011 έως σήμερα έχουν
αυξηθεί οι χώροι πρασίνου κατά 10 στρέμματα. Η αύξηση του
πρασίνου κατά 1m2 έχει υπολογιστεί από μελέτες ότι απορροφά 2,45,8 Kg CO2/έτος. Άρα η συνολική μείωση των εκπομπών θα είναι
82 tn CO2/έτος.
Περιγραφή
δράσης

ΕκτιμώμενοΚό
στος (€)

Χρηματοδότηση

Εκτιμώμενος
χρόνος
υλοποίησης

Εκτιμώμενη
μείωση
εκπομπών
CO2 (tn/yr)

Μέτρα
εξοικονόμησης
ενέργειας
σε
Δημαρχείο,
5ο
Γυμνάσιο,
ΚΑΠΗ
οδού Περικλέους
22,
Παιδικός
Σταθμός Κοκκινιάς
Μέτρα
εξοικονόμησης
ενέργειας σε 2
σχολικές μονάδες
Πράσινα δώματα
σε
Μουσείο
Φυσικής Ιστορίας
και 3 σχολικές
μονάδες.
Βιοκλιματική
Αναβάθμιση των
γειτονιών
Αμαρουσίου μέσω
Δημιουργίας
διαδρομής πεζών
–ποδηλάτων
Διαδρομές Ζωής –
Πνοή
Περιβάλλοντος
στο Μαρούσι
Βιοκλιματική
Ανάπλαση
του
Ιστορικού κέντρου
του
Δήμου
Αμαρουσίου
Κατασκευή
2
βιοκλιματικών
βρεφονηπιακών
σταθμών
Κατασκευή
νέου
κτιρίου
ή
ανακαίνιση
υφιστάμενου
με
σχεδιασμό σχεδόν
μηδενικής

637.983

Ίδιοι πόροι / ΕΣΠΑ

2013-2014

164,056

1.151.873

Ίδιοι πόροι / ΕΣΠΑ

2014-2015

54,82

770.151

Ίδιοι πόροι / ΕΣΠΑ

2014-2015

9,7

5.753.007,68

Ίδιοι πόροι / ΕΣΠΑ

2013-2015

1.079

1.726.669,19

ΕΣΠΑ

2010-2012

11,38

7.195.500

ΕΣΠΑ

2012-2015

1,85

5.402.532

ΕΣΠΑ

2013-2017

8

2.100.000

Ίδιοι πόροι / ΕΣΠΑ

2013-2020

39
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κατανάλωσης
Αύξηση
χώρων
πρασίνου
(10
στρέμματα)

800.000

Ίδιοι πόροι/εθνικές
Πρωτοβουλίες/ΕΣΠ
Α

2013-2020

82

Πίνακας 12: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά κτίρια &
εγκαταστάσεις
11. ΟΙΚΙΑΚΟΣ / ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ
Τα κτίρια ευθύνονται για το 40% της κατανάλωσης ενέργειας της
Ε.Ε. και αποτελούν τον μεγαλύτερο καταναλωτή ενέργειας στις
αστικές περιοχές. Το περιθώριο παρέμβασης μιας δημόσιας αρχής για
τα ιδιωτικά κτίρια είναι πολύ μικρό αλλά ένας Δήμος μπορεί να
επιδιώξει την:
Προβολή των προσπαθειών στα δικά του κτίρια, ως δράση
ευαισθητοποίησης και καλής πρακτικής.
Κινητοποίηση και συνεργασία των εμπλεκόμενων φορέων του
οικιακού και τριτογενή τομέα για την υλοποίηση μέτρων σε
τομείς όπως ο τουρισμός και το εμπόριο
Ενεργή προώθηση των εθνικών και ευρωπαϊκών πολιτικών και
στόχων εντός των ορίων του
Συνεργασία με φορείς και οργανισμούς για την προώθηση της
εξοικονόμησης ενέργειας και της αειφόρου ανάπτυξης
Μελέτη και αξιοποίηση όλων των δυνατοτήτων που δίνονται
στον Δήμο στα πλαίσια του παρόντος εθνικού θεσμικού
πλαισίου
Η προβολή των μέτρων και δράσεων που ο Δήμος θα υλοποιήσει στα
κτίριά του έχει ήδη περιγραφεί στην σχετική παράγραφο.
Ένα σημαντικό βήμα για την ανάδειξη του Δήμου σε πόλο
συντονισμού και διάχυσης πληροφορίας για θέματα ενέργειας και
περιβάλλοντος είναι η κινητοποίηση και συνεργασία των
εμπλεκόμενων φορέων του οικιακού και τριτογενή τομέα
προκειμένου να συζητούνται προτάσεις και κοινές δράσεις με
απώτερο σκοπό την αειφόρο ανάπτυξη της πόλης.
Μέσω των δράσεων ενημέρωσης/ εκπαίδευσης ο Δήμος θα επιδιώξει
και την προώθηση των εθνικών/ ευρωπαϊκών πολιτικών που
σχετίζονται με την ενέργεια και το περιβάλλον και οδηγούν σε
μείωση των εκπομπών CO2. Ενδεικτικά αναφέρονται η προώθηση:





Των ευρωπαϊκών οδηγιών 2002/91 και 2010/31 και του
αντίστοιχου ελληνικού θεσμικού πλαισίου (Ν. 3661/2008)
Του θεσμού της ενεργειακής επιθεώρησης και των κερδών από
την ενεργειακή πιστοποίηση και αναβάθμιση των κτιρίων του
οικιακού και τριτογενή τομέα
Της Οδηγίας 2006/32 και του αντίστοιχου ελληνικού θεσμικού
πλαισίου (Ν. 3885/2010) για τις δυνατότητες από την σύναψη
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Συμβάσεων
Ενεργειακής
Αποδοτικότητας
με
Εταιρείες
Ενεργειακών Υπηρεσιών
Χρηματοδοτικών ευκαιριών σαν το «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’
ΟΙΚΟΝ» και «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» του Υπουργείου
Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής για τα
κτίρια του οικιακού τομέα

Μέσα στο 2011 ο Δήμος προχώρησε σε εκστρατεία ενημέρωσης για
την αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως και Δράση διανομής
2880 λαμπτήρων εξοικονόμησης ενέργειας δωρεά της εταιρείας
OSRAM. Επίσης έως το 2020 προτίθεται να μοιράσει άλλους 10.000
λαμπτήρες. Θεωρώντας ότι θα δαπανηθεί 4€ ανά λαμπτήρα το
συνολικό κόστος της δράσης είναι 40.000€
Η Εξοικονόμηση ενέργειας (kWh) που θα επιτευχθεί προκύπτει από
τον παρακάτω τύπο
ES = y*n*AR *in*ESPP
y: έτη εφαρμογής της δράσης
n: αριθμός άμεσα συμμετεχόντων στην δράση
AR: ποσοστό ευαισθητοποίησης άμεσα συμμετεχόντων
in: συντελεστής έμμεσα συμμετεχόντων στην δράση (που
επηρεάστηκαν μετά την δράση)
ESPP: εξοικονόμηση ενέργειας ανά συμμετέχοντα (kWh)
Υπολογισμός
ESοικιακός = 1*12.880*0,3*2*200 kWh/yr = 1.545.600 kWh/yr ή
1.545,6 MWh
Η μείωση των εκπομπών CO2 από τη συγκεκριμένη δράση είναι 1777
tn/έτος.
Το πρόγραμμα «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ» στοχεύει στην
ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών, ειδικά σε κτίρια που βρίσκονται
σε περιοχές χαμηλών και μέσων εισοδημάτων (κοινωνικό κριτήριο)
και έχουν κατασκευαστεί πριν το 1980 ποσοστό 60% για το Μαρούσι
(μεγάλο περιθώριο ενεργειακής αναβάθμισης). Λαμβάνοντας υπόψη
τον συνολικό αριθμό και μέσο εμβαδόν των κατοικιών προ του 1980
(εθνικά και τοπικά στατιστικά στοιχεία), το γεγονός ότι μεγάλος
αριθμός κατοικιών του Δήμου Αμαρουσίου έχουν αντικειμενική αξία
που είναι επιλέξιμη για το πρόγραμμα, και τον στόχο του
προγράμματος που θέτει το Υπουργείο Περιβάλλοντος, Ενέργειας και
Κλιματικής Αλλαγής για εξοικονόμηση ενέργειας έως 60% σε
100.000 κατοικίες σε εθνικό επίπεδο, ο Δήμος Αμαρουσίου, θα
επιδιώξει, μέσω δράσεων ενημέρωσης / ευαισθητοποίησης να
ενταχθούν στο πρόγραμμα 800 κατοικίες με στόχο εξοικονόμησης
50% επί της τελικής ενέργειας που καταναλώνουν (εκτιμώμενη
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μείωση εκπομπών CO2 6.434 tCO2 με εκτιμώμενη εξοικονόμηση
ενέργειας ανά κτίριο 70 kWh/m2/έτος).
Το «ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» είναι ένα πρόγραμμα μαζικής
επέμβασης στο σύνολο του κτιριακού αποθέματος με την χρήση
ώριμων ενεργειακών τεχνολογιών και στόχο την πραγματοποίηση
3.100.000 παρεμβάσεων σε κτίρια του οικιακού και τριτογενή τομέα
(κατά μέσο όρο 0,78 παρεμβάσεις / κτίριο σε εθνικό επίπεδο).
Ο Δήμος Αμαρουσίου θα επιδιώξει μέσω δράσεων ενημέρωσης /
ευαισθητοποίησης να υλοποιηθούν εντός του Δήμου 5.000
παρεμβάσεις σε αντίστοιχα κτίρια του οικιακού και τριτογενή με
στόχο μείωσης εκπομπών τους 9.192 tCO2 (εκτιμώμενη
εξοικονόμηση ενέργειας ανά παρέμβαση 20 kWh/m2/έτος).
Ο Δήμος 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
μηδενικού/ χαμηλού αλλά και μέσου κόστους.
Σε αυτήν την δράση ο Δήμος θα επιδιώξει και την συνεργασία των
σχετικών εμπλεκόμενων φορέων του Δήμου όπως:
 Μηχανικών και ενεργειακών επιθεωρητών
 Τεχνικών και οικοδομικών εταιρειών
 Καταστημάτων και επαγγελματιών ειδών θέρμανσης/ ψύξης/
ηλεκτρικών συσκευών, κτλ
Με τις συνεργασίες αυτές ο Δήμος θα επιδιώξει ταυτόχρονα:
 •Την ενημέρωση/ ευαισθητοποίηση των πολιτών
 Την δημιουργία συνεργασιών των πολιτών και των
επαγγελματιών που δραστηριοποιούνται στο Δήμο
 Την ενίσχυση και τόνωση των επαγγελματιών και
καταστημάτων του Δήμου
Από τις δύο αυτές δράσεις εκτιμάται ότι θα επιτευχθεί εξοικονόμηση
15% στην τελική κατανάλωση ενέργειας στα κτίρια του οικιακού δηλ
17.950 MWh και μείωση εκπομπών 20.624 tn CO2 /έτος ενώ στον
τριτογενή τομέα έχουμε εξοικονόμηση ενέργειας 27.662 MWh και
μείωση εκπομπών 31.784 tn CO2 /έτος.
Σύμφωνα με στοιχεία που συλλέξαμε από την Εταιρεία Παροχής
Αερίου υπάρχει μια αύξηση στις συνδέσεις φυσικού αερίου κατά 8,2
% στον οικιακό τομέα και κατά 5,2 % στον τριτογενή τομέα από το
2010 στο 2011. Παρότι η σύνδεση κτιρίων του οικιακού και
τριτογενή τομέα δεν εξοικονομεί απαραίτητα πρωτογενή ενέργεια,
υπάρχει εξοικονόμηση στους λογαριασμούς ενέργειας, της τάξης του
20%, ενώ οι εκπομπές CO2 μπορούν να μειωθούν έως και 24%
(συντελεστής εκπομπών 0,202 από 0,267 tCO2/MWh) μέσω της
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εναλλαγής καυσίμου. Η αύξηση αυτή μεταφράζεται σε μείωση των
εκπομπών κατά 11.106 tn CO2
Περιγραφή
δράσης

Εκτιμώμενο
κόστος

Χρηματοδότηση

Εκτιμώμενος
χρόνος
υλοποίησης

Εκτιμώμενη
ì είωση
εκπομπών
CO2 (tn/yr)

Διανομή 12880
λαμπτήρων
εξοικονόμησης
ενέργειας.

40.000

Ίδιοι
πόροι/
Δωρεές εταιρειών

2011-2020

1.777

Εκστρατεία
ενημέρωσης για
το
πρόγραμμα
ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ
ΚΑΤ’ ΟΙΚΟΝ και
άλλες
ενεργειακές
δράσεις.
Εκστρατεία
ενημέρωσης για
το πρόγραμμα
ΧΤΙΖΟΝΤΑΣ ΤΟ
ΜΕΛΛΟΝ και
άλλες
ενεργειακές
δράσεις
Εκστρατεία
ενημέρωσης για
τα οφέλη από
την
εξοικονόμηση
ενέργειας
χαμηλού
κόστους στον
τριτογενή τομέα
Εκστρατεία
ενημέρωσης για
τα οφέλη από
την
εξοικονόμηση
ενέργειας
χαμηλού
κόστους στον
οικιακό τομέα
Προώθηση της
σύνδεσης με το
δίκτυο φυσικού
αερίου

60.000

Ίδιοι
ΕΣΠΑ

πόροι

/

2011-2020

6.434

70.000

Ίδιοι
ΕΣΠΑ

πόροι

/

2011-2020

9.192

30.000

Ίδιοι
ΕΣΠΑ

πόροι

/

2011-2020

31.784

30.000

Ίδιοι
ΕΣΠΑ

πόροι

/

2011-2020

20.624

8.000

Ίδιοι πόροι /
ΕΣΠΑ

2011-2020

11.106

Πίνακας

Δράσεις εξοικονόμησης
τριτογενή τομέα

13:
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12. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ
Το σύστημα οδικού φωτισμού, αποτελεί στις μέρες μας, ένα
αναπόσπαστο κομμάτι της υποδομής κάθε σύγχρονης πόλης. Η
καταναλισκόμενη ενέργεια στο φωτισμό δρόμων αποτελεί σημαντικό
μέρος της συνολικής ενέργειας που καταναλώνεται σε μία πόλη ενώ
τα
κόστη
συντήρησης
και
λειτουργίας
του
συστήματος
συγκαταλέγονται, αδιαμφισβήτητα, στα κυριότερα έξοδα των
περισσοτέρων μεγαλουπόλεων. Ένας σημαντικός τομέας στον οποίο
υπάρχουν μεγάλα περιθώρια διορθωτικών κινήσεων ούτως ώστε να
επιτευχθεί
εξοικονόμηση
ικανοποιητικών
ποσών
ενέργειας
παγκοσμίως είναι ο φωτισμός.
Το δίκτυο ηλεκτροφωτισμού του Δήμου Αμαρουσίου αριθμεί 10.000
κολώνες εκ των οποίων το μεγαλύτερο ποσοστό είναι παλιάς
τεχνολογίας, με σημαντικά υψηλότερη κατανάλωση ενέργειας σε
σχέση με τους σύγχρονους λαμπτήρες, γεγονός που αφήνει μεγάλα
περιθώρια βελτίωσης στο σύστημα και κατά συνέπεια υψηλό
δυναμικό εξοικονόμησης ενέργειας από μια βελτίωση του
συστήματος ακολουθώντας τις σύγχρονες τεχνολογικές στον τομέα.
Κάνοντας χρήση και συνδυασμό υπαρχόντων τεχνολογιών και
υλικών εξοικονόμησης ενέργειας η σημερινή κατανάλωση μπορεί να
μειωθεί από 30% έως 70% ανάλογα με την τεχνολογία που
εφαρμόζεται.
Στο αντικείμενο του έργου «Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δήμο
Αμαρουσίου» είναι και η αντικατάσταση 116 ενεργοβόρων παλαιών
φωτιστικών χαμηλής απόδοσης με νέας τεχνολογίας
Οι παρεμβάσεις αφορούν οδοφωτισμό σε κεντρικές οδούς του Δήμου
Αμαρουσίου όπως η Αγίας Ελεούσης, Δάφνης, Χλόης, Παπαφλέσσα,
Κόδρου και αποσκοπούν στην εξοικονόμηση ενέργειας και στην
αναβάθμιση της ποιότητας φωτισμού των οδών, των οποίων είναι
κακής ποιότητος.
Από τη δράση αυτή θα προκύψει εξοικονόμηση ενέργειας 236.02
MWh/έτος και μείωση CO2 200,61tn/έτος.
Επίσης για το υπόλοιπο κομμάτι του ηλεκτροφωτισμού οδών και
κοινοχρήστων χώρων πρόκειται να υποβάλλει
πρόταση στο
χρηματοδοτικό εργαλείο JESSICA για το έργο «ΜΑΡΟΥΣΙ ΠΡΑΣΙΝΗ
ΠΟΛΗ: Ενεργειακή και Τεχνολογική Αναβάθμιση και Διαχείριση του
Δημοτικού
Ηλεκτροφωτισμού
του
Δήμου
Αμαρουσίου
με
Μακροχρόνια
Παραχώρηση
της
Εκμετάλλευσης,
Επέκτασης,
Συντήρησης και Λειτουργίας του». Η Ετήσια μείωση εκπομπών CO2
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ως αποτέλεσμα των δράσεων ΑΠΕ και εξοικονόμησης ενέργειας θα
είναι της τάξης των 8.172,39 tn CO2.
Περιγραφή
δράσης

Εκτιμώμενο
κόστος

Χρηματοδότηση

Αντικατάσταση
ενεργοβόρων
παλαιών
φωτιστικών
Υλοποίηση
σύμπραξης
ΜΑΡΟΥΣΙ
ΠΡΑΣΙΝΗ ΠΟΛΗ

178.500

Ίδιοι
ΕΣΠΑ

πόροι

7.400.000

Ίδιοι
ΕΣΠΑ

πόροι

Εκτιμώμενος
χρόνος
υλοποίησης

Εκτιμώμενη
μείωση
εκπομπών
CO2 (tn/yr)

/

2012-2014

200,61

/

2012-2015

8.172,39

Πίνακας 14 : Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στον δημοτικό
φωτισμό
13. ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
13.1 ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ
Ο Δήμος Αμαρουσίου αναγνωρίζει ότι οι δράσεις για την μείωση της
κατανάλωσης καυσίμου από τον στόλο δημοτικό οχημάτων θα
οδηγήσουν μεσοπρόθεσμα σε μείωση των λειτουργικών εξόδων του
Δήμου, παρότι δεν θα έχουν σημαντική επίδραση στο συνολικό
αποτύπωμα CO2 των μεταφορών εντός του Δήμου.
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
και να αποδείξει ότι από τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας στις
μεταφορές προκύπτει άμεσο οικονομικό και περιβαλλοντικό όφελος.
Ως δράσεις για τον τομέα των δημοτικών οχημάτων ο Δήμος
Αμαρουσίου έχει προκρίνει:
1.

2.

Υιοθέτηση και εμπέδωση του Eco‐Driving στους οδηγούς και
υπαλλήλους του Δήμου. Το Eco-Driving είναι ένας νέος τρόπος
οδήγησης που συνδυάζει απλές τεχνικές οδήγησης με κανόνες
συντήρησης. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται 5-20%
εξοικονόμηση καυσίμου, μείωση εκπομπών ρύπων, μείωση
ηχορύπανσης και μείωση ατυχημάτων.
Σχεδιασμός δράσεων για την αποτελεσματικότερη διαχείριση
του στόλου, μέσω της καταγραφής των κινήσεων των
οχημάτων, τον βέλτιστο προγραμματισμού των δρομολογίων,
κτλ.
Υπάρχουν γενικότερες δράσεις που αφορούν στην διαχείριση
ενός στόλου οχημάτων ή στον τρόπο αξιοποίησης και
οδήγησής τους, προκειμένου να επιτευχθεί η μείωση του
αριθμού των οχημάτων που χρησιμοποιούνται αλλά και η
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αποδοτικότερη χρήση των οχημάτων του στόλου, ενώ κρίσιμη
θεωρείται η εκπαίδευση και συμμετοχή των οδηγών σε
οποιοδήποτε σχήμα υιοθετηθεί. Ο Δήμος θα μελετήσει ποια
συγκεκριμένα μέτρα ταιριάζουν καλύτερα στις ανάγκες του και
θα σχεδιάσει την υιοθέτηση και εφαρμογή τους. Ενδεικτικά,
αναφέρονται:
 Προγραμματισμός, έλεγχος και βελτιστοποίηση
των
δρομολογίων των δημοτικών οχημάτων και κατά
συνέπεια μείωση της κατανάλωσης καυσίμου των
οχημάτων, μέσω των υπαρχόντων συστημάτων GPRS.
 Θεσμοθέτηση στόχων εξοικονόμησης και επιβράβευσης
υπαλλήλων του Δήμου που συνεισφέρουν σε αυτούς
 Δημιουργία
κουλτούρας
εξοικονόμησης
στους
υπαλλήλους του Δήμου ώστε να αποφεύγεται η χρήση
υπηρεσιακών οχημάτων για μικρές διαδρομές εντός της
πόλης
 Απογραφή των δημοτικών αναγκών και τακτικών
δρομολογίων των οχημάτων και επαναπρογραμματισμός
των δρομολογίων με κριτήριο την μείωση των
διανυθέντων
χιλιομέτρων
και
την
εξοικονόμηση
καυσίμου.
Αποτέλεσμα τέτοιου προγραμματισμού (σύμφωνα με αντίστοιχες
ευρωπαϊκές πρακτικές) μπορεί να είναι η αλλαγή της ώρα συλλογής
των απορριμμάτων με πιθανή επιμήκυνση των δρομολογίων, η
συλλογή των απορριμμάτων κάθε δύο ημέρες αντί καθημερινώς, η
συλλογή ογκωδών αντικειμένων μόνο κατόπιν τηλεφωνικών
ραντεβού, η χρήση μοτοποδηλάτων για υπηρεσιακές ανάγκες εντός
της πόλης, κ.α., με αναμενόμενη μείωση στις εκπομπές CO2 από τα
δημοτικά οχήματα σε συνδυασμό με το Eco‐Driving της τάξης του
10% δηλαδή κατά 86 tn CO2/έτος.
Περιγραφή
δράσης

Eco-Driving
διαχείριση
στόλου

Πίνακας

και

15:

Εκτιμώμενο
κόστος

Χρηματοδότηση

50.000

Ίδιοι
ΕΣΠΑ

πόροι

Δράσεις εξοικονόμησης
οχήματα

/

Εκτιμώμενος
χρόνος
υλοποίησης

Εκτιμώμενη
μείωση
εκπομπών
CO2 (tn/yr)

2012-2020

86

ενέργειας

στα

Δημοτικά

13.2 ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι δράσεις που θα υλοποιηθούν είναι:
 Η καλλιέργεια οδικής συνείδησης, η ενημέρωση και
επιμόρφωση των οδηγών σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής
αλλά και Eco‐Driving.
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Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
Βελτίωση των δρομολογίων για την εξυπηρέτηση των πολιτών
στις μετακινήσεις τους.
Προγραμματισμός, έλεγχος και
βελτιστοποίηση
των
δρομολογίων των δημοτικών οχημάτων και κατά συνέπεια
μείωση της κατανάλωσης καυσίμου των οχημάτων, μέσω των
υπαρχόντων συστημάτων GPRS.
Οι δράσεις αυτές έχει υπολογιστεί και μετρηθεί ότι θα
επιφέρουν μείωση στην κατανάλωση καυσίμων κατά 24% και
μείωση στις εκπομπές CO2 κατά 207 tn /έτος.

Περιγραφή
δράσης

Eco-Driving
διαχείριση
στόλου

Πίνακας

και

16:

Εκτιμώμενο
κόστος

Χρηματοδότηση

20.000

Ίδιοι
ΕΣΠΑ

πόροι

Δράσεις εξοικονόμησης
Συγκοινωνία

/

Εκτιμώμενος
χρόνος
υλοποίησης

Εκτιμώμενη
μείωση
εκπομπών
CO2 (tn/yr)

2012-2020

207

ενέργειας

στη

Δημοτική

13.3 ΙΔΙΩΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ - ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
Στον τομέα των μεταφορών πρόκειται να εκπονηθεί μελέτη αστικής
κινητικότητας για την αντιμετώπιση των προβλημάτων μετακίνησης
των κατοίκων του Δήμου τα αποτελέσματα και οι δράσεις της οποίας
θα επηρεάσουν το υφιστάμενο σχέδιο δράσης και θα επιφέρουν
εξοικονόμηση ενέργειας 163,37MWh/έτος και μείωση CO2 392
tn/έτος.
Ο Δήμος Αμαρουσίου θα ξεκινήσει την υλοποίηση έργου με τίτλο
«Αυτοματοποιημένο σύστημα κοινοχρήστων ποδηλάτων Δήμου
Αμαρουσίου» που αφορά στην εισαγωγή αυτοματοποιημένου
Συστήματος Διάθεσης Κοινόχρηστων Ποδηλάτων (Bike Sharing)
στον Δήμο, το οποίο θα αποτελέσει ένα αποδοτικό και προσιτό
σύστημα δημόσιας μεταφοράς.
Το Έργο θα συμβάλλει στη βελτίωση του αστικού περιβάλλοντος του
Δήμου με περισσότερους από έναν τρόπους.
Κατ’ αρχήν, η
υποκατάσταση μετακινήσεων με αυτοκίνητο θα συμβάλει στην
ποιότητα του αέρα (εκτιμάται ότι ένα μέσο κοινόχρηστο ποδήλατο
γλιτώνει περίπου ½ τόνο εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
ετησίως1) και στη μείωση του θορύβου. Επιπλέον, ο σχεδιασμός
τόσο των Σταθμών Διάθεσης των Ποδηλάτων όσο και των ίδιων των
Ποδηλάτων και η ένταξή τους στο αστικό τοπίο, αναμένεται να το
αναβαθμίσει αισθητικά.
Τέλος, η χρήση τους αναμένεται να
απελευθερώσει δημόσιο χώρο από τα αυτοκίνητα.
1

Felix Salmon, Reuters: “How much carbon does bike-sharing save?”, 2/12/2010

- 51 -

Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
Προκύπτει βάσει των ετησίων διανυόμενων Km από το σύνολο των
ποδηλάτων. Εκτιμάται ότι η μέση απόσταση κάθε ποδηλατικής
διαδρομής ανέρχεται σε 2 χλμ. Σύμφωνα με εκτιμήσεις2, το 30%
των διαδρομών που κάνει ένα κοινόχρηστο ποδήλατο υποκαθιστά
αντίστοιχες μετακινήσεις με αυτοκίνητο.
Ο μέσος όρος των εκπεμπόμενων ρύπων CO2 ανά Km για τα
αυτοκίνητα που πωλήθηκαν στην Ελλάδα κατά την Πενταετία 20052010 ανέρχεται σε 174 gr CO2/ Km3. Από τις παραπάνω εκτιμήσεις
προκύπτει ότι το Σύστημα αναμένεται να οδηγήσει στη μείωση 9,1
τόνων CO2 ετησίως.
Ο Δήμος θα ξεκινήσει εκστρατεία για την Βελτιστοποίηση της χρήσης
Ι.Χ. (car-sharing).
Το car-sharing είναι ένα επιτυχημένο μέτρο που έχει εφαρμοστεί σε
Ευρωπαϊκές πόλεις (Βαρκελώνη, Βρέμη κλπ) και λειτουργεί με
φορείς ή εταιρικά σχήματα που διαθέτουν ικανό στόλο οχημάτων σε
μέλη / πελάτες για τη μετακίνηση τους μεταξύ συγκεκριμένων
σταθμών αφετηρίας και στάθμευσης. Τα κόστη της αγοράς,
λειτουργίας διαχείρισης, συντήρησης του στόλου επιβαρύνουν τον
φορέα ή την εταιρεία car sharing ενώ ο πελάτης /μέλος χρεώνεται
ανάλογα με το χρόνο χρήσης και την χιλιομετρική απόσταση.
Η ανάπτυξη σχεδίων μετακίνησης αφορά δράσεις αποφυγής της
μεμονωμένης χρήσης Ι.Χ., από ικανό αριθμό μετακινούμενων που
έχουν τον ίδιο προορισμό σε καθορισμένο χρόνο, π.χ. δωρεάν
εισιτήρια για μετακίνηση από και προς το χώρο εργασίας με χρήση
ΜΜΜ, υπηρεσιακά λεωφορεία, προσβασιμότητα σε σταθμούς
μετεπιβίβασης, ομαδική χρήση αυτοκινήτου κλπ.
Αναμενόμενη εξοικονόμηση ενέργειας 5% -35 % ανάλογα με την
κλίμακα εφαρμογής και την συνδιαστικότητα των δράσεων. Από τις
παραπάνω εκτιμήσεις προκύπτει ότι το Σύστημα αναμένεται να
οδηγήσει σε εξοικονόμηση ενέργειας 92.778 MWh/έτος και μείωση
23.102 τόνων CO2 ετησίως.

Περιγραφή
δράσης

Εκτιμώμενο
κόστος

Χρηματοδότηση

Εκτιμώμενος
χρόνος
υλοποίησης

Εκτιμώμενη
μείωση
εκπομπών
CO2 (tn/yr)

Μελέτη αστικής
κινητικότητας
για
την
αντιμετώπιση
προβλημάτων

90.000

ΕΣΠΑ

2013-2014

392

2

Felix Salmon, Reuters: “How much carbon does bike-sharing save?”, 2/12/2010

3

πηγή: O Οι εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα από τα επιβατικά αυτοκίνητα στην Ελλάδα,
http://estia.hua.gr:8080/dspace/bitstream/123456789/909/1/pertesh.pdf)
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μετακίνησης των
κατοίκων
του
Δήμου
Αμαρουσίου.
Bike Sharing

242.556

car sharing

ΠΡΑΣΙΝΟ
ΤΑΜΕΙΟ
Ίδιοι πόροι

2012-2013

9,1

2013-2020

23.102

Πίνακας 18: Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα ιδιωτικά οχήματα
- μεταφορές
14. ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Το Μαρούσι, ως πλήρως ενταγμένο στον αστικό ιστό της Αθήνας, δεν
διαθέτει αγροτικές, ορεινές, κτλ εκτάσεις στην οποίες μπορούν να
εγκατασταθούν αιολικά πάρκα, μεγάλα φωτοβολταϊκά συστήματα ή
άλλες μεγάλες μονάδες ΑΠΕ. Παρ’ όλα αυτά, ο Δήμος, σκοπεύει
μέχρι το 2020 να αναδείξει και προωθήσει την εγκατάσταση και
χρήση ΑΠΕ μέσω της εγκατάστασης 16 φωτοβολταϊκών συστημάτων
72.24 kWp σε αντίστοιχα σχολικά συγκροτήματα του Δήμου και 6 σε
δημοτικά
κτίρια
και
των
δραστηριοτήτων
ενημέρωσης
/
ευαισθητοποίησης τόσο στον οικιακό όσο και στον τριτογενή τομέα.
Η εγκατάσταση θα υλοποιηθεί σταδιακά έως το 2020 και αναμένεται
να επιφέρει έως το 2020 εξοικονόμηση ενέργειας
2193 MWh και
μείωση των εκπομπών CO2 κατά 2520 tn συνολικά.

Περιγραφή
δράσης

Εκτιμώμενο
κόστος

Χρηματοδότηση

Εκτιμώμενος
χρόνος
υλοποίησης

Εκτιμώμενη
μείωση
εκπομπών
CO2 (tn/yr)

Φωτοβολταικά
στα σχολεία και
δημοτικά κτίρια

2.940.080

Ίδιοι πόροι /
εθνικές
πρωτοβουλίες

2013-2020

2520

Πίνακας 19 : Δράσεις ΑΠΕ
15. ΠΡΑΣΙΝΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ
Ο Δήμος Αμαρουσίου στις προκηρύξεις του για αγορά αγαθών και
υπηρεσιών προωθεί τις πράσινες δημόσιες συμβάσεις σε τομείς
όπως:
 Κατάργηση συμβατικών εντομοκτόνων-χρήση βιολογικών
 χρήση οικολογικών λιπασμάτων
 προμήθεια οικολογικών (χαρτικών, μελανιών εκτυπωτών,
καθαριστικών υλικών, λαμπτήρων, μπαταριών οχημάτων,
χρωμάτων, ηλεκτρικών καλωδίων, πλαστικών τσαντών κ.λ.π.)
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Τα αποτελέσματα από τις ετήσιες δράσεις σε προμήθειες είναι :
Ετήσιες δράσεις σε Εξοικονόμηση
Μείωση
εκπομπής
προμήθειες
ενέργειας MWh
CO2 tn
Αντικατάσταση
23,08
20,7
παλιών
φωτιστικών
με
λάμπες
νέας
τεχνολογίας
στις
Πλατείες του Δήμου
που
πραγματοποιήθηκαν
αναπλάσεις
Οδοφωτισμός (2.000
730,8
658
νέοι
λαμπτήρες
κεραμικού καυστήρα
μεταλλικών
αλογονιδίων
Εσωτερικός φωτισμός
193,25
174,4
κτηρίων
(χρήση
λαμπτήρων
εξοικονόμησης
και
λαμπτήρων
φθορισμού
TL-D
ECO)
Εξοπλισμός γραφείου
3,91
3,5
/οθόνες
Η/Υ
(Αντικατάσταση
οθονών
παλαιάς
τεχνολογίας CRT με
92
οθόνες
νέας
τεχνολογίας TFT)
ΣΥΝΟΛΟ
951,04
856,6
Πίνακας
20:
Αποτελέσματα
δράσεων
Πράσινων
Δημοσίων
Συμβάσεων
Περιγραφή
δράσης

Εκτιμώμενο
κόστος

Χρηματοδότηση

Εκτιμώμενος
χρόνος
υλοποίησης

Εκτιμώμενη
μείωση
εκπομπών
CO2 (tn/yr)

Αντικατάσταση
παλιών
φωτιστικών
με
λάμπες
νέας
τεχνολογίας
Οδοφωτισμός
(2.000
νέοι
λαμπτήρες
κεραμικού
καυστήρα

10.000

Ίδιοι πόροι

2011-2012

20,7

10.000

Ίδιοι πόροι

2011-2012

658
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μεταλλικών
αλογονιδίων0
Εσωτερικός
φωτισμός
κτηρίων (χρήση
λαμπτήρων
εξοικονόμησης
και λαμπτήρων
φθορισμού TL-D
ECO)
Αντικατάσταση
οθονών παλαιάς
τεχνολογίας CRT
με 92 οθόνες
νέας
τεχνολογίας TFT

Πίνακας

20.000

Ίδιοι πόροι

2011-2012

25.000

Ίδιοι πόροι

2011-2012

174,4

3,5

21:

Δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας για Πράσινες
Προμήθειες
Τα αποτελέσματα της δράσης αυτής θα προστεθούν στην μείωση των
εκπομπών στα δημοτικά κτίρια μιας και εκεί εφαρμόζονται.
16. ΈΡΓΟ “RECYCLING @ HOME”
Το έργο “Recycling@Home” που εντάσσεται στο Χρηματοδοτικό
Πρόγραμμα Life+ έχει ως στόχο να συμβάλλει στη συσχέτιση των
καθημερινών
δραστηριοτήτων
των
νοικοκυριών
με
την
σπουδαιότητα της προστασίας του περιβάλλοντος, παρουσιάζοντας
ένα καινοτόμο, πιλοτικό μηχάνημα χωριστής συλλογής και
ελαχιστοποίησης του όγκου 6 οικιακών ανακυκλώσιμων αποβλήτων.
Κατ’ αυτό το τρόπο προωθούνται όχι μόνο πρακτικές ανακύκλωσης
και επαναχρησιμοποίησης μέσα από την αλλαγή της συμπεριφοράς
των νοικοκυριών αλλά και παραγωγής “καθαρών”, διαχωρισθέντων
υλικών, υψηλής ποιότητας, που μπορούν να επανεισαχθούν στην
αγορά.
Η διάρκεια του έργου είναι 33 μήνες με ημερομηνία έναρξης την
1/9/2012, θα υλοποιηθεί από την Δημοτική Επιχείρηση Ανάπτυξης
Δήμου Αμαρουσίου και το προβλεπόμενο κόστος ανέρχεται στις
257.175€ όπου η εγκεκριμένη συγχρηματοδότηση από την EΕ
αναμένεται να είναι 77.000€ ενώ η ιδία χρηματοδότηση ανέρχεται
στις 180.175€.
Ο γενικός στόχος του έργου είναι η προώθηση της αειφόρου
διαχείρισης των δημοτικών στερεών αποβλήτων και γενικότερα
φυσικών πόρων, μέσα από την υιοθέτηση πρακτικών ανακύκλωσης
και επαναχρησιμοποίησης υλικών που ανακτώνται στην πηγή
(κατοικίες). Ειδικότερα αποσκοπεί στη δημιουργία και χρήση ενός
καινοτόμου, πρωτότυπου συστήματος χωριστής συλλογής και
συμπίεσης του όγκου των ανακυκλώσιμων οικιακών απορριμμάτων

- 55 -

Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
(κυρίως από μέταλλο, πλαστικό και χαρτί) μέσα από την ελάχιστη
κατανάλωση ενέργειας.
Το πρωτότυπο μηχάνημα που θα δημιουργηθεί από το Εθνικό
Μετσόβιο Πολυτεχνείο ειδικά για το έργο, θα παραχωρηθεί προς
πιλοτική χρήση σε 50 νοικοκυριά του Αμαρουσίου, θα λειτουργήσει
για τουλάχιστον 8 μήνες, κατά τη διάρκεια των οποίων τα νοικοκυριά
θα συλλέγουν/ διαχωρίζουν 6 διαφορετικές κατηγορίες οικιακών
ανακυκλώσιμων απορριμμάτων/ αποβλήτων τους: i) τα πλαστικά
που χρησιμοποιούνται ως υλικό συσκευασίας τροφίμων και ποτών, ii)
άλλα είδη πλαστικoύ, (iii) αλουμίνιο, (iv) άλλα μέταλλα, (v) χάρτινες
συσκευασίες και (vi) απορρίμματα χαρτιού πέρα των χάρτινων
συσκευασιών. Αυτά τα απορρίμματα θα μπαίνουν στη μονάδα
ανακύκλωσης από 6 διαφορετικές εισόδους και στη συνέχεια θα
συμπιέζονται
ξεχωριστά.
Οι
συμπιεσμένες
ποσότητες
θα
τοποθετούνται σε ανιχνεύσιμα σακουλάκια, θα συλλέγονται ανά
διαστήματα από τα νοικοκυριά (ανά 3-4 εβδομάδες) και θα
ζυγίζονται.
Τα αναμενόμενα αποτελέσματα του Recycling@Home έργου είναι:













Αύξηση του ποσοστού ανακύκλωσης
Συμβολή στην ενίσχυση της διαλογής των απορριμμάτων στην
πηγή
Μείωση της ποσότητας των οικιακών ανακυκλώσιμων
αποβλήτων που εναποτίθενται σε χώρους υγειονομικής ταφής
Μείωση του όγκου των οικιακών ανακυκλώσιμων αποβλήτων:
τουλάχιστον 3:1
Ελάχιστη κατανάλωση ενέργειας για τη λειτουργία της
μονάδας: περίπου 1KW/ημέρα.
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου από την
υγειονομική ταφή: μείωση κατά 27% των οικιακών
ανακυκλώσιμων αποβλήτων που θα παράγονται
στα
νοικοκυριά και συνακόλουθη μείωση εκπομπών.
Μείωση των αναγκών μεταφοράς για τη συλλογή και
εναπόθεση ανακυκλώσιμων αποβλήτων: μείωση κατά 33%
των μιλίων που θα διανύονται για τη μεταφορά των
ανακυκλώσιμων αποβλήτων
Μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων για τη μεταφορά
των ανακυκλώσιμων αποβλήτων: μείωση κατά 33% των
ορυκτών καυσίμων που θα καταναλώνονται για τη μεταφορά
των αποβλήτων δηλαδή εξοικονόμηση ενέργειας 91,87 MWh
και μείωση των εκπομπών CO2 κατά 24,53 tn συνολικά.
Αύξηση της εξοικονόμησης των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
από την αντικατάσταση των πρώτων υλών λόγω της
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παραγωγής
ανακυκλώσιμων
προϊόντων:
αύξηση
της
εξοικονόμησης κατά 42% των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου
Μείωση της χρήσης φυσικών πόρων που θα συντελέσει στη
συνακόλουθη μείωση κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων και
εκπομπών CO2 που προέρχονται από την κατασκευή
προϊόντων από πρώτες ύλες: 42% εξοικονόμηση από την
ανακύκλωση των οικιακών ανακυκλώσιμων απορριμμάτων στα
νοικοκυριά
Παραγωγή υψηλής ποιότητας ανακτημένων υλικών, καθώς τα
απορρίμματα «Recycling@Home» θα καλύπτουν τα κριτήρια
σχετικά με το τέλος του κύκλου ζωής των αποβλήτων και έτσι
θα μπορούν να αξιοποιηθούν επιχειρηματικά περαιτέρω και να
διατεθούν στην αγορά.
[Ποσοτικός Στόχος που έχει τεθεί: περίπου το 90% να είναι
επεξεργασμένα ανακυκλωμένα απόβλητα]
Συμβολή στην επίτευξη των στόχων που θέτει η εθνική και
ευρωπαϊκή νομοθεσίας σχετικά με τη διαχείριση αποβλήτων,
την εξοικονόμηση ενέργειας και το κλίμα

Περιγραφή
δράσης

Εκτιμώμενο
κόστος

Χρηματοδότηση

Εκτιμώμενος
χρόνος
υλοποίησης

Εκτιμώμενη
μείωση
εκπομπών
CO2 (tn/yr)

Recycling @
home

257.175 €

Ίδιοι
πόροι &
Κοινοτικό
Πρόγραμμα Life+

2012-2015

24,53

Πίνακας 22:Έργο Recycling @ home
17. ΟΡΙΖΟΝΤΙΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Στις οριζόντιες δράσεις αναφέρονται κάποια μέτρα που πρόκειται να
λάβει ο Δήμος αλλά και δράσεις στις οποίες συμμετέχει τα οποία θα
έχουν τελικά όφελος εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης
εκπομπών CO2.
1. Δημιουργία Μονάδας Διαχείρισης Ενεργειακών Θεμάτων
στον Δήμο με σκοπό την συλλογή, επεξεργασία και
καταχώρηση
πρωτογενών
ενεργειακών
στοιχείων.
Επίσης την ενεργειακή τεκμηρίωση , την σύνταξη
ενεργειακών στατιστικών ερευνών και την ανάπτυξη
εργαλείων ενεργειακής πληροφόρησης.
2. Τοποθέτηση
συστήματος
μέτρησης
κατανάλωσης
ενέργειας σε
Δημοτικά κτίρια (σε όλα τα δημοτικά
κτήρια μέχρι το 2020) με την εγκατάσταση έξυπνων
μετρητών που θα έχουν την δυνατότητα να ελέγχουν
την ενέργεια που καταναλώνεται, τις εκπομπές των
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αερίων του διοξειδίου του άνθρακα που παράγουν αλλά
και την κατανάλωση που έχει η κάθε συσκευή. Επίσης θα
πρέπει να γίνει αίτηση για αναλυτικούς λογαριασμούς
(informative billing) στους πάροχους ενέργειας. Τέλος
εγκατάσταση πληροφοριακού συστήματος για την
παρακολούθηση και βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης
και επίτευξης εξοικονόμησης ενέργειας.
3. Δημιουργία δέσμης ηλεκτρονικών υπηρεσιών προς τους
πολίτες, οι οποίες σχετίζονται με τις υποδομές δημόσιας
χρήσης του Δήμου Αμαρουσίου. Ως υποδομές δημόσιας
χρήσης νοούνται: το οδικό δίκτυο του Δήμου, υποδομές
κοινής ωφέλειας (παιδικοί σταθμοί, βιβλιοθήκες), χώροι
πρασίνου, ηλεκτροφωτισμός, κάδοι κ.α.. Συνοπτικά, οι
υπηρεσίες οι οποίες υλοποιούνται μέσω του έργου είναι:
Υποβολή
Αιτημάτων
αποκατάσταση βλαβών
χρήσης
Προσωποποιημένη
προβλήματα
/
υποδομών

Πολιτών
σχετικά
με
σε υποδομές δημόσιας

Ενημέρωση
σχετικά
με
προγραμματισμένες
εργασίες

4. Συμμετοχή ως χρήστες στο Ευρωπαϊκό Έργο Clean
Drive (Καθαρή Οδήγηση) το οποίο είναι μια καμπάνια
ενημέρωσης και ανταλλαγής εμπειριών με κύρια ομάδαστόχο τους εμπόρους αυτοκινήτων, τις εταιρείες
ενοικίασης και μίσθωσης αυτοκινήτων και άλλες
παρόμοιες επιχειρήσεις που προτείνουν αυτοκίνητα σε
πελάτες, καθώς αποτελούν ένα σημαντικό σύνδεσμο
μεταξύ των κατασκευαστών και των πελατών. Ο τελικός
στόχος του έργου «Καθαρή Οδήγηση» είναι η
ενθάρρυνση και η προώθηση της χρήσης αυτοκινήτων
που παράγουν χαμηλά επίπεδα CO2 (120gr ανά χλμ. ή
λιγότερο) σε 9 Ευρωπαϊκές χώρες σύμφωνα με την
καινούργια Ευρωπαϊκή Οδηγία για το διάστημα 20122015.
5. Δημιουργία νέων χώρων στάθμευσης σε συνδυασμό με
εφαρμογή συστήματος ελεγχόμενης στάθμευσης. Η
διαχείριση της στάθμευσης στην πόλη εκτιμάται ότι θα
μειώσει την κυκλοφοριακή συμφόρηση, αλλά και τις
αποστάσεις που διανύονται από τα ΙΧ προκειμένου να
βρουν θέση στάθμευσης. Η διαχείριση περιλαμβάνει τόσο
τη δημιουργία θέσεων στάθμευσης όσο και την
εφαρμογή
συστήματος
ελεγχόμενης
παρόδιας
στάθμευσης. Τελικός στόχος είναι η μείωση της
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κατανάλωσης καυσίμων και επομένως, η μείωση των
εκπομπών.
6. Συμμετοχή ως εταίροι στο έργο CASCADE (Cascade Cities Exchanging on Local Energy Leadership) – “
Ανταλλαγή τεχνογνωσίας μεταξύ πόλεων για θέματα
τοπικών ενεργειακών πολιτικών ” σκοπός του οποίου
είναι ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος
ευρείας δικτύωσης για: α) την προώθηση και τη σωστή
εφαρμογή βιώσιμων ενεργειακών πολιτικών σε τοπικό
επίπεδο, β) την ενεργοποίηση των δυνατοτήτων του
δικτύου Eurocities και των μελών του για μια διευρυμένη
διακρατική συνεργασία που θα οδηγήσει στην ανταλλαγή
βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των διαφόρων πόλεων και
τέλος γ) τη σωστή καθοδήγηση των τοπικών φορέων σε
θέματα που αφορούν τις βιώσιμες ενεργειακές πολιτικές
σε δημόσια κτήρια, μεταφορές, ανανεώσιμη ενέργεια,
αστικό σχεδιασμό, εφαρμοσμένες τεχνολογίες.
7. Συμμετοχή ως χρήστες στο έργο Energy Neighborhoods
2 (Ενεργειακές Γειτονιές 2) του οποίου στόχος είναι η
διεξαγωγή ενός διαγωνισμού συνειδητοποίησης και
εξοικονόμησης ενέργειας στο πλαίσιο των τοπικών
κοινοτήτων,
μεταξύ
διαμορφωμένων
“γειτονιών”.
Ειδικότερα, αποσκοπεί μέσω της ενεργοποίησης σειράς
νοικοκυριών εντός των ορίων της πόλης να αποδείξει ότι
σε χρονικό διάστημα μόλις 4 μηνών είναι δυνατόν να
επιτύχουν
εξοικονόμηση
ενέργειας
(ηλεκτρικής
ενέργειας και ενέργειας για θέρμανση) κατά τουλάχιστον
9% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, απλώς και
μόνο μέσω της αλλαγής της συμπεριφοράς τους.
8. Τέλος μέσα στη σχολική χρονιά 2012-2013 πρόκειται να
αλλάξουν όλοι οι προβολείς των σχολείων με νέους και
να εξοικονομηθεί ενέργεια αλλά και κόστος αφού
πρόκειται για βαρόμετρο στην κατανάλωση της
ηλεκτρικής ενέργειας των σχολείων.

18. ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ CO2
Για τους τομείς που συμπεριλήφθησαν στο παρόν Σχέδιο Δράσης για
την Αειφόρο Ενέργεια, θα υπολογιστεί η αναμενόμενη μείωση στις
εκπομπές CO2 με ορίζοντα το 2020, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του
Συμφώνου των Δημάρχων, μετά την υλοποίηση των δράσεων που
περιγράφονται. Πολλές δράσεις δεν έχουν άμεσο αποτέλεσμα στην
μείωση των εκπομπών CO2 (π.χ. δράσεις ενημέρωσης) αλλά
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θεωρείται ότι θα προωθήσουν και επιταχύνουν δράσεις και μέτρα
που προβλέπονται σε εθνικές ή ευρωπαϊκές πολιτικές και
στρατηγικές.

Κατανάλωση
ενέργειας
Δημοτικά κτίρια
Δημοτικός
Φωτισμός
Δημοτικά
οχήματα
Δημοτική
Συγκοινωνία
Μεταφορές
ΟικιακόςΤριτογενής
Τομέας
Σύνολο
ΑΠΕ

Εκπομπές CO2
5.307
20.934

Μείωση
εκπομπών CO2
2.306
8.373

Ποσοστό
μείωσης
43,5%
40,0 %

864

112

12,9%

862,27

207

24,0%

118.847
438.128

23.503
80.917

19,8%
18,5%

584.942,27

115.418
2520

19,7%
0,4%

Σύνολο
Πίνακας 23: Υπολογισμός μείωσης εκπομπών CO2

20.1%

19. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΗΣ
Η παρακολούθηση της προόδου υλοποίησης αποτελεί μία σημαντική
διαδικασία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια. Η τακτική
παρακολούθηση και η Επικαιροποίηση του Σχεδίου Δράσης έχει σαν
στόχο την βελτίωσή του και την προσαρμογή του στα εκάστοτε
πραγματικά δεδομένα.
Σύμφωνα με τις οδηγίες του Συμφώνου των Δημάρχων ο Δήμος
υποχρεούται να υποβάλει μία «Αναφορά Υλοποίησης» κάθε 2 χρόνια
μετά την υποβολή του αρχικού Σχεδίου Δράσης. Στην αναφορά θα
περιέχεται ένας νέος υπολογισμός των εκπομπών CO2 εντός του
Δήμου 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.
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Προτείνονται οι εξής δείκτες παρακολούθησης:
Τομέας

Εμπλεκόμενοι
φορείς

Δημοτικές
προμήθειες

Δημοτικά κτίρια

Δημοτικά
οχήματα

Δημοτικός
φωτισμός

Οικιακός
τομέας

Τριτογενής

Δείκτης
Αριθμός πολιτών/ εμπλεκόμενων
φορέων που
παρακολουθούν γεγονότα που
οργανώνονται στον Δήμο
Αριθμός φυλλαδίων/ αντιτύπων
υλικού που τυπώνονται
και διανέμονται
Ποσοστό προμηθειών προϊόντων
και υπηρεσιών που
περιλαμβάνουν όρους πράσινων
προμηθειών
Ένας κοινός δείκτης για όλες τις
προμήθειες, π.χ.
κατανάλωση kWh/ώρα
λειτουργίας για προϊόν ίδιας
χρήσης και απόδοσης με
παλαιότερο. Η αναγωγή σε
kWh θα γίνεται με τους
συντελεστές του Σχεδίου Δράσης
για ηλεκτρική ενέργεια/
πετρέλαιο/ βενζίνη ή άλλο
καύσιμο
Συνολική κατανάλωση ενέργειας
από δημοτικά κτίρια
Κατανομή ενεργειακής κλάσης
κτιρίων (για όσα κτίρια έχουν
ενεργειακή πιστοποίηση)
Κατάλογος οχημάτων ηλεκτρικής
ή υβριδικής
τεχνολογίας
ή
εναλλακτικού
καυσίμου
Συνολική κατανάλωση καυσίμων
Κατανάλωση ανά χιλιόμετρο
Συνολική κατανάλωση
ηλεκτρικής ενέργειας για
φωτισμό
Ποσοστό αντικατάστασης
λαμπτήρων από ισοδύναμους,
εξοικονόμησης ενέργειας
Συνολική κατανάλωση ενέργειας
από κτίρια
Κατανομή ενεργειακής κλάσης
κτιρίων εντός του Δήμου
Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ
σε κτίρια
Δείκτες
ενεργειακής
συμπεριφοράς πολιτών
Συνολική κατανάλωση ενέργειας
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Προτεινόμενες πηγές
στοιχείων
Από διοργανωτή
γεγονότος
Από υπεύθυνο υλικού
ενημέρωσης

Από υπηρεσίες Δήμου

Από υπηρεσίες Δήμου

Από υπηρεσίες Δήμου
Από υπηρεσίες Δήμου
Από υπηρεσίες Δήμου

Από υπηρεσίες Δήμου
Από υπηρεσίες Δήμου
Από υπηρεσίες Δήμου

Από υπηρεσίες Δήμου

Στοιχεία από παρόχους
ενέργειας
Στοιχεία από ΥΠΕΚΑ
Ερωτηματολόγια προς
τους πολίτες /Στοιχεία
από ΡΑΕ
Ερωτηματολόγια προς
τους πολίτες
Στοιχεία από παρόχους

Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

τομέας

Ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας

Ιδιωτικές
μεταφορές

από κτίρια
Κατανομή ενεργειακής κλάσης
κτιρίων εντός του Δήμου
Εγκατάσταση συστημάτων ΑΠΕ
σε κτίρια
Δείκτες
ενεργειακής
συμπεριφοράς επαγγελματιών
Εγκατεστημένη ισχύς ΑΠΕ εντός
του Δήμου/ Παραγωγή ενέργειας
από ΑΠΕ εντός του Δήμου
Αριθμός οχημάτων εντός του
Δήμου
Αριθμός χιλιομέτρων που
διανύονται εντός του Δήμου/
Αριθμός οχημάτων που
διέρχονται από κεντρικά σημεία
της πόλης
Συνολική κατανάλωση καυσίμων
από ιδιωτικές και
δημόσιες μεταφορές

Αριθμός επιβατών στις δημόσιες
συγκοινωνίες
Χιλιόμετρα πεζοδρομίων &
ποδηλατοδρόμων/ Χρήση
πεζοδρομίων & ποδηλατοδρόμων

Πίνακας 24: Δείκτες παρακολούθησης ΣΔΑΕ
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ενέργειας
Εθνικές στατιστικές
Ερωτηματολόγια προς
τους επαγγελματίες
/Στοιχεία από ΡΑΕ
Ερωτηματολόγια προς
τους επαγγελματίες
Δημόσιες υπηρεσίες
Δημόσιες υπηρεσίες
Κυκλοφοριακή μελέτη
Εθνικές στατιστικές

Εθνικές Στατιστικές
Κυκλοφοριακή μελέτη
Συμφωνία με
παρόχους
συγκοινωνιών για
παροχή στοιχείων
Δημόσιες υπηρεσίες
Από υπηρεσίες Δήμου
Κυκλοφοριακή μελέτη

Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια

Ακολουθεί αντίγραφο της έγκρισης του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου
Ενέργειας του Δήì ου από το Δηì οτικό Συì βούλιο
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
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Δήμος Αμαρουσίου
Σχέδιο δράσης για την αειφόρο ενέργεια
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