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11 ..   ΕΕ ΙΙ ΥΥ ΑΑ ΓΓ ΩΩ ΓΓ ΘΘ   
 

 Στισ 9 Ξαρτίου 2007 θ Ευρωπαϊκι Ζνωςθ υιοκζτθςε τθ δζςμθ μζτρων «Ενζργεια για ζνα 

μεταβαλλόμενο κόςμο», αναλαμβάνοντασ μια μονομερι δζςμευςθ για τθ μείωςθ των 

εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (CO2) κατά 20% ζωσ το 2020, ωσ αποτζλεςμα τθσ αφξθςθσ 

τθσ ενεργειακισ απόδοςθσ κατά 20% και του προςδιοριςμοφ του μεριδίου των ανανεϊςιμων 

πθγϊν ενζργειασ ςτο ενεργειακό μίγμα ςε 20%. Στο πλαίςιο αυτό και ςφμφωνα με τισ 

κατευκφνςεισ του Σχεδίου Δράςθσ τθσ Ε.Ε. για τθν ενεργειακι απόδοςθ, οι Διμαρχοι τθσ 

Ευρϊπθσ εκτιμϊντασ ότι: 

 

- οι τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ μοιράηονται τθν ευκφνθ για τθν καταπολζμθςθ τθσ 

αφξθςθσ τθσ κερμοκραςίασ του πλανιτθ με τισ εκνικζσ κυβερνιςεισ και ότι οφείλουν 

να αναλάβουν τθ δζςμευςθ αυτι ανεξαρτιτωσ των δεςμεφςεων άλλων 

ενδιαφερομζνων φορζων 

 

- τα αςτικά κζντρα και οι πόλεισ ευκφνονται άμεςα και ζμμεςα (μζςω των προϊόντων 

και των υπθρεςιϊν που χρθςιμοποιοφνται από τουσ πολίτεσ) για περιςςότερο από το 

ιμιςυ των εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου που προκφπτουν από τθ χριςθ ενζργειασ 

ςχετιηόμενθσ με τθν ανκρϊπινθ δραςτθριότθτα. 

 

- θ δζςμευςθ τθσ Ε.Ε. για τθ μείωςθ των εκπομπϊν κα μπορζςει να υλοποιθκεί μόνον 

με τθ ςυνδρομι των τοπικϊν φορζων, των πολιτϊν και των ενϊςεϊν τουσ 

 

- ότι οι τοπικζσ και περιφερειακζσ αρχζσ οφείλουν να πρωτοςτατιςουν ςτθν ανάλθψθ 

δράςθσ και να δϊςουν το καλό παράδειγμα, δεδομζνου ότι αποτελοφν το επίπεδο 

διακυβζρνθςθσ που βρίςκεται πλθςιζςτερα ςτουσ πολίτεσ. 

 

 

ςυμφϊνθςαν να υπερβοφν τουσ ςτόχουσ που ζκεςε θ Ε.Ε. για το 2020, μειϊνοντασ τισ 

εκπομπζσ CO2 ςτισ επικράτειεσ τουσ κατά τουλάχιςτον 20%, μζςω τθσ εφαρμογισ ενόσ Σχεδίου 

Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια ςτουσ τομείσ δραςτθριοτιτων που ςχετίηονται με τθν 

εντολι τουσ. Για το ςκοπό, αυτό ξεκίνθςαν τθν πρωτοβουλία του Συμφϊνου των Δθμάρχων 

όπου καλοφν όλουσ τουσ Διμουσ τθσ Ευρϊπθσ να ςυμμετζχουν ςε αυτιν τθν πρωτοβουλία 
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ειςχωρϊντασ ςτθν πρωτοβουλία αυτι και υλοποιϊντασ τισ δεςμεφςεισ που απορρζουν από 

τθ ςυμμετοχι ςτο Σφμφωνο. 

 

Οι δεςμεφςεισ ενόσ ςυμμετζχοντοσ Διμου όπωσ απορρζουν από το Σφμφωνο είναι οι 

παρακάτω: 

 Ρροετοιμαςία μιασ Βαςικισ Απογραφισ Εκπομπϊν CO2 με καταγραφι των 

ενεργειακϊν καταναλϊςεων τόςο των δθμοτικϊν όςο και των ιδιωτικϊν κτιρίων. 

 Ρροετοιμαςία  του  Σχεδίου  Δράςθσ  για  τθν  Αειφόρο  Ενζργεια,  το οποίο 

πρζπει να 

 υποβλθκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν επίςθμθ υπογραφι του Συμφϊνου των 

 Δθμάρχων.  

 Υλοποίθςθ των προτεινόμενων μζτρων για τθν μείωςθ των εκπομπϊν CO2 ειδικά 

ςτουσ τομείσ ευκφνθσ του Διμου (δθμοτικά κτίρια, φωτιςμόσ, οχιματα, 

δθμοτικζσ προμικειεσ, κτλ) 

 Ανάλθψθ των απαραίτθτων δράςεων για τθν κινθτοποίθςθ τθσ κοινωνίασ των 

πολιτϊν ςτο Διμο. 

 Υποβολι ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ τουλάχιςτον ανά διετία μετά τθν υποβολι του 

Σχεδίου 

 Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια για αξιολόγθςθ, παρακολοφκθςθ και εξακρίβωςθ 

των αποτελεςμάτων. 

 
 Ο Διμοσ Αςπροπφργου, ζχοντασ επιδείξει ιδιαίτερθ ευαιςκθςία ςε κζματα 

προςταςίασ περιβάλλοντοσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ, υπζγραψε το Σφμφωνο των 

Δθμάρχων ςτισ 03 Ιουνίου 2009 και ξεκίνθςε να προςαρμόηεται και να υλοποιεί τισ 

δεςμεφςεισ που απορρζουν από αυτό.  

 Σε αυτό το πλαίςιο, θ πρωτοβουλία του Συμφϊνου των Δθμάρχων κεωρείται ωσ μία 

μοναδικι ευκαιρία να ενωκοφν όλεσ οι προςπάκειεσ και επιδιϊξεισ κάτω από ζνα κοινό 

πρόγραμμα δράςθσ, και μάλιςτα ςε ςυνεργαςία με Οργανιςμοφσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ από 

όλθ τθν Ευρϊπθ και υπό τθν αιγίδα τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ. Θ ςθμαςία του εγχειριματοσ 

ζχει οδθγιςει και ςτθν υψθλι δζςμευςθ τθσ Αρχισ του Διμου, όπωσ αυτι εκφράηεται από 

τον ίδιο τον Διμαρχο Αςπροπφργου, ότι κα καταβλθκεί κάκε προςπάκεια ϊςτε να 

επιτευχκοφν οι ςτόχοι που κα τεκοφν μζςω τθσ πρωτοβουλίασ αυτισ. 
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 Ο ςτόχοσ που κζτει το παρόν Σχζδιο Δράςθσ είναι θ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του 

άνκρακα (CO2) από τισ δραςτθριότθτεσ εντόσ των ορίων του Διμου κατά 20% από τα 

επίπεδα του 2005 ζωσ το 2020. Αυτό κα επιτευχκεί μζςω δράςεων ανά τουσ διάφορουσ 

τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ πόλθσ, οι οποίεσ αποτελοφν και τουσ αντικειμενικοφσ ςκοποφσ του 

Σχεδίου Δράςθσ: 

 

 Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε όλεσ τισ 

δθμοτικζσ δραςτθριότθτεσ , κτίρια και οχιματα ζωσ το 2020. 

 

 Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από τθν προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ     

ςτον Οικιακό και τριτογενι τομζα ζωσ το 2020. 

 

 Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από τθν προϊκθςθ μζτρων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ 

ςτισ Μεταφορζσ ζωσ το 2020. 

 

 Ραραγωγι ποςοςτοφ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που καταναλϊνεται εντόσ του 

Διμου από ΑΡΕ ζωσ το 2020. 

 

 

 Στο χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια που ακολουκεί , περιγράφεται θ υφιςτάμενθ 

κατάςταςθ  εντόσ ορίων του Διμου Αςπροπφργου και τα μζτρα και πρωτοβουλίεσ που κα 

υλοποιθκοφν μζχρι το 2020 ϊςτε ο Διμοσ να επιτφχει τον ςτόχο μείωςθσ των εκπομπϊν CO2 

που ζκεςε, ςυνειςφζροντασ ζτςι ςτον γενικότερο ςτόχο τθσ αειφόρου ανάπτυξθσ και τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ. 

 

 

Ο Διμοσ Αςπροπφργου ανταποκρινόμενοσ ςτο κάλεςμα των Δθμάρχων τθσ Ευρϊπθσ να υπερβοφν 

τον ςτόχο μείωςθσ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (CO2) κατά 20% ζωσ το 2020, ο Διμοσ 

Αςπροπφργου υπζγραψε το Σφμφωνο των Δθμάρχων ςτισ 03 Ιουνίου 2009 και ξεκίνθςε να 

προςαρμόηεται και να υλοποιεί τισ δεςμεφςεισ που απορρζουν από αυτό. 

 Σαν πρϊτο βιμα, διαμορφϊκθκε μία άτυπθ οργανωτικι δομι για τθν κατάςτρωςθ και υλοποίθςθ 

τθσ αειφόρου ενεργειακισ πολιτικισ του Διμου, κακϊσ και τθν παρακολοφκθςθ επίτευξθσ των 

ςτόχων που ζχουν τεκεί: 
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 Ο ςτόχοσ που τζκθκε είναι θ μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (CO2) από τισ 

δραςτθριότθτεσ εντόσ των ορίων του Διμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2005 ζωσ το 2020 μζςω 

δράςεων ανά τουσ διάφορουσ τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ πόλθσ. 

Ππωσ φαίνεται, ο ςτόχοσ τθσ μείωςθσ εκπομπϊν CO2 κατά 20% μπορεί να επιτευχκεί από τον 

ςυνδυαςμό εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και εγκατάςταςθσ ςυςτθμάτων Α.Ρ.Ε. εντόσ των ορίων του 

Διμου.  Εντοφτοισ, κακϊσ οι μεγαλφτερεσ μειϊςεισ αναμζνονται από τομείσ ςτουσ οποίουσ ο 

Διμοσ δεν μπορεί να αςκιςει άμεςθ επίδραςθ (ιδιωτικζσ μεταφορζσ, οικιακόσ και τριτογενισ 

τομζασ), θ επίτευξθ του ςτόχου του 20% κα πρζπει να αποτελζςει αντικείμενο ςτενισ 

παρακολοφκθςθσ μζχρι τθν επόμενθ αναφορά προσ το Σφμφωνο των Δθμάρχων.  
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2. ΓΕΟΙΜΑ ΧΑΤΑΜΦΘΤΙΥΦΙΜΑ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ 

 

2.1  Ξθτροπολιτικόσ χαρακτιρασ του Διμου 

 Ο Διμοσ Αςπροπφργου βρίςκεται ςτθ Δυτικι Αττικι  και αποτελεί ζναν από τουσ 

τρείσ Διμουσ του Θριάςιου Ρεδίου (Ελευςίνα, Μαγοφλα, Μάνδρα).  

 Ο Αςπρόπυργοσ βρίςκεται 20 χλμ. από τθν Ακινα, ςχεδόν ςτο κζντρο του Θριαςίου 

Ρεδίου και διαςχίηεται από τον οδικό άξονα Ακθνϊν - Κορίνκου. Κατά τθν κλαςςικι 

αρχαιότθτα, ςτο χϊρο που ςιμερα είναι τα όρια του Διμου αναφζρεται από τον 

περιθγθτι Ραυςανία θ φπαρξθ των Διμων τθσ Θρίασ, των Κοπωκιδϊν, των Ιπποτομάδων 

και τθσ Οίθσ και θ περιοχι των ειτϊν (δφο λιμνϊν αφιερωμζνων ςτθ Θεά Διμθτρα και 

ςτθν κόρθ τθσ Ρερςεφόνθ) και τα ανάκτορα των Κροκωνιδϊν.  

 Θ ιςτορία τθσ πόλθσ χρονολογείται από τα μζςα του 19ου αιϊνα. Τόποσ 

προζλευςθσ των πρϊτων κατοίκων ιταν θ περιοχι των Κοφνδουρων και τθσ Χαςιάσ. Το 

1960 οι κάτοικοι του Αςπροπφργου ιταν περίπου 2.000, είχαν ωσ βαςικζσ αςχολίεσ τθ 

γεωργία και τθν κτθνοτροφία και προμικευαν τθν Ακινα με κθπευτικά, δθμθτριακά και 

γαλακτοκομικά προϊόντα.  

 Θ εγκατάςταςθ μικρϊν και μεγάλων βιομθχανιϊν από τθ δεκαετία του ’60 

μετζτρεψαν τον Αςπρόπυργο ςε βιομθχανικι πόλθ, θ οποία ταυτόχρονα υποδζχτθκε 

μεγάλο μζροσ μεταναςτϊν από το εςωτερικό αλλά και από το εξωτερικό.  

 Κατά τθν απογραφι του 2001 ο Διμοσ αρικμοφςε 27.741 κατοίκουσ, αρικμόσ ςχεδόν 

διπλάςιοσ από τθν απογραφι του 1991, κακιςτϊντασ τον πρϊτο ςε πλθκυςμό διμο τθσ 

Δυτικισ Αττικισ.  

 Θ βιομθχανικι ανάπτυξθ και θ μετανάςτευςθ άλλαξαν πλιρωσ τθ μορφι και τθν 

ανκρωπογεωγραφία τθσ πόλθσ. Οι κάτοικοι τθσ πόλθσ αςχολοφνται πλζον ςτθ 

βιομθχανία και τισ υπθρεςίεσ και ελάχιςτοι (λιγότεροι από το 10% του πλθκυςμοφ) με τθ 

γεωργία και τθν κτθνοτροφία. Οι παλαιότεροι κάτοικοι του Αςπροπφργου βρίςκονται 

ςτθν κυρίωσ πόλθ. Στθν παραλία ζχουν εγκαταςτακεί οι Αρκάδεσ και ςτισ περιοχζσ 

Γκορυτςά – Ψάρι επαναπατριςκζντεσ Ρόντιοι που αποτελοφν τθν πολυπλθκζςτερθ 

ομάδα εςωτερικϊν μεταναςτϊν.  

Στθ Νζα Ηωι ζχουν εγκαταςτακεί Τςιγγάνοι και ςτισ περιοχζσ Νεόκτιςτα και ουπάκι 

εργατοτεχνικό προςωπικό από άλλεσ περιοχζσ τθσ χϊρασ μασ.  
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  Αρχιτεκτονικό ςφμβολο τθσ πόλθσ είναι το κτίςμα του ρολογιοφ το οποίο 

καταςκευάςτθκε τθν περίοδο 1928 - 1931 βάςει ςχεδίων του αρχιτζκτονα Γ. Τςιρογιάννθ.  

 Τα παλαιά ιςόγεια ι διϊροφα κτίςματα («αρβανίτικα») κακορίηουν τθν αρχιτεκτονικι 

φυςιογνωμία τθσ πόλθσ, ενϊ θ παραλία του Αςπροπφργου, μετά τα ζργα ανάπλαςισ τθσ, 

αποτελεί ωραίο χϊρο περιπάτου με μεγάλο αρικμό από ταβζρνεσ. Ενδιαφζρον 

παρουςιάηει θ επίςθσ θ λίμνθ Κουμουνδοφρου κακϊσ και θ παραλιακι περιοχι Λαιμοφ – 

Λουηιτάνια.  

 Κάκε Δεκζμβρθ, υπό τθν αιγίδα του διμου, πραγματοποιοφνται οι πολιτιςτικζσ 

εκδθλϊςεισ «Θριάςια» με ςυμμετοχι χορωδιϊν, φεςτιβάλ παραδοςιακϊν χορϊν, 

κεατρικά δρϊμενα και ςυναυλίεσ. Κάκε Ιοφλιο, τθν παραμονι τθσ εορτισ τθσ Αγίασ 

Μαρίνασ και τισ θμζρεσ των εορτϊν τθσ Αγίασ Ραραςκευισ και του Αγίου Ραντελειμονα 

πραγματοποιοφνται τοπικζσ εορταςτικζσ εκδθλϊςεισ που θ ιςτορία τουσ χρονολογείται 

από τα μζςα του 19ου αιϊνα. Τα τελευταία χρόνια ζχει κακιερωκεί θ «Πανκριαςιακι 

Ζκκεςθ», που δίνει τθν ευκαιρία ςτουσ επιχειρθματίεσ τθσ περιοχισ να εκκζςουν και να 

προβάλουν τα προϊόντα τουσ.  

 Ο Διμοσ Αςπροπφργου εντάςςεται ςτθ  Δυτικι Αττικι. Ανικει ςτθν ευρφτερθ 

περιοχι του Θριαςίου Ρεδίου και αποτελεί μζροσ τθσ γεωγραφικισ ενότθτασ του 

Αναπτυξιακοφ Υυνδζςμου Διμων και Μοινοτιτων Θριαςίου Σεδίου, που λειτουργεί 

νομοκετθμζνα, ιδθ από το Μάιο 1988, βάςει του Νόμου 1416/84 και του Ρροεδρικοφ 

Διατάγματοσ 76/85, του οποίου θ κθτεία ανανεϊκθκε το 2001 για μια δεκαετία (μζχρι το 

2011).  

Εκτείνεται ςτθν ανατολικι περιοχι του Θριαςίου Πεδίου και ςυνορεφει: Βόρεια, με το Νομό 

Βοιωτίασ. Νότια, βρζχεται από τον Κόλπο τθσ Ελευςίνασ, βόρειο τμιμα του αρωνικοφ 

Κόλπου. Ανατολικά, με το Διμο Άνω Λιοςίων και Πετροφπολθσ. Βορειοανατολικά, με τθν 

Κοινότθτα Φυλισ. Νοτιοανατολικά, με το Διμο Χαϊδαρίου. Δυτικά, με το Διμο Ελευςίνασ. 

Βορειοδυτικά, με τθν Κοινότθτα Μαγοφλασ.  

  Σε μεγάλο βακμό τα διοικθτικά όρια του Διμου Αςπροπφργου τα προςδιορίηει θ 

φπαρξθ φυςικϊν φραγμάτων όπωσ βόρεια το όροσ Ράρνθκα, νότια θ καλάςςια περιοχι του 

Κόλπου τθσ Ελευςίνασ, ανατολικά-νοτιοανατολικά το Ροικίλο Προσ, ενϊ δυτικά το τεχνικό 

φράγμα του Αεροδρομίου τθσ Ρολεμικισ Αεροπορίασ τθσ Ελευςίνασ.  

Επίςθσ προσ βορρά το διοικθτικό όριο του Διμου ςυμπίπτει με το όριο του Νομοφ Αττικισ 

προσ τον Νομό Βοιωτίασ.  
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Ολόκλθρο το νότιο και μζροσ του νοτιοδυτικοφ τμιματοσ του Διμου και παράλλθλα 

προσ τθν ακτι, διαςχίηει ο οδικόσ άξονασ τθσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν – Κορίνκου, το 

ανατολικό του άκρο διαςχίηει εγκάρςια θ Δυτικι Περιφερειακι λεωφόροσ Αιγάλεω και 

τζλοσ κατά μικοσ το κεντρικό τμιμα του Διμου – βόρεια του οικιςμοφ Αςπροπφργου – 

τζμνεται από τθν ελεφκερθ λεωφόρο τθσ Αττικισ Οδοφ. 

 Ολόκλθρθ θ περιοχι του Θριαςίου αποτελεί μια ςαφι γεωγραφικι ενότθτα ςτο χϊρο 

τθσ Δυτικισ Αττικισ που χωρίηεται από το Λεκανοπζδιο Ακθνϊν με το όροσ Αιγάλεω (Ροικίλο).  

Θ περιοχι ςυνδζεται με το λεκανοπζδιο ςτα νότια μζςω τθσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν – 

Κορίνκου.  Στα βόρεια μζςω του δρόμου του «ΟΑΦΡ» και πρόςφατα μζςω τθσ Δυτικισ 

Ρεριφερειακισ και Αττικισ Οδοφ, ςυνδζεται με τα βορειοδυτικά προάςτια τθσ Ακινασ και με 

ολόκλθρθ τθν υπόλοιπθ Αττικι.  Θ παρεμβολι του αεροδρομίου ςτα δυτικά απομονϊνει  τον 

Διμο Αςπροπφργου λειτουργικά από το υπόλοιπο Θριάςιο με μόνθ επικοινωνία από νότια 

μζςω τθσ Εκνικισ Οδοφ Ακθνϊν – Κορίνκου.  Ρρόκειται λοιπόν για μια αυτόνομθ λειτουργικι 

μονάδα ςτο χϊρο του Θριαςίου.  

Η έθηαζε πνπ θαηαιακβάλεη ν Δήκνο Αζπξνπύξγνπ, αλέξρεηαη ζε 10.160 Ηα. 

Ο πιεζπζκόο ηνπ Αζπξνπύξγνπ ήηαλ ζύκθωλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηεο ΕΣΥΕ (2001) 

27.741 άηνκα.  Ρρόκειται για τον μεγαλφτερο πλζον πλθκυςμό μεταξφ των Διμων του 

Θριαςίου για πρϊτθ φορά, κακϊσ μζχρι και το 1991 ο πολυπλθκζςτεροσ Διμοσ ιταν ο Διμοσ 

Ελευςίνασ. 

Ωζηόζν, ζύκθωλα κε ζηνηρεία ηνπ Δήκνπ, ν δηακέλωλ πιεζπζκόο αλέξρεηαη ζε 40.000 άηνκα. 

 Τα ηελεσηαία τρόνια λόγω μεγάλων ζτεδιαζηικών επεμβάζεων και έργων σποδομής ζηο 

ζσγκρόηημα ηοσ Θριαζίοσ, ε πεξηνρή ηνπ Αζπξνπύξγνπ απνηειεί έλαλ από ηνπο πην 

ζεκαληηθνύο θόκβνπο εκπνξηθήο θαη βηνκεραληθήο αλάπηπμεο.  
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2.2   Ξορφολογικά – Μλιματολογικά Χαρακτθριςτικά 

 Για το Διμο Αςπροπφργου εντοπίηονται τα γενικά μορφολογικά και κλιματολογικά 

χαρακτθριςτικά του Θριάςιου Ρεδίου.  Καταλαμβάνει δθλαδι κυρίωσ πεδινι ζκταςθ με 

κλίςθ τθσ τάξθσ του +0,5%.    

 Το υπζδαφοσ είναι κροκαλοπαγζσ με λίγεσ χωμάτινεσ προςχϊςεισ (agricola rossa).  

Στοιχεία μετάλλων δεν απαντϊνται ςτθν περιοχι του Αςπροπφργου ςε αντίκεςθ με τισ 

δυτικζσ περιοχζσ τθσ Ελευςίνασ και τθσ Μάνδρασ που εντοπίηονται ςτοιχεία ςιδιρου και 

βωξίτθ.  

 Το ζδαφοσ δε κεωρείται ςειςμογενζσ.  Οι όποιεσ ςειςμικζσ δονιςεισ, ςυμβαίνουν ςπάνια, 

είναι μικρισ ιςχφοσ και προζρχονται από μεγάλο βάκοσ.  

Επιφανειακά νερά απαντϊνται λίγα και ςυγκεντρϊνονται ςε χείμαρρουσ και ρζματα.  

Αντίκετα, ςθμειϊνεται ςθμαντικόσ αρικμόσ υπόγειων υδάτων ςε πθγάδια. Τθν περιοχι του 

Διμου Αςπροπφργου διαρρζουν τζςςερα ρζματα – χείμαρροι με ζντονουσ χαρακτιρεσ. 

 Ρρόκειται για το ρζμα του Αγίου Ιωάννθ που διαπερνά τθν πεδινι ζκταςθ του Διμου 

και για το χείμαρρο τθσ Γιαννοφλασ που πθγάηει από το Ροικίλο Προσ και ζχει δφο κλάδουσ 

– ρζματα (τθσ Μαφρθσ Ϊρασ και τθσ Τηαβερδζλλασ) που ενϊνεται ςτισ εκβολζσ του με τον 

τρίτο χείμαρρο του Αγίου Γεωργίου που πθγάηει από τθν Ράρνθκα.  

Εξαιτίασ τθσ φφςθσ του υπεδάφουσ, θ κάλαςςα υπειςζρχεται ςε αυτό ςε μια ακτίνα 5 χλμ. 

περίπου από τθν ακτι, επθρεάηοντασ αρνθτικά τθν καλλιεργθςιμότθτα του εδάφουσ, αλλά 

και το κακιςτά ακατάλλθλο ςιμερα προσ καλλιζργεια λόγω τθσ βεβαρθμζνθσ του ςφνκεςθσ 

(μόλυνςθ τθσ κάλαςςασ). 
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2.3 ΞΕΦΕΩΤΡΝΡΓΙΜΑ ΥΦΡΙΧΕΙΑ (ΘΕΜΟΚΑΣΙΑ, ΥΓΑΣΙΑ, ΒΟΧΟΡΤΩΣΕΙΣ) 

 Στθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι κλιματολογικζσ ςυνκικεσ που επικρατοφν ςτθν 

ευρφτερθ περιοχι του ζργου ςφμφωνα με τα δεδομζνα του Μετεωρολογικοφ Στακμοφ τθσ 

Ε.Μ.Υ. που δίνονται για τθν περίοδο 1956-1996. Θ ξθρότθτα του κλίματοσ προςδιορίηεται με τθν 

χριςθ του ομβροκερμικοφ διαγράμματοσ όπου πραγματοποιείται ςφγκριςθ των μζςων μθνιαίων 

κερμοκραςιϊν με το επίπεδο ολικισ κατακριμνιςθσ. Τα διαςτιματα όπου το διπλάςιο τθσ 

κερμοκραςίασ είναι μεγαλφτερο από το επίπεδο κατακριμνιςθσ  κεωροφνται περίοδοι ξθροφ 

κλίματοσ (Στο Διάγραμμα 2.2.2  θ αντιςτοιχία τθσ κλίμακασ κερμοκραςία προσ τθν κλίματα 

κατακριμνιςθσ είναι 1 oC= 2 mm). Στο Διάγραμμα 2.2.3 δίνονται τα επίπεδα ςχετικισ υγραςίασ τα 

οποία κυμαίνονται μεταξφ 51,7 και 69,6%. 
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Διάγραμμα 2.2.2: Ομβροκερμικό διάγραμμα 
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Διάγραμμα 2.2.3: Μεταβολι τθσ ςχετικισ υγραςίασ 
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ΆΟΕΞΡΙ 

Θ διεφκυνςθ και θ ταχφτθτα των ανζμων, ςφμφωνα με τα δεδομζνα του μετεωρολογικοφ 

ςτακμοφ τθσ Ε.Μ.Υ. για τθν περίοδο 1956-1996, φαίνονται ςτον πίνακα 2.2.4.  

Beau-

fort 
N NE E SE S SW W NW CALM SUM 

0                 2,117 2,117 

1 1,790 4,195 2,032 1,494 3,262 2,647 1,516 1,593  18,529 

2 4,448 7,205 2,043 2,339 5,898 4,250 1,878 2,878  30,939 

3 5,393 5,404 0,934 1,461 4,800 3,251 1,625 3,405  26,273 

4 3,789 3,339 0,329 0,494 1,593 0,988 1,395 2,954  14,881 

5 1,021 0,868 0,121 0,132 0,538 0,329 0,692 1,054  4,755 

6 0,275 0,308 0,044 0,044 0,242 0,132 0,428 0,494  1,967 

7 0,033 0,077 0,011 0,011 0,033 0,022 0,110 0,099  0,396 

8 0,011 0,011 0,000 0,011 0,011 0,011 0,033 0,033  0,121 

9 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,011 0,011  0,022 

10 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

>11 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000  0,000 

SUM 16,760 21,407 5,514 5,986 16,377 11,630 7,688 12,521 2,117 100,000 

Σίνακασ 2.2.4: Ετιςια ςυχνότθτα εμφάνιςθσ (%) τθσ διεφκυνςθσ και δφναμθσ των ανζμων (κλίμακα 

beaufort). 

Σφμφωνα με τα προαναφερκζντα και με το βιοκλιματικό χάρτθ τθσ Ελλάδασ, με βάςθ τισ τιμζσ 

του βροχοκερμικοφ πθλίκου του Emberger, θ περιοχι του ζργου ανικει ςτον θμίξθρο 

βιοκλιματικό όροφο με ιπιο χειμϊνα και με τθ μζςθ ελάχιςτθ κερμοκραςία του ψυχρότερου 

μινα (m) να είναι 3 C<m<7 C. Το κλίμα τθσ περιοχισ του ζργου κατατάςςεται ςτο ζντονο 

κερμό- μεςογειακό με τον αρικμό (Χ) των βιολογικϊν ξθρϊν θμερϊν κατά τθ κερμι και ξθρά 

περίοδο να κυμαίνεται μεταξφ 125<Χ<150. 

Θ ξθρι-κερμι περίοδοσ διαρκεί από το τζλοσ Απριλίου μζχρι τα μζςα Σεπτεμβρίου. 
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2.4 ΡΙΜΡΥΧΥΦΘΞΑΦΑ 

Το φυςικό περιβάλλον  τθσ περιοχισ όπου κα καταςκευαςτεί το ζργο διαμορφϊνεται από 

ζνα ςφνολο χαρακτθριςτικϊν ςτοιχείων, που είναι κυρίωσ αποτζλεςμα τθσ ανκρϊπινθσ 

παρουςίασ και των χριςεων τθσ γθσ (βιομθχανικζσ – εμπορικζσ ηϊνεσ, χϊροι απορρίψεωσ 

απορριμμάτων και ετερογενείσ γεωργικζσ εκτάςεισ ).  

Επειδι πρόκειται για αμιγϊσ δομθμζνο περιβάλλον, δεν υφίςτανται κάποιεσ ιδιαίτερεσ 

μορφζσ αυτοφυοφσ χλωρίδασ ςτθν περιοχι μελζτθσ.  

Θ περιοχι ςτθν οποία πρόκειται να εγκαταςτακεί το ζργο είναι πεδινι, χαρακτθρίηεται από 

χαμθλι βλάςτθςθ με κυρίαρχο είδοσ τθν ελιά, κακϊσ επίςθσ ςυνδυαςμοφσ καμνϊδουσ και 

ποϊδουσ βλάςτθςθσ.  

Δεν ζχουν παρατθρθκεί ι καταγραφεί κάποια είδθ τα οποία ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ ςπάνια, 

τρωτά ι υπό εξαφάνιςθ. Στθν περιοχι του κτιρίου που κα γίνει θ εγκατάςταςθ, υπάρχουν 

βιομθχανικζσ και εμπορικζσ ηϊνεσ. 

Οι κφριοι τφποι οικοςυςτθμάτων τθσ ευρφτερθσ περιοχισ είναι: 

 Μεςογειακά χζρςα εδάφθ με ακανκϊδεισ κάμνουσ, 

 Διάςπαρτοι υποβακμιςμζνοι πουρναρότοποι (garrigues), 

 Θαμνϊνεσ με Juniperus oxycedrus,  

 Φρφγανα Sarcopoterium spinosum,  

 Βλάςτθςθ ςκλθρόφυλλων που χρθςιμοποιοφνται για βοςκι (dehesas) με Quercus ilex  

 

Χλωρίδα 

Ριο ςυγκεκριμζνα, βόρεια, νότια και ανατολικά του χϊρου εγκατάςταςθσ του ζργου και ςε 

μζςθ και μεγάλθ απόςταςθ  επικρατεί Χαλζπιοσ Ρεφκθ.  

Νοτιοανατολικά του χϊρου εγκατάςταςθσ επικρατοφν βοςκότοποι. 

Τζλοσ θ ίδια βλάςτθςθ επικρατεί βόρεια και ςε μζςθ απόςταςθ από τθ κζςθ του χϊρου 

εγκατάςταςθσ. 

 

Σανίδα 

Θ πανίδα ςτθν ευρφτερθ περιοχι του ζργου είναι μάλλον φτωχι κυρίωσ λόγω των εκτενϊν 

ανκρωπογενϊν παρεμβάςεων. Τα κυριότερα είδθ που ςυναντϊνται παρουςιάηονται ςτθν 

ςυνζχεια: 
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Θθλαςτικά 

 Λαγόσ (Lepus capensis) 

 Αλεποφ (Vulpes vulpes) 

 Κουνάβι (Martes foina) 

 Σκαντηόχοιροσ (Erinaceus concolor) 

 Μαυροποντικόσ (Rattus rattus) 

 Σταχτοποντικόσ (Mus musculus) 

Ρρζπει να ςθμειωκεί ότι οι πλθκυςμοί των τρωκτικϊν τα τελευταία χρόνια ζχουν αυξθκεί 

ςθμαντικά λόγω τθσ μείωςθσ των πλθκυςμϊν των φυςικϊν τουσ εχκρϊν – μποφφοσ, γκιϊνθσ, 

φίδια κ.α. 

 

Ρρνικοπανίδα 

 Τςίχλα (Turdus philomelos) 

 Ρετροςπουργίτθσ (Petronia petronia) 

 Γερακίνα (Buteo buteo) 

 Κόρακασ (Corvus coras) 

 Γκιϊνθσ (Otus scops) 

 Μποφφοσ (Bubo bubo) 

 Κουκουβάγια (Athene noctua) 

Ερπετά 

 Μεςογειακι χελϊνα (Testudo hermanni) 

 Οχιά (Vipera ammodytes) 

 Δενδρογαλιά (Coluber gemonensis) 
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2.5  ΧΤΘΥΕΙΥ ΓΘΥ 

 

Θ ςυνολικι ζκταςθ του Διμου Αςπροπφργου είναι 102.000 ςτρζμματα.  

Στο Ρίνακα 2.5.1 δίνεται θ κατανομι των χριςεων γθσ για το Διμο. 

 

 

 

 Εκτάςεισ (χιλιάδεσ 
ςτρζμματα) 

Σοςοςτό % 

Συνολικι ζκταςθ 102 100,0 

Καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ και αγραναπαφςεισ 4,28 4,2 

Βοςκότοποι Δθμοτικοί ι Κοινοτικοί 40,60 39,8 

Βοςκότοποι Ιδιωτικοί και άλλοι 5,32 5,2 

Δάςθ 25,73 27,3 

Εκτάςεισ καλυπτόμενεσ από νερά  0,32 0,3 

Εκτάςεισ οικιςμϊν (κτίρια, δρόμοι, κλπ) 23,75 23,4 

Άλλεσ εκτάςεισ 0,0 0,0 

Σίνακασ 2.5.1: Κατανομι χριςεων γθσ ςτο ςφνολο του Διμου Αςπροπφργου 

(πηγή: ΕΥΕ 1991) 

 

 

 

 Θα % 

ΡΙΜΙΥΦΙΜΕΥ ΕΜΦΑΥΕΙΥ 745,4 7,33 

ΗΩΟΕΥ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ ΤΕΞΑΦΩΟ 178,0 1,75 

ΕΙΔΙΜΕΥ ΧΤΘΥΕΙΥ 711,2 7,00 

ΕΣΑΓΓΕΝΞΑΦΙΜΕΥ ΧΤΘΥΕΙΥ (Βιομθχανία, Βιοτεχνία, Χονδρεμπόριο, 
Αποκθκεφςεισ) 

1.153,2 11,36 

ΔΑΥΘ 670,0 6,60 

ΘΑΞΟΩΔΕΙΥ – ΧΕΤΥΕΥ ΕΜΦΑΥΕΙΥ & ΒΡΥΜΡΦΡΣΡΙ 3.698,8 36,4 

ΜΑΝΝΙΕΤΓΘΥΙΞΕΥ ΕΜΦΑΥΕΙΥ 3.003,4 29,50 
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2.6 ΣΤΡΥΦΑΦΕΧΡΞΕΟΕΥ ΣΕΤΙΡΧΕΥ – ΜΑΘΕΥΦΩΥ ΣΤΡΥΦΑΥΙΑΥ 

Θ περιοχι όπου κα πραγματοποιθκεί θ εγκατάςταςθ του ζργου βρίςκεται εκτόσ 

προςτατευόμενθσ περιοχισ. Βόρεια τθσ περιοχισ εγκατάςταςθσ του ζργου εκτείνεται το όροσ 

Ράρνθκα (GR 3000001) το οποίο ζχει προτακεί να ενταχκεί ςτο δίκτυο Natura 2000. 

Στθν ςυνζχεια παρακζτονται τα ςτοιχεία για τθν παραπάνω προτεινόμενθ προσ ζνταξθ ςτο 

δίκτυο Natura 2000 περιοχι θ οποία βρίςκεται ςε απόςταςθ 7,45 km από το χϊρο 

εγκατάςταςθσ (πηγή: ΥΠΕΧΩΔΕ).  

Στθ ςυνζχεια παρατίκενται ςτοιχεία για αυτιν τθν περιοχι (πθγι ΥΡΕΧΩΔΕ). Επιπλζον ςτο 

Χάρτθ ΡΡΕ 7, παρουςιάηονται τα όρια των ςυγκεκριμζνων προςτατευόμενων περιοχϊν κακϊσ 

και θ απόςταςι τουσ από τθ κζςθ του χϊρου εγκατάςταςθσ του ζργου. 

 
ροσ Σάρνθκα – GR 3000001 

 

 

 

 

 

Σεριγραφι: 

Θ Σάρνθκα (Καραμπόλα 1.423 m) βρίςκεται ςτο βόρειο τμιμα τθσ Αττικισ και απζχει μόλισ 40 

km από το κζντρο τθσ Ακινασ. Θ περιοχι αποτελεί δαςϊδθ ζκταςθ που χαρακτθρίηεται 

κυρίωσ από δάςθ ενδθμικισ κεφαλλθνιακισ ελάτθσ Abies cephalonica, ςε ςχετικά φτωχά και 

ξθρά εδάφθ, από εφκρατα δάςθ κωνοφόρων (κυρίωσ Pinus halepensis), μακκία βλάςτθςθ, 

ορεινά λιβάδια, βραχϊδεισ λόφουσ, πθγζσ και ρζματα. Στθν περιοχι διακρίνονται δφο κφριεσ 

ηϊνεσ βλάςτθςθσ: 1) θ ηϊνθ τθσ κεφαλλθνιακισ ελάτθσ (από τα 600-800 m και υψθλότερα), με 

δάςθ Abies cephalonica, διαπλάςεισ Quercus ilex και παρουςία Q. pubescense, Fraxinus ornus 

κακϊσ και άλλων μεςογειακϊν κάμνων μεγάλου υψόμετρου και 2) θ ηϊνθ τθσ χαλεπίου 

Ρεφκθσ και των αείφυλλων ςκλθρόφυλλων κάμνων που βρίςκονται είτε αμιγι είτε αποτελοφν 

υπόροφο ςτα πευκοδάςθ. Από το 1961 θ περιοχι ζχει κθρυχκεί Εκνικόσ Δρυμόσ. Ο πυρινασ 

του δρυμοφ με ζκταςθ 3.800 ha περιλαμβάνει τα υψθλότερα ςθμεία του βουνοφ και 

βρίςκεται ςτο κζντρο τθσ περιοχισ. 

 

 

 

Μωδικόσ Σεριοχισ:  GR3000001 Φφποσ: I 

Γεωγραφικό Ξικοσ: 23o 43 Γεωγραφικό Σλάτοσ: 38o 11 

Διοικθτικι Σεριφζρεια: Αττικι Οομόσ: Αττικισ 

Ξζςο Χψόμετρο (m): 900 Ζκταςθ (ha): 14950 
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Φφποι Ρικοτόπων: 

Ροταμοί τθσ Μεςογείου με περιοδικι ροι, Υψθλοί καμνϊνεσ με Juniperus oxycedrus, 

Φρφγανα Sarcopoterium spinosum, Δάςθ ςκλθρόφυλλων που χρθςιμοποιοφνται για βοςκι 

(dehesas) με Quercus ilex, Χαςμοφυτικι βλάςτθςθ βραχωδϊν πρανϊν/Αςβεςτόφιλεσ 

υποδιαιρζςεισ, Δάςθ με Olea και Ceratonia, Δάςθ με Quercus ilex, Μεςογειακά πευκοδάςθ με 

ενδθμικά είδθ πεφκων τθσ Μεςογείου. 

Είδθ φυτϊν: 

Δεν υπάρχουν πλθροφορίεσ για τα είδθ φυτϊν τθσ περιοχισ. 

Είδθ ηϊων: 

Myotis emarginatus, Myotis myotis, Testudo hermanni, Testudo marginata, Elaphe 

quatuorlineata, Elaphe situla. 

'Aλλα ςθμαντικά είδθ: 

-Χλωρίδα: 41B, 11D  

-Ρανίδα: 12A, 11B, 20C, 3D 

Επιπτϊςεισ/Δράςεισ: 

-Θετικι: -  

-Ουδζτερθ: 624, 625 (IN) 

-Αρνθτικι: 230, 244, 251, 421, 622, 623, 626, 720, 948, 974 (IN) / 180, 401, 402, 411, 701, 702 

(AR) 

Μακεςτϊσ προςταςίασ: 

-Εκνικό και Ρεριφερειακό επίπεδο: πυρινασ Εκνικοφ Δρυμοφ, εκτροφείο κθραμάτων.  

-Διεκνζσ επίπεδο: ΣΡΡ. 

Υπουδαιότθτα: 

Ο Εκνικόσ Δρυμόσ Ράρνθκασ, με τθ μεγάλθ του βιοποικιλότθτα, είναι πολφ ενδιαφζρουςα 

περιοχι, ικανι για τθν προςταςία και τθ διατιρθςθ τθσ χλωρίδασ και πανίδασ τθσ Ν. Ελλάδασ. 

Θ χλωρίδα τθσ Ράρνθκασ είναι από τισ πλουςιότερεσ ςτθν Ελλάδα, κακϊσ ζχουν καταγραφεί 

818 είδθ φυτϊν, οριςμζνα από τα οποία είναι ενδθμικά ι απειλοφμενα με εξαφάνιςθ. Στθν 

περιοχι βρίςκεται επίςθσ πλοφςια πανίδα, πολλά είδθ τθσ οποίασ προςτατεφονται νομικά 

τόςο ςε εκνικό όςο και ςε διεκνζσ επίπεδο. Είναι ενδεικτικό ότι θ περιοχι είναι θ μόνθ ςτθ 

νότια Ελλάδα όπου επιβιϊνει το ελάφι Cervus elaphus. 

Χαρακτθριςμόσ Φόπου: 

Το όροσ Ράρνθκα ζχει χαρακτθριςτεί Τοπίο Ιδιαίτερου Φυςικοφ Κάλλουσ (άρκρο 1, 1469/50, 

Υπουργικι απόφαςθ 256.38/1858/23.11.68, ΦΕΚ 669/30.11.86). 
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Χάρτθσ ΣΣΕ 7: Πρια Ρροςτατευόμενων Ρεριοχϊν NATURA 2000 (κλίμακα: 1:100.000) 
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3.   ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΘ ΔΡΞΘ ΜΑΙ ΥΦΘΤΙΠΘ ΑΣΡ ΦΡΧΥ ΕΞΣΝΕΜΡΞΕΟΡΧΥ ΦΡΤΕΙΥ 
 

3.1 ΣΤΡΥΑΤΞΡΓΘ ΦΩΟ ΡΤΓΑΟΩΦΙΜΩΟ ΔΡΞΩΟ ΦΡΧ ΔΘΞΡΧ 
 
 Θ κατάςτρωςθ και υλοποίθςθ μίασ ενεργειακισ και κλιματικισ πολιτικισ είναι μία απαιτθτικι 

διαδικαςία που πρζπει να ςχεδιαςτεί με ςυςτθματικό τρόπο και να υλοποιθκεί με ςυνεχι 

παρακολοφκθςθ των αποτελεςμάτων τθσ. Απαιτεί τθν ςυνεργαςία μεταξφ διαφόρων τμθμάτων 

τθσ Τοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ, ενϊ μία από τισ προκλιςεισ που κζτει το φμφωνο των Δθμάρχων 

και θ επιτυχισ υλοποίθςθ ενόσ χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια είναι θ αποδοχι και 

ενςωμάτωςθ του Σχεδίου ωσ κομμάτι των κανονικϊν διαδικαςιϊν και κακθκόντων του Διμου. 

 Θ κατάςτρωςθ οργανωτικισ δομισ και θ ανάκεςθ αρμοδιοτιτων κεωροφνται προαπαιτοφμενα 

για τθν επιτυχι υλοποίθςθ ενόσ Σχεδίου Δράςθσ.  
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ΜΑΦΕΧΘΧΟΦΘΤΙΑ ΕΣΙΦΤΡΣΘ 

(Steering Committee) 
Επικεφαλισ: ΟΙΜΡΝΑΡΥ ΞΕΝΕΦΙΡΧ (Διμαρχοσ Αςπροπφργου) 

1. Ξυλωνάσ Αλζξανδροσ (Αντιδιμαρχοσ Φεχνικϊν Χπθρεςιϊν) 

2. Αβραάμ Ιωάννθσ (Διευκυντισ Φεχνικισ Χπθρεςίασ) 

3. Σάνοσ Φίλιπποσ (Διευκυντισ Ρικονομικισ Χπθρεςίασ) 

4. Βεροφτθ Ελζνθ (Γραφείο Σεριβάλλοντοσ και Σοιότθτα Ηωισ) 

5. Σζππασ Γεϊργιοσ (Θλεκτρολόγοσ – Ξθχανολόγοσ) 

6. Φςίγκου Ξαρία (Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Σρογραμμάτων) 

7. Φςάκαλου Υτζλλα (Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Σρογραμμάτων) 

8. Φςίγαλου Αικατερίνθ (Γραφείο Ευρωπαϊκϊν Σρογραμμάτων) 

9. Δθμθτροφλθ Αικατερίνθ (Γραφείο Φφπου) 

 

ΔΙΑΧΕΙΤΙΥΦΘΥ ΖΤΓΡΧ  

Φςίγκου Ξαρία 

ΡΞΑΔΑ ΥΧΝΝΡΓΘΥ ΥΦΡΙΧΕΙΩΟ 
1.Βακάλθσ Χριςτοσ 
 (Αρχιτζκτονασ) 
2. Βεροφτθ Ελζνθ (Σεριβαντολλόγοσ) 
3. Σζππασ Γεϊργιοσ 
(Θλεκτρολόγοσ-Ξθχανολόγοσ) 
4.Φςίγαλου Αικατερίνθ 
(Γρ. Ευρ/κϊν Σρογραμμάτων) 
5.Φςάκαλου Υτζλλα 

(Γρ. Ευρ/κϊν Σρογραμμάτων) 

ΡΞΑΔΑ ΥΧΟΦΑΠΘΥ  
ΥΧΕΔΙΡΧ ΔΤΑΥΘΥ 

 
1. Σζππασ Γεϊργιοσ 
2. Βεροφτθ Ελζνθ 

ΕΣΙΜΡΙΟΩΟΙΑ 
 

1. Φςίγκου Ξαρία  
2. Φςάκαλου Υτζλλα 
3. Φςίγαλου Αικατερίνθ 
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Στο διάγραμμα φαίνεται θ άτυπθ οργανωτικι δομι που υιοκετικθκε από τον Διμο 

Αςπροπφργου προκειμζνου θ υλοποίθςθ και παρακολοφκθςθ του Σχεδίου Δράςθσ για τθν 

Αειφόρο Ενζργεια να ενταχκεί ςτισ λειτουργίεσ του Διμου. Διακρίνονται δφο επίπεδα: 

 Θ Ματευκυντιρια Επιτροπι, με επικεφαλισ τον Διμαρχο και τθν ςυμμετοχι του 

Αντιδθμάρχου και των Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν του Διμου εξετάηει και κζτει τισ ςτρατθγικζσ 

κατευκφνςεισ τθσ πολιτικισ του Διμου και παρζχει τθν απαραίτθτθ πολιτικι ςτιριξθ 

ςτθν διαδικαςία. Τζλοσ, θ Κατευκυντιρια Επιτροπι, μζςω τθσ παρουςίασ τθσ Δθμοτικισ 

Αρχισ, μπορεί να εγκρίνει τισ δράςεισ και δραςτθριότθτεσ του Σχεδίου Δράςθσ. 

 Οι Ρμάδεσ Εργαςίασ ζχουν τεχνικό – εκτελεςτικό χαρακτιρα και αποτελοφνται από 

αντιπρόςωπουσ των τμθμάτων του Διμου που ςχετίηονται με τθν εφαρμογι του 

χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. Μζςω των Ομάδων, μποροφν να 

ςχεδιάηονται και πραγματοποιοφνται οι δράςεισ που ςχετίηονται με το Σχζδιο Δράςθσ 

και να ςυηθτοφνται ιδζεσ και προτάςεισ για νζεσ δράςεισ, χρθματοδοτιςεισ, 

ςυνεργαςίεσ, εκςτρατείεσ ενθμζρωςθσ, κτλ. Θ εκπροςϊπθςθ πολλϊν τμθμάτων  

προςφζρει ευελιξία και εξοικείωςθ όλων των εμπλεκομζνων κακϊσ το Σφμφωνο των 

Δθμάρχων επθρεάηει ζνα μεγάλο εφροσ δθμοτικϊν λειτουργιϊν (κτίρια, μεταφορζσ, 

προμικειεσ, αςτικι ανάπτυξθ, ενθμζρωςθ κοινοφ, κτλ) 

 Ο Διαχειριςτισ Ζργου αποτελεί τον ςυνδετικό κρίκο μεταξφ των δφο επιπζδων κακϊσ 

μεταφζρει προσ τθν Κατευκυντιρια Επιτροπι τεχνικζσ πλθροφορίεσ, αποτελζςματα δράςεων 

και τεχνογνωςία και προσ τισ Ομάδεσ Εργαςίασ τισ πολιτικζσ κατευκφνςεισ και αποφάςεισ.  Από 

τθν ςτιγμι που υιοκετικθκε το παραπάνω ςχιμα, ξεκίνθςε μία προςπάκεια παρακολοφκθςθσ 

των εξελίξεων από τθν Ματευκυντιρια Επιτροπι και μία αντίςτοιχθ προςπάκεια εξειδίκευςθσ 

και επιμόρφωςθσ από τα μζλθ των Ομάδων Εργαςίασ. 

 Το μεςαίο μζγεκοσ του Διμου Αςπροπφργου μεταφράηεται ςε μθ επαρκι τεχνογνωςία ςε 

ειδικά κζματα όπωσ θ εξοικονόμθςθ ενζργειασ, θ παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ, οι 

πράςινεσ προμικειεσ, κτλ. Ρροσ αυτι τθν κατεφκυνςθ ζχουν πραγματοποιθκεί ζργα και 

δράςεισ που ςχετίηονται με το περιεχόμενο και τισ κατθγορίεσ δράςεων του Συμφϊνου των 

Δθμάρχων με τθν βοικεια εξωτερικϊν ςυμβοφλων ι ευρωπαϊκϊν οργανιςμϊν, κάτι που 

προςφζρει πολφτιμθ τεχνογνωςία ςτον Διμο. 

 Μία ιδιαίτερθ περίπτωςθ αποτελοφν οι ςυνεχείσ ςυμμετοχζσ, τα τελευταία χρόνια, του Διμου 

ςε προτάςεισ Ευρωπαϊκϊν προγραμμάτων προκειμζνου να επιτευχκεί: 
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 Θ προϊκθςθ και υλοποίθςθ δράςεων που περιζχονται ςτο παρόν Σχζδιο 

Δράςθσ μζςω ςυγχρθματοδοτοφμενων προγραμμάτων. 

 Θ μεταφορά τεχνογνωςίασ ςτα ςτελζχθ και τουσ υπαλλιλουσ του Διμου. 

 Θ ενθμζρωςθ/ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν του Διμου για κζματα 

περιβάλλοντοσ και εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

 Θ δικτφωςθ με Ελλθνικοφσ και Ευρωπαϊκοφσ φορείσ ςτα ςχετικά αντικείμενα. 
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3.2  ΥΧΟΕΤΓΑΥΙΑ ΜΑΙ ΥΦΘΤΙΠΘ ΑΣΡ ΦΡΧΥ ΕΞΣΝΕΜΡΞΕΟΡΧΥ ΦΡΤΕΙΥ 

Θ Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ καλείται να ςυμβάλει με τουσ χειριςμοφσ τθσ, ςτθν πλθροφόρθςθ  

τθσ τοπικισ κοινωνίασ, ςτθν προϊκθςθ του διαλόγου με όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ φορείσ 

(κατοίκουσ, τοπικοφσ ςυλλόγουσ, επιχειριςεισ, ιδιαίτερεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, κ.λ.π.), 

ςυμβάλλοντασ ςτθν ευαιςκθτοποίθςθ τουσ, ςε κζματα προςταςίασ του περιβάλλοντοσ, ςτθ 

ςυνειδθτοποίθςθ των επιπτϊςεων των επιλογϊν και του τρόπου ηωισ των κατοίκων, αλλά και 

ςτθν προςπάκεια αντιμετϊπιςθσ των προβλθμάτων μζςα από τθν προϊκθςθ ςυμμετοχικϊν 

διαδικαςιϊν. 

 Θ προϊκθςθ των ςυμμετοχικϊν διαδικαςιϊν είναι ςθμαντικι για τθν αποδοχι τόςο 

από φορείσ όςο και από τουσ πολίτεσ, κοινϊν δράςεων και πολιτικϊν που ςχεδιάηονται με τθν 

ευρεία ςυμμετοχι όλων των κοινωνικϊν ομάδων, εξαςφαλίηοντασ με αυτόν τον τρόπο τθν 

ςυναίνεςθ ςε τοπικό επίπεδο για τθν εφαρμογι μιασ πραγματικά αειφόρου αναπτυξιακισ 

πολιτικισ.  

  Στθν προςπάκεια του Διμου για διαμόρφωςθ και υλοποίθςθ των ενεργειακϊν 

και περιβαλλοντικϊν πολιτικϊν μποροφν ςε ςυνεργαςία με τθν Τοπικι Αυτοδιοίκθςθ να 

ςυμμετάςχουν όλεσ οι ομάδεσ τθσ τοπικισ κοινωνίασ. 

Είναι προςδόκιμο να διαμορφωκεί από κοινοφ το όραμα για τθν περιοχι και οι τρόποι 

υλοποίθςθσ του και να επενδφςουμε ςε ανκρϊπινουσ και οικονομικοφσ πόρουσ προσ τθν 

κατεφκυνςθ αυτι. 

 Δεδομζνου ότι το χζδιο Δράςθσ απαιτεί τθν αλλαγι ςυμπεριφορϊν και ςυνθκειϊν 

όπωσ προαναφζραμε, θ ςυμμετοχι εμπλεκόμενων φορζων  αποτελεί ςθμείο αφετθρίασ για 

τθν επιτυχι υλοποίθςθ του χεδίου Δράςθσ. 

Ωσ πικανοφσ εμπλεκόμενουσ φορείσ μποροφμε να αναφζρουμε: 

 Τον ίδιο τον Διμο  

 Εκπρόςωποι παρατάξεων Δθμοτικοφ Συμβουλίου 

 Τοπικοί ςφλλογοι πολιτϊν 

 Επαγγελματικζσ ενϊςεισ 

 Ρεριβαλλοντικά – Ενεργειακά γραφεία τθσ περιοχισ 

 Αντιπρόςωποι εταιρειϊν/βιομθχανιϊν τθσ περιοχισ  

 Ρολίτεσ και επαγγελματίεσ του τόπου με ιδιαίτερεσ γνϊςεισ και δεξιότθτεσ ςχετικά με 

το Σχζδιο Δράςθσ του Διμου 
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Θ επιλογι των εμπλεκόμενων φορζων που κα ζχουν ενεργι ςυμμετοχι ςτο χζδιο Δράςθσ 

για τθν Αειφόρο Ενζργεια κα γίνει από τθν Κατευκυντιρια Επιτροπι όπου και κα 

αποφαςίςει τον τρόπο με τον οποίο κα ςυμμετάςχει ο κάκε ζνασ από αυτοφσ. 

 

Θ Ματευκυντιρια Επιτροπι και οι Ρμάδεσ Εργαςίασ, κατά τθν πρϊτθ ςυνάντθςθ εργαςίασ, κα 

καταλιξουν ςτον πρϊτο κατάλογο εμπλεκομζνων φορζων του Διμου Αςπροπφργου και κα 

επιλζξουν τον τρόπο ςυμμετοχισ του κακενόσ ςτθν διαδικαςία του Σχεδίου Δράςθσ και τα 

εργαλεία που κα χρθςιμοποιθκοφν. 

    Βακμόσ ςυμμετοχισ               Σαραδείγματα υλοποίθςθσ 

Ρλθροφόρθςθ / εκπαίδευςθ Φυλλάδια, δελτία τφπου, διαφθμίςεισ, αφίςεσ 

Ρλθροφόρθςθ με ανάδραςθ 
Γραμμι τθλεφωνικισ βοικειασ, ιςτοςελίδα, δθμόςιεσ 
ςυηθτιςεισ, δθμοςκοπιςεισ και ζρευνεσ με ερωτθματολόγια  

Συμμετοχι Συνζδρια, ομάδεσ διαβοφλευςθσ, φόρουμ 

Εκτεταμζνθ ςυμμετοχι Ομάδεσ εργαςίασ 

Σίνακασ 1:Τρόποι ςυμμετοχισ των εμπλεκόμενων φορζων 
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Θ Ματευκυντιρια Επιτροπι κα επιλζξει τον τρόπο με τον οποίο κα ςυμμετάςχει ςτθν 

διαδικαςία ο κάκε εμπλεκόμενοσ φορζασ και κα ορίςει τισ πρϊτεσ ςυναντιςεισ με όςουσ 

φορείσ αποφαςίςει ότι κα ζχουν ενεργι ςυμμετοχι. ε κάθε περίπτωςη και ςτα πλαίςια 

τησ λειτουργίασ μιασ τοπικήσ κοινωνίασ όπωσ ο Διμοσ Αςπροπφργου, όλοι οι φορείσ θα 

ενημερωθοφν εκτενώσ για την πρωτοβουλία του υμφώνου των Δημάρχων και την εκπόνηςη 

και υλοποίηςη του χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. Επίςησ, με την ςυνειςφορά τησ 

Ομάδασ Εργαςίασ Επικοινωνίασ, θα επιλεγοφν φορείσ πληροφόρηςησ τοπικοφ, περιφερειακοφ 

και εθνικοφ επιπζδου (ραδιοτηλεοπτικά μζςα, τφποσ, ιςτοςελίδεσ, ειδικόσ τφποσ, κτλ) μζςω του 

οποίου θα γίνεται ςυνεχώσ πληροφόρηςη (μζςω ανακοινώςεων, δελτίων τφπου, κτλ)  για το 

ςτάδιο υλοποίηςησ του χεδίου Δράςησ του Δήμου. 

 Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι θ πρωτοβουλία του Συμφϊνου των Δθμάρχων ζχει, τουλάχιςτον, 

δεκαετι ορίηοντα, θ Ματευκυντιρια Επιτροπι κα προχωριςει ςτθ ςφςταςθ ενόσ άτυπου 

φόρουμ για το χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια προκειμζνου όλοι οι εμπλεκόμενοι 

φορείσ να ανταλλάςςουν απόψεισ και ιδζεσ για τθν υλοποίθςθ και τα αποτελζςματα του 

Σχεδίου Δράςθσ. Το φόρουμ κα ςυνεδριάηει δφο φορζσ τον χρόνο, ςε χϊρο και θμερομθνία που 

κα υποδεικνφει θ Ματευκυντιρια Επιτροπι με πρόγραμμα και διάταξθ που κα ορίηεται και 

κοινοποιείται εγκαίρωσ. 

ε κάθε περίπτωςη και ςε όλεσ τισ διαδικαςίεσ που περιγράφονται, η Κατευκυντιρια Επιτροπι 

θα προςπαθήςει να επιτφχει την μζγιςτη ςυμμετοχή και ςυναίνεςη όλων των πολιτικών 

ςυνιςτωςών τησ Δημοτικήσ Αρχήσ προκειμζνου, εκτόσ από αποδοχή και αποτελεςματικότητα 

του χεδίου να υπάρχει ςυνζχεια ςτην προςπάθεια του Δήμου και των πολιτών ακόμη και ςτην 

περίπτωςη αλλαγήσ τησ Δημοτικήσ Αρχήσ. 
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4. ΑΟΦΙΜΕΙΞΕΟΙΜΡΙ ΥΜΡΣΡΙ 

 

 Ο Διμοσ Αςπροπφργου εδϊ και χρόνια ζχει κζςει τα κζματα εξοικονόμθςθσ 

ενζργειασ ωσ πρϊτθ προτεραιότθτα αναπτφςςοντασ μία εκτενι ενεργειακι πολιτικι και για 

αυτό το λόγο ζχει αναλάβει πρωτοβουλίεσ που αποδεικνφουν τθ δζςμευςθ τθσ διοίκθςθσ ςτα 

κζματα ενζργειασ. Ριο ςυγκεκριμζνα, ο Διμοσ Αςπροπφργου: 

 

Για το διάςτθμα, ζωσ το 2015, ο Διμοσ ζχει εκπονιςει ενεργειακό ςχεδιαςμό με κφρια ςθμεία: 

 Δζςμευςθ τθσ δθμοτικισ αρχισ για εφαρμογι τθσ ενεργειακισ πολιτικισ. 

 Διενζργεια ενεργειακϊν ελζγχων ςε επιλεγμζνα κτίρια που πλθροφν 

ςυγκεκριμζνα κριτιρια (π.χ. υψθλζσ καταναλϊςεισ, χριςθ, υψθλι 

επιςκεψιμότθτα, παλαιότθτα κτλ) ϊςτε να προςδιοριςτοφν τα τεχνικά μζτρα 

επεμβάςεων εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. 

 Χρονοδιάγραμμα επεμβάςεων, εξοικονόμθςθ και κζςπιςθ ςτόχων. 

 Ματάρτιςθ πλάνου για μία πολιτικι ενεργειακά αποδοτικϊν προμθκειϊν/ 

υπθρεςιϊν. 

 Υφνταξθ προδιαγραφϊν για τθν προμικεια ενεργειακά αποδοτικοφ 

εξοπλιςμοφ, απαιτιςεων για υψθλισ ενεργειακισ απόδοςθσ κτιρίων. 

 Υυμμετοχι ςε δίκτυα για ανταλλαγι εμπειριϊν και μεταφορά τεχνογνωςίασ 

ςτον τομζα τθσ ενζργειασ. 

 Διερεφνθςθ λφςεων για τον τομζα των μεταφορϊν, με διενζργεια πλάνων 

αςτικισ κινθτικότθτασ.  

 Ανάπτυξθ πλάνου για τθν ευαιςκθτοποίθςθ των δθμοτϊν και του εργατικοφ 

δυναμικοφ με ςτόχο τθ βελτίωςθ τθσ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ. 

 Θζςπιςθ μζτρων παρακολοφκθςθσ του ςχεδιαςμοφ και επαναπροςδιοριςμοφ 

των ςτόχων ςε τακτά χρονικά διαςτιματα. 

Μζςω του ςχεδιαςμοφ που ζχει αναπτφξει, ο Διμοσ ςτοχεφει να επιτφχει ςυγκεκριμζνουσ 

ςτόχουσ όςον αφορά ςτθν ενεργειακι αποδοτικότθτα ςε επίπεδο Διμου. Οι ςτόχοι μεταξφ 

άλλων περιλαμβάνουν: 
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 Δθμιουργία Φωτοβολταϊκοφ Πάρκου (1MW) 

 Θερμικι κωράκιςθ των δθμοτικϊν κτιρίων για τθ μείωςθ των ενεργειακϊν 

τουσ απαιτιςεων. 

 Βελτίωςθ των ςυνκθκϊν μικροκλίματοσ ςτον ιςτό τθσ πόλθσ. 

 Αναβάκμιςθ των θλεκτρομθχανολογικϊν εγκαταςτάςεων των κτιρίων, 

ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ ςφνδεςισ τουσ με το δίκτυο φυςικοφ αερίου, όπου 

αυτό είναι εφικτό, αφοφ εγκαταςτακεί το δίκτυο φυςικοφ αερίου. 

 Ανάπτυξθ εκςτρατείασ ενθμζρωςθσ και ευαιςκθτοποίθςθσ των πολιτϊν πάνω 

ςτισ αρχζσ τθσ ορκολογικισ ενεργειακισ ςυμπεριφοράσ, ωσ χρθςτϊν των 

δθμοτικϊν κτιρίων αλλά και των ιδιωτικϊν κατοικιϊν. 

 τόχοσ του Διμου μασ είναι θ εγκατάςταςθ Δικτφου Φυςικοφ Αερίου, ζτςι 

ϊςτε όλα τα κτίρια εντόσ των ορίων του Διμου να ςυνδεκοφν με το Δίκτυο 

Φυςικοφ Αερίου. 

 Δεκηνπξγία δωλώλ ήπηαο θπθινθνξίαο ζην Δήκν, πξνώζεζε ηεο ρξήζεο ηνπ 

πνδειάηνπ θαη βειηίωζε ηεο ελεξγεηαθήο ζπκπεξηθνξάο ηωλ πνιηηώλ ωο 

νδεγώλ. 

 

 Στα ειδικά πλαίςια τθσ κλιματικισ αλλαγισ, ο Διμοσ Αςπροπφργου ζχει κζςει ωσ ςτόχο 

τθσ πολιτικισ του για τθν μείωςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ «τθν μείωςθ των εκπομπϊν CO2 του 

Διμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2005 ζωσ το 2020». 

Θ Δθμοτικι Αρχι του Αςπροπφργου με τθν υπογραφι του υμφϊνου των Δθμάρχων και τθν 

εκπόνθςθ και υλοποίθςθ του παρόντοσ χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια επιδιϊκει 

να: 

 Υυνειςφζρει ςτθν προςπάκεια για τθν αντιμετϊπιςθ τθσ κλιματικισ αλλαγισ 

μζςω τθσ μείωςθσ των εκπομπϊν CO2  

 Επιδείξει τθν προςιλωςι τθσ ςτθν προςταςία του περιβάλλοντοσ και τθν 

ορκολογικι χριςθ των πόρων. 

 Ενκαρρφνει τθν ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ των πολιτϊν. 

 Βελτιϊςει τθν εικόνα τθσ πόλθσ. 

 Δθμιουργιςει ςυνκικεσ πολιτικισ ςυμμετοχισ και ςυςπείρωςθσ γφρω από 

ζνα κοινό ςκοπό ςτουσ πολίτεσ και τουσ επαγγελματίεσ τθσ πόλθσ. 

 Αποκομίςει οικονομικά και περιβαλλοντικά οφζλθ από τθν Εξοικονόμθςθ 

Ενζργειασ και τθν χριςθ Α.Σ.Ε.. 
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 Αποκτιςει πρόςβαςθ ςε εκνικζσ και ευρωπαϊκζσ πθγζσ χρθματοδότθςθσ. 

 Βελτιϊςει τισ ςυνκικεσ διαβίωςθσ, μετακίνθςθσ και εργαςίασ εντόσ του 

Διμου. 

 Σροςαρμοςτεί πιο εφκολα και αποτελεςματικά με το νζο εκνικό και 

ευρωπαϊκό κεςμικό πλαίςιο που δίνει αυξθμζνθ βαρφτθτα ςε κζματα 

ενζργειασ και περιβάλλοντοσ. 

 Αποκομίςει οφζλθ από τθν ςυνεργαςία με άλλουσ Διμουσ που ςυμμετζχουν 

ςτο Υφμφωνο των Δθμάρχων ι τουσ φορείσ που το ςτθρίηουν. 

  Ο ςτόχοσ που κζτει το παρόν Σχζδιο Δράςθσ ακολουκεί το όραμα του Διμου και είναι θ 

μείωςθ των εκπομπϊν διοξειδίου του άνκρακα (CO2) από τισ δραςτθριότθτεσ εντόσ των ορίων 

του Διμου κατά 20% από τα επίπεδα του 2005 ζωσ το 2020. Αυτό κα επιτευχκεί μζςω δράςεων 

ανά τουσ διάφορουσ τομείσ δραςτθριότθτασ τθσ πόλθσ, οι οποίεσ αποτελοφν και τουσ 

αντικειμενικοφσ ςκοποφσ του Σχεδίου Δράςθσ: 

1. Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςε όλεσ τισ 

δθμοτικζσ δραςτθριότθτεσ, κτίρια και οχιματα ζωσ το 2020. 

2. Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτον οικιακό 

και τριτογενι τομζα ζωσ το 2020. 

3. Μείωςθ των εκπομπϊν CO2 από μζτρα εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτισ 

μεταφορζσ ζωσ το 2020. 
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ΞΞΞ ΕΕΕ ΤΤΤ ΡΡΡ ΥΥΥ    ΒΒΒ ϋϋϋ       :::    

ΒΒΒ ΑΑΑ ΥΥΥ ΙΙΙ ΜΜΜ ΘΘΘ    ΑΑΑ ΣΣΣ ΡΡΡ ΓΓΓ ΤΤΤ ΑΑΑ ΦΦΦ ΘΘΘ    ΕΕΕ ΜΜΜ ΣΣΣ ΡΡΡ ΞΞΞ ΣΣΣ ΩΩΩ ΟΟΟ    
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

 

 

 

 

32  

 

 

5. ΞΕΘΡΔΡΝΡΓΙΑ ΑΣΡΓΤΑΦΘΥ ΒΑΥΙΜΩΟ ΕΜΣΡΞΣΩΟ 

 

 Στθν εκπόνθςθ του παρόντοσ χεδίου Δράςθσ, χρθςιμοποιικθκαν οι τυπικοί 

ςυντελεςτζσ εκπομπϊν (IPCC) που αφοροφν εκπομπζσ λόγω τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ 

εντόσ των ορίων του  Διμου, είτε άμεςθσ, με τθ καφςθ εντόσ του Διμου ι ζμμεςθσ, με τθν 

κατανάλωςθ θλεκτριςμοφ που παράγεται  εκτόσ του Διμου.  

Οι τυπικοί ςυντελεςτζσ εκπομπϊν βαςίηονται ςτο ανκρακικό περιεχόμενο του κάκε καυςίμου, 

ακολουκϊντασ τθν μεκοδολογία για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν αερίων του κερμοκθπίου 

ςτα πλαίςια τθσ UNFCCC  και του  Ρρωτοκόλλου του Κιότο.  

Με βάςθ αυτιν  τθν προςζγγιςθ, το CO2 κεωρείται αζριο του κερμοκθπίου και ο υπολογιςμόσ 

των εκπομπϊν  CH4 και  N2O μπορεί να παραλειφκεί. Επιπλζον, οι εκπομπζσ CO2  από τθν 

χριςθ βιοκαυςίμων και τθν χριςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από ΑΡΕ κεωροφνται μθδζν. Σε αυτό 

το πλαίςιο , ςτο παρόν Σχζδιο Δράςθσ ζχουν υπολογιςτεί μόνο οι εκπομπζσ CO2  εντόσ των 

ορίων του Διμου. 

Οι τυπικοί ςυντελεςτζσ  εκπομπϊν του παρόντοσ Σχεδίου Δράςθσ ζχουν βαςιςτεί ςτισ οδθγίεσ 

IPCC 2006. Για τα καφςιμα που χρθςιμοποιοφνται ςτον Διμο Αςπροπφργου, οι ςυντελεςτζσ 

είναι : 

 

 

 Ωσ ζτοσ αναφοράσ για το υπολογιςμό των εκπομπϊν και τθν ςφνταξθ του χεδίου 

Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια του Διμου Αςπροπφργου επιλζχκθκε το 2005. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΧΥΙΞΘ ΧΝΘ ΦΧΣΙΜΡΥ ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΘΥ ΕΜΣΡΞΣΩΟ (tCo2/MWh) 

Βενηίνθ 0,249 

Ρετρζλαιο 0,267 

Φυςικό Αζριο 0,202 

Ξφλο 0,400 
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6. ΣΑΤΑΓΩΓΘ ΜΑΙ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ :  

ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΜΦΙΤΙΑ - ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ, ΦΩΦΙΥΞΡΥ, ΡΙΜΙΑΜΡΥ ΜΑΙ ΦΤΙΦΡΓΕΟΘΥ 

ΦΡΞΕΑΥ. 

    

 Στο παρόν κεφάλαιο εξετάηεται θ παραγωγι και κατανάλωςθ ενζργειασ από κτίρια και 

εγκαταςτάςεισ του Διμου Αςπρόπυργου. 

Θ παραγωγι ενζργειασ περιλαμβάνει τισ πικανζσ πθγζσ θλεκτρικισ και κερμικισ ενζργειασ 

εντόσ του Διμου.  

Θ κατανάλωςθ ενζργειασ περιλαμβάνει τθν θλεκτρικι ενζργεια, το πετρζλαιο, το φυςικό 

αζριο και όποιο άλλο καφςιμο χρθςιμοποιείται ςτουσ εξισ τομείσ : 

 Δθμοτικά κτίρια 

 Μτίρια οικιακοφ και τριτογενι τομζα 

 Ειδικζσ Δθμοτικζσ Εγκαταςτάςεισ 

 Δθμοτικόσ Φωτιςμόσ 

 

 

6.1. ΘΝΕΜΦΤΙΜΘ ΕΟΕΤΓΕΙΑ 

 

6.1.1. ΣΑΤΑΓΩΓΘ Θ/Ε. 

 Επί  του παρόντοσ, δεν υπάρχει εντόσ του Διμου Αςπροπφργου καμία ιδιωτικι μονάδα 

παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ, είτε που να μπορεί να ενταχκεί ςτο ςχζδιο δράςθσ (μικρι 

μονάδα Α.Ρ.Ε., μονάδα ιδιοκτθςίασ του Διμου, κλπ) ι όχι (μεγάλθ μονάδα Α.Ρ.Ε., μονάδα που 

εντάςςεται ςτο Ευρωπαϊκό Σφςτθμα Εκπομπϊν, κ.λ.π.). 

 

6.1.2. ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ Θ/Ε : ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΜΦΙΤΙΑ. 

 Ο Διμοσ Αςπροπφργου είναι υπεφκυνοσ για τθν διαχείριςθ 15 κτιρίων (διοίκθςθσ, 

υπθρεςιϊν, ακλθτικϊν κτιρίων, Τεχνικϊν Υπθρεςιϊν κ.τ.λ.) και 24 ςχολικϊν κτιρίων εντόσ των 

ορίων του.  
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Στον πίνακα που  ακολουκεί αναγράφονται οι ςυνολικζσ καταναλϊςεισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ για το ζτοσ 2005 ανά κατθγορία κτιρίων, ςφμφωνα με τα τιμολόγια θλεκτρικισ 

ενζργειασ. : 

 

ΜΑΦΘΓΡΤΙΑ ΜΦΙΤΙΩΟ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ (kWh) 

Νθπιαγωγεία– Δθμοτικά ςχολεία    287.500 

Γυμνάςια –Λφκεια     408.000 

Ακλθτικζσ εγκαταςτάςεισ     335.000 

Δθμοτικά Κτίρια    836.000 

Σφνολο 2005 1.866.500 

Σίνακασ 2 : Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςε δθμοτικά κτίρια. 
 
Τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν παραπάνω ανάλυςθ κα ςυμπλθρωκοφν ςτα αντίςτοιχα 
κελιά του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο ενζργεια. 
 

 
 

6.1.3 ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ Θ/Ε : ΔΘΞΡΦΙΜΕΥ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ. 
 
Οι Δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ του Διμου Αςπροπφργου που εξετάηονται  χωριςτά από τα κτίρια 

και αφοροφν το εργοτάξιο του Διμου μασ περιλαμβάνουν γεϊτρθςθ, ξυλουργείο, ςυνεργείο 

αυτοκινιτων εργαςτιριο αλουμινοκαταςκευϊν, ςιδθρουργείο και πλυντιριο αυτοκινιτων. 

Σφμφωνα με τιμολόγια θλεκτρικισ ενζργειασ για το ζτοσ 2005 ζχουμε τισ κάτωκι 

καταναλϊςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ :   

 
 

ΔΘΞΡΦΙΜΕΥ ΕΓΜΑΥΦΑΥΕΙΥ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ (kWh) 

Μτιριακζσ εγκαταςτάςεισ εργοταξίου           138.000 

  

Υφνολο 2005           138.000 
Σίνακασ 3 : Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ από δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ 

 
Τα ςτοιχεία που προκφπτουν  από τθν παραπάνω ανάλυςθ κα ςυμπλθρωκοφν ςτα αντίςτοιχα 
κελιά του Σχεδίου Δράςθσ  για τθν Αειφόρο ενζργεια. 
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6.1.4 ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ Θ/Ε : ΔΘΞΡΦΙΜΡΥ ΦΩΦΙΥΞΡΥ. 
 

Ο Διμοσ Αςπροπφργου καταναλϊνει θλεκτρικι ενζργεια για το φωτιςμό των οδϊν και των 

κοινοχριςτων χϊρων του Διμου. 

Σφμφωνα με τα τιμολόγια θλεκτρικισ ενζργειασ, το 2005 μετρικθκαν και χρεϊκθκαν οι εξισ 

καταναλϊςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ για φωτιςμό : 

 

   Σίνακασ 4 : Κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για δθμοτικό φωτιςμό 

 

Τα ζηοιτεία ποσ προκύπηοσν από ηην παραπάνω ανάλσζη θα ζσμπληρωθούν ζηα ανηίζηοιτα κελιά ηοσ 

Στεδίοσ Δράζης για ηην Αειθόρο ενέργεια. 

 

 

6.1.5 ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ Θ/Ε : ΡΙΜΙΑΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ 
 

 Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ του οικιακοφ τομζα 

χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από το Εκνικό Ενεργειακό Ιςοηφγιο του 2005, ςε ςυνδυαςμό με 

τθ μελζτθ , που εκπονικθκε ςτα πλαίςιο του ζργου GRIP και αφορά το ςφνολο τθσ Αττικισ. 

Από τα ςτοιχεία του εκνικοφ ιςοηυγίου προκφπτουν οι καταναλϊςεισ ανά  τομζα ενζργειασ και 

χριςθσ, ενϊ από τθ μελζτθ του GRIP για τθν Αττικι προκφπτουν ςυνολικζσ εκπομπζσ 

διοξειδίου του άνκρακα ανά τομείσ χριςεισ για γίνεται ςχετικι διόρκωςθ. Θ κατανάλωςθ για 

τον Αςπρόπυργο γίνεται αναλογικά ςε ςχζςθ  με το ςφνολο τθσ Αττικισ, για τουσ τομείσ που 

περιλαμβάνονται ςτο παρόν Σχζδιο Δράςθσ. Από τα παραπάνω προκφπτει ότι για τθν Αττικι, θ 

κατανάλωςθ ενζργειασ ςτον οικιακό τομζα είναι 55.425.382 MWh και αναλογικά ςτον 

Αςπρόπυργο είναι  230.250.000 kWh. 

Τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν παραπάνω ανάλυςθ κα ςυμπλθρωκοφν ςτα αντίςτοιχα 

κελιά του Σχεδίου δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. 

 

ΔΘΞΡΦΙΜΡΥ ΦΩΦΙΥΞΡΥ ΦΕΞΑΧΙΑ ΥΧΟΡΝΡ (kWh) 

Ατμϊν Υδραργφρου 125W 28000 10.220.000 

Νατρίου 250w     500 410.625 

Νατρίου 400w     200 262.800 

Λαμπτιρεσ Οικονομίασ 23W   4000 302.220 

ΥΧΟΡΝΡ        11.195.645 
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6.1.6 ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ Θ/Ε : ΦΤΙΦΡΓΕΟΘΥ ΦΡΞΕΑΥ 
 

 Για τον υπολογιςμό τθσ κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ του τριτογενι τομζα 

χρθςιμοποιικθκαν ςτοιχεία από το Εκνικό Ενεργειακό Ιςοηφγιο του 2005, ςε ςυνδυαςμό με τθ 

μελζτθ, που εκπονικθκε ςτο πλαίςιο του ζργου GRIP  και αφορά το ςφνολο τθσ Αττικισ. Από 

τα ςτοιχεία του εκνικοφ ιςοηυγίου προκφπτουν οι καταναλϊςεισ ανά τομζα ενζργειασ και 

χριςθσ, ενϊ από τθ μελζτθ του GRIP  για τθν Αττικι προκφπτουν ςυνολικζσ εκπομπζσ 

διοξειδίου του άνκρακα ανά τομείσ και γίνεται ςχετικι διόρκωςθ. 

 Θ κατανάλωςθ για τον Αςπρόπυργο  γίνεται αναλογικά ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ 

Αττικισ, για τουσ τομείσ που περιλαμβάνονται ςτο Σχζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια 

και αφαιρείται  θ κατανάλωςθ , θ οποία αντιςτοιχεί ςτα δθμοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ. 

 Από τα παραπάνω προκφπτει κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτον τριτογενι τομζα 

ςτον Αςπρόπυργο , θ οποία εκτιμάται ςτισ 309.333.333 kWh. 

Tα  ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν παραπάνω ανάλυςθ κα ςυμπλθρωκοφν ςτα αντίςτοιχα 
κελιά του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. 
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6.2 ΑΝΝΑ ΜΑΧΥΙΞΑ 

6.2.1 ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΧ : ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΜΦΙΤΙΑ 

Ο Διμοσ Αςπροπφργου είναι υπεφκυνοσ για τθν διαχείριςθ 15 κτιρίων (διοίκθςθσ, 

υπθρεςιϊν, ακλθτικϊν κτιρίων, τεχνικϊν υπθρεςιϊν κτλ) και 24 Υχολικϊν  κτιρίων εντόσ των 

ορίων του. Στα 40 και 36 κτίρια, αντίςτοιχα, υπιρχε το 2005 κεντρικι κζρμανςθ με καφςιμο 

πετρζλαιο. Στον πίνακα που ακολουκεί αναγράφονται οι ςυνολικζσ παραδόςεισ πετρελαίου 

για το ζτοσ 2005 ανά κατθγορία κτιρίων. Βάςει των οδθγιϊν του υμφϊνου των Δθμάρχων 

γίνεται θ παραδοχι ότι ςτο τζλοσ κάκε περιόδου κζρμανςθσ (Μάϊοσ) οι ετιςιεσ παραδόςεισ 

πετρελαίου. 

Για τθν μετατροπι του όγκου καυςίμου ςε ενζργεια κα χρθςιμοποιθκεί ο ςυντελεςτισ 

μετατροπισ των οδθγιϊν του Συμφϊνου των Δθμάρχων (ΕΜΕ/ΕΕΑ 2009, IPCC 2006): 

  Σίνακασ  5  : Συντελεςτζσ μετατροπισ όγκου πετρελαίου ςε ενζργεια 

 

Ματθγορία κτιρίων 
Ματανάλωςθ 

(lt)/ζτοσ 
Ματανάλωςθ (kwh) 

Οθπιαγωγεία– Δθμοτικά Υχολεία  103.500 1.035.000 

Γυμνάςια – Νφκεια  64.000 640.000 

Ακλθτικζσ Εγκαταςτάςεισ  24.000 240.000 

Χπθρεςίεσ (15) 99.000 990.000 

Υφνολο 2005 290.500 2.905.000 

Σίνακασ 6 : Κατανάλωςθ πετρελαίου ςε δθμοτικά κτίρια 

Τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν παραπάνω ανάλυςθ κα ςυμπλθρωκοφν ςτα αντίςτοιχα 
κελιά του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. 
 

6.2.2 ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΧ : ΡΙΜΙΑΜΡΥ ΜΑΙ ΦΤΙΦΡΓΕΟΘΥ ΦΡΞΕΑΥ 

Θ ενεργειακι κατανάλωςθ που αφορά ςτο πετρζλαιο του οικιακοφ και τριτογενι τομζα 

προκφπτει από τθ μελζτθ GRIP για τθν Αττικι, ςε ςυνδυαςμό με εκνικά ςτατιςτικά ςτοιχεία. 

Για τον οικιακό  τομζα ςτον Αςπρόπυργο, θ κατανάλωςθ πετρελαίου κζρμανςθσ ζχει 

υπολογιςτεί ςτισ 393.019.800 kwh,ενϊ για τον τριτογενι ςτισ 40.000.000 kwh. 

Μαφςιμο Υυντελεςτισ μετατροπισ (kWh/it) 

Σετρζλαιο 10,0 
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Τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν παραπάνω ανάλυςθ κα ςυμπλθρωκοφν ςτα 
αντίςτοιχα κελιά του Σχεδίου Δράςθσ για τθν  Αειφόρο Ενζργεια. 

7. ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ: ΞΕΦΑΦΡΤΕΥ 

Oι μεταφορζσ εντόσ του Διμου Αςπροπφργου μποροφν να χωριςτοφν ςε δυο κατθγορίεσ:  

1) τα δθμοτικά οχιματα και  

2)  τα ιδιωτικά οχιματα κατοίκων και επιςκεπτϊν του Διμου.  

Για τθν εκτίμθςθ των εκπομπϊν από τισ μεταφορζσ εντόσ Διμου κα χρθςιμοποιθκοφν, κατά 

περίπτωςθ, ςτοιχεία του Διμου και ςτοιχεία ι ςτατιςτικά από άλλεσ πθγζσ (Νομαρχία, 

Ελλθνικι Κυβζρνθςθ, Ε.Ε.). Στα ςτοιχεία για τισ μεταφορζσ δε κα ςυμπεριλθφκοφν ςτοιχεία 

που αφοροφν το εκνικό οδικό δίκτυο που διαςχίηει τον Διμο. 

 

7.1 ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΡΧΘΞΑΦΑ 

Ο Διμοσ Αςπροπφργου, διατθρεί ςτόλο δθμοτικϊν οχθμάτων για τισ υπθρεςίεσ του και για 

τον οποίο γίνεται θ παραδοχι (όπωσ προκφπτει και από το είδοσ και προφίλ χριςθσ των 

οχθμάτων) ότι διανφουν εντόσ των ορίων του Διμου το ςφνολο τω χιλιομζτρων τουσ. Στον 

ακόλουκο πίνακα καταγράφονται οι κατθγορίεσ οχθμάτων του Διμου και οι καταναλϊςεισ 

καυςίμου για το ζτοσ αναθοράς. Για τθν μετατροπι του όγκου καυςίμου ςε ενζργεια κα 

χρθςιμοποιθκοφν οι ςυντελεςτζσ μετατροπισ των Οδθγιϊν του υμφϊνου των Δθμάρχων 

(ΕΜΕ/ ΕΕΑ 2009,IPCC 2006):  

ΜΑΧΥΙΞΡ ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΘΥ ΞΕΦΑΦΤΡΣΘΥ (kwh/lt) 

Βενηίνθ  9,2 

Σετρζλαιο  10,0 

Πίνακας 7 : Συντελεςτισ μετατροπισ όγκου καυςίμων ςε ενζργεια 

 

ΑΤΙΘΞΡΥ 

ΡΧΘΞΑΦΩΟ 
ΜΑΧΥΙΞΡ 

ΥΧΟΡΝΙΜΘ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ 

(lt) 

ΥΧΟΡΝΙΜΘ ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ 

(kwh) 

50 Σετρζλαιο 456.398 4.563.980 

31 Αμόλυβδθ 58.656 539.635 

15 Βενηίνθ 45.220 416.024 

2 Αζριο ------- ------- 

Σίνακασ 8 : Κατανάλωςθ καυςίμου από δθμοτικά οχιματα (2010) 

Τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθ παραπάνω ανάλυςθ κα ςυμπλθρωκοφν ςτα αντίςτοιχα 
κελιά του Σχεδίου Δράςθσ για τθ Αειφόρο Ενζργεια. 
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7.2 ΙΔΙΩΦΙΜΑ ΡΧΘΞΑΦΑ 

Θ Ενεργειακι κατανάλωςθ ςτον ιδιωτικό τομζα, βαςίςτθκε ςτα ςτοιχεία του Εκνικοφ 

Ιςοηυγίου  του 2005 (τα οποία ςχεδόν ταυτίηονται αναλογικά, ςε ςχζςθ με τον πλθκυςμό τθσ 

Αττικισ ςε ςχζςθ με το ςφνολο τθσ χϊρασ κατά τθν τελευταία απογραφι με τθ μελζτθ του 

GRIP).Θεωρικθκε ότι το 70% τθσ κίνθςθσ των οχθμάτων αφορά ςε τοπικζσ μεταφορζσ, ενϊ το 

30% ςε υπερτοπικζσ και από το ςφνολο αφαιρζκθκε το αυτό που αφορά ςτα δθμοτικά 

οχιματα. Από τουσ υπολογιςμοφσ προκφπτει κατανάλωςθ ενζργειασ 890.990.000 kwh. 

Τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν παραπάνω ανάλυςθ κα ςυμπλθρωκοφν ςτα αντίςτοιχα 
κελιά του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. 
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8. ΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΕΜΣΡΞΣΩΟ CO2 

  

 Μετά τον υπολογιςμό των ενεργειακϊν καταναλϊςεων ανά τομζα που κα 

ςυμπεριλθφκεί ςτο χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια, πρζπει να υπολογιςτοφν οι 

ςυνολικζσ εκπομπζσ CO2   από αυτοφσ τουσ τομείσ. Για τον υπολογιςμό κα χρθςιμοποιθκοφν οι 

τυπικοί μζςοι εκνικοί ςυντελεςτζσ εκπομπϊν CO2  όπωσ αυτοί υπολογίηονται από το IPCC 

(2006)  και τθν Eurelectric (2005) και περιζχονται ςτισ οδθγίεσ του υμφϊνου των Δθμάρχων. 

Για τισ πθγζσ τελικισ κατανάλωςθσ ενζργειασ που αναγνωρίςτθκαν παραπάνω, οι ςυντελεςτζσ 

είναι : 

 

 

ΞΡΤΦΘ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ ΥΧΟΦΕΝΕΥΦΘΥ ΕΜΣΡΞΣΩΟ (tCO2/ MWh) 

Θλεκτρικι ενζργεια  1,149 

Βενηίνθ  0,249 

Σετρζλαιο  0,267 

Σίνακασ 9: Τυπικοί ςυντελεςτζσ εκπομπϊν CO2 
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Θ ςυνολικι παραγωγι και κατανάλωςθ ενζργειασ ανά τφπο τελικισ ενζργειασ, ςφμφωνα με 

τισ προθγοφμενεσ παραγράφουσ είναι : 

(*) ΧΣΡ ΕΣΑΝΘΘΕΧΥΘ  Πίνακας 10: Σσνολική καηανάλωζη ηελικής ενέργειας και εκπομπές CO2 

Τα ζηοιτεία ποσ προκύπηοσν από ηην παραπάνω ανάλσζη θα ζσμπληρωθούν ζηα ανηίζηοιτα κελιά 

ηοσ Στεδίοσ Δράζης για ηην Αειθόρο Ενέργεια. 

 

 

Ματανάλωςθ ενζργειασ (Θ/Ν) 
Σοςότθτα ενζργειασ 

(kwh) 
Εκπομπζσ     tCO2 

ΟΘΣΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΥΧΡΝΕΙΑ 287.500 330,33 

ΓΧΞΟΑΥΙΑ - ΝΧΜΕΙΑ 408.000 468,79 

ΑΘΝΘΦΙΜΕΥ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 335.000 384,91 

ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΜΦΙΤΙΑ 836.000 960,56 

ΔΘΞΡΦΙΜΡΥ ΦΩΦΙΥΞΡΥ 11.195.645 12.863,79 

ΡΙΜΙΑΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ* 230.250.000 264.557,25 

ΦΤΙΦΡΓΕΟΘΥ ΦΡΞΕΑΥ* 809.333.333 929.923,99 

ΕΤΓΡΦΑΠΙΡ ΔΘΞΡΧ* 138.000 158,56 

 

Ματανάλωςθ ενζργειασ 

(Σετρζλαιο-Βενηίνθ) 

Σοςότθτα ενζργειασ (kwh) Εκπομπζσ  CO2( tCO2) 

ΡΧΘΞΑΦΑ ΒΕΟΗΙΟΡΜΙΟΘΦΑ 

(ΑΞΡΝΧΒΔΘ ΜΑΙ ΥΡΧΣΕΤ) 
955.659 237,95 

ΡΧΘΞΑΦΑ ΣΕΦΤΕΝΑΙΡΧ 4.563.980 1.218,58 

ΟΘΣΙΑΓΩΓΕΙΑ-ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΥΧΡΝΕΙΑ 1.035.000 276,34 

ΓΧΞΟΑΥΙΑ - ΝΧΜΕΙΑ 640.000 170,88 

ΑΘΝΘΦΙΜΕΥ ΕΓΜΑΦΑΥΦΑΥΕΙΥ 240.000 64,08 

ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΜΦΙΤΙΑ 990.000 264,33 

ΡΙΜΙΑΜΡΥ ΦΡΞΕΑΥ 393.019.800 104.936,28 

ΦΤΙΦΡΓΕΟΘΥ ΦΡΞΕΑΥ 40.000.000 10.680,00 

ΙΔΙΩΦΙΜΑ ΡΧΘΞΑΦΑ  

(ΣΕΦΤΕΝΑΙΡ ΜΑΙ ΒΕΟΗΙΟΘ)* 
890.990.000 237.894,33 

ΥΧΟΡΝΡ  1.565.390,95 
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ΞΞΞ ΕΕΕ ΤΤΤ ΡΡΡ ΥΥΥ    ΓΓΓ ϋϋϋ       :::          

ΔΔΔ ΤΤΤ ΑΑΑ ΥΥΥ ΕΕΕ ΙΙΙ ΥΥΥ    ΜΜΜ ΑΑΑ ΙΙΙ    ΞΞΞ ΕΕΕ ΦΦΦ ΤΤΤ ΑΑΑ    ΕΕΕ ΩΩΩ ΥΥΥ    ΦΦΦ ΡΡΡ    222 000 222 000    
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9. ΔΘΞΡΦΙΜΡΥ ΦΩΦΙΥΞΡΥ 
 

Ο Δθμοτικόσ φωτιςμόσ αποτελεί ζναν τομζα όπου μπορεί να επιτευχκεί εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ χωρίσ κόςτοσ ι εργαςία, με τθν αντικατάςταςθ των υφιςτάμενων λαμπτιρων με 

νζουσ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ.  

Θ αντικατάςταςθ αυτι μπορεί, για λόγουσ οικονομίασ να γίνει και κατά περίπτωςθ, κάκε 

φορά δθλαδι που ζνασ λαμπτιρασ καίγεται ι οι υποδομζσ μίασ οδοφ ανανεϊνονται ι 

αντικακίςτανται.  

Στον Διμο Αςπροπφργου χρθςιμοποιοφνται για δθμόςιο φωτιςμό οι τφποι λαμπτιρα του 

ακόλουκου πίνακα:  

 

Σίνακασ 11: Δθμοτικόσ φωτιςμόσ (2005) 

 
 

Οι ανωτζρω τφποι κα αντικαταςτακοφν ςταδιακά (βάςει των διακζςιμων τεχνικϊν επιλογϊν) 

βάςει του ακόλουκου πίνακα ιςοδυναμίασ με βάςθ τθ φωτεινότθτα των λαμπτιρων: 

 

Σίνακασ 12: Αντιςτοίχθςθ λαμπτιρων δθμοτικοφ φωτιςμοφ 

 

 

ΦΧΣΡΥ ΝΑΞΣΦΘΤΑ ΙΥΧΧΥ (W) ΑΤΙΘΞΡΥ ΝΑΞΣΦΘΤΩΟ 

Ατμϊν   Hg 125W 28000 

Ατμϊν   Na 250W 200 

Ατμϊν   Na 400W 600 

Λαμπτιρεσ Ρυρακτϊςεωσ 100W 4000 

ΝΑΞΣΦΘΤΑΥ 
ΝΑΞΣΦΘΤΕΥ 
ΡΙΜΡΟΡΞΙΑΥ 

ΑΟΦΙΥΦΡΙΧΙΑ 
ΞΕ 

 Metal Halide 

ΑΟΦΙΥΦΡΙΧΕΙΑ 
ΞΕ ΑΦΞΩΟ 

ΟΑΦΤΙΡΧ 
ΧΑΞΘΝΘΥ 

ΣΙΕΥΘΥ 

ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡ 

ΜΡΥΦΡΥ 

ΣΑΝΑΙΡΧ 

ΝΑΞΣΦΘΤΑ (€) 

ΕΟΔΕΙΜΦΙΜΡ 
ΜΡΥΦΡΥ ΟΕΡΧ 

ΝΑΣΞΦΘΤΑ 
(€) 

Ατμϊν 
Χδραργφρου 
125W 

 70 W  30 80 

Ατμϊν Οατρίου      
250 W 

  131 W 60 220 

Ατμϊν Οατρίου      
400 W 

  250W 90 250 

Ναμπτιρεσ 
πυρακτϊςεωσ 
100W 

23W   2 18 
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Ο Διμοσ Αςπροπφργου ζχει προχωριςει ιδθ ςε μερικι αντικατάςταςθ λαμπτιρων 

πυρακτϊςεωσ των 100W  ςε λαμπτιρεσ οικονομίασ των 23W δθμοτικοφ φωτιςμοφ, προσ 

τθν προτεινόμενθ κατεφκυνςθ και το 2009 χρθςιμοποιοφνται οι εξισ λαμπτιρεσ: 

 

ΦΧΣΡΥ ΝΑΞΣΦΘΤΑ ΙΥΧΧΥ (W) ΑΤΙΘΞΡΥ ΝΑΞΣΦΘΤΩΟ 

Ατμϊν   Hg 125 28.000 

Ατμϊν   Na 250 200 

Ατμϊν   Na 400 600 

Ναμπτιρεσ οικονομίασ 23W 4000 
Σίνακασ 13: Δθμοτικόσ φωτιςμόσ (2009) 

 

 Με τθν παραδοχι ότι ο δθμοτικόσ φωτιςμόσ λειτουργεί, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ 

Δ.Ε.Θ., κατά μζςο όρο επί 11 ϊρεσ κακθμερινά, ιτοι 4015 ϊρεσ/ζτοσ, με βάςθ τα τεχνικά 

χαρακτθριςτικά των παραπάνω πινάκων και τθν παραδοχι ότι όλοι οι λαμπτιρεσ κα 

αντικαταςτακοφν, για το διάςτθμα 2005 – 2020, μπορεί να προκφψει εξοικονόμθςθ 1.987.024 

kWh (~43%).  

Σθμειϊνεται ότι οι υπάρχουςεσ αντικαταςτάςεισ (2009) ζχουν ιδθ οδθγιςει ςε ετιςια 

εξοικονόμθςθ 96.360 kWh (~2%). 

 

 Θ υλοποίθςθ τθσ δράςθσ μπορεί να γίνει με τθν προμικεια των αντίςτοιχων νζων 

λαμπτιρων, μζςω του τακτικοφ προχπολογιςμοφ του Διμου, κάκε φορά που χρειάηεται 

αντικατάςταςθ από τισ Τεχνικζσ Υπθρεςίεσ του Διμου. 

 Το επιπλζον κόςτοσ για τθν αγορά λαμπτιρων εξοικονόμθςθσ (ςε ςχζςθ με το κόςτοσ αγοράσ 

των ιδθ υπαρχόντων τφπων) υπολογίηεται ςτο διάςτθμα 2005 -2020 ςε 796.000€. 

Εκτόσ τθσ αντικατάςταςθσ λαμπτιρων με υφιςτάμενεσ λφςεισ οι τεχνικζσ υπθρεςίεσ του 

Διμου παρακολουκοφν τισ τεχνικζσ εξελίξεισ για λφςεισ και εφαρμογζσ που μπορεί να 

ςχετίηονται με: 

 Οζουσ τφπουσ λαμπτιρων με ακόμθ μικρότερθ κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

(ςε ςχζςθ με τισ τιμζσ του παραπάνω πίνακα) για ίδιεσ τιμζσ φωτεινότθτασ και 

προδιαγραφζσ. 

 Οζουσ ανακλαςτιρεσ ι καλφμματα  

 Φεχνολογίεσ δθμοτικοφ φωτιςμοφ με χριςθ Α.Σ.Ε. 

 Φεχνολογίεσ ρφκμιςθσ του δθμοτικοφ φωτιςμοφ 
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Ραράλλθλα, κα επιδιωχκεί θ εκπόνθςθ μελζτθσ φωτιςμοφ για το ςφνολο των αναγκϊν 

δθμοτικοφ φωτιςμοφ του Διμου. Με αυτόν τον τρόπο, επιπλζον, κα εξαςφαλιςτοφν οι 

ςυνκικεσ αςφάλειασ και οπτικισ άνεςθσ που επιβάλλουν οι ςχετικοί Κανονιςμοί. 

Ρροσ αυτιν τθν κατεφκυνςθ αναφζρονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για τον δθμοτικό φωτιςμό 

που ο Διμοσ Αςπροπφργου ςχεδιάηει ςτα πλαίςια του Συμφϊνου των Δθμάρχων: 

 

Σεριγραφι δράςθσ 
Αναμενόμενα 

οφζλθ 
Εκτιμϊμενο 

κόςτοσ 
Χρθματοδότθςθ 

Εκτιμϊμενοσ 
χρόνοσ 

υλοποίθςθσ 

Εκτιμϊμεν
θ μείωςθ 

εκπομπϊν   
CO2 (tn/yr) 

Σταδιακι 
αντικατάςταςθ 
λαμπτιρων με 
εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ 

Εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ/Μεί
ωςθ εκπομπϊν 
CO2 

796.000 Κδιοι πόροι 2005 – 2020 2.283 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
φωτιςμοφ για το 
ςφνολο του Διμου 

Εξοικονόμθςθ 
ενζργειασ / 
Μείωςθ 
εκπομπϊν CO2 

30.000 

Κδιοι πόροι /  
ςτα πλαίςια 
Ευρωπαϊκϊν 
Ρρογραμμάτων  

2011 - 2013  

Σίνακασ 14: Ρρογραμματιςμόσ δράςεων για Δθμοτικό Φωτιςμό 
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10. ΡΧΘΞΑΦΑ  
 

10.1  ΔΘΞΡΦΙΜΑ ΡΧΘΞΑΦΑ 
 

Ο Διμοσ Αςπροπφργου αναγνωρίηει ότι οι παρεμβάςεισ για τθ μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ 

καυςίμου από το ςτόλο δθμοτικϊν οχθμάτων, ναι μεν κα οδθγιςει μεςοπρόκεςμα ςε μείωςθ 

των λειτουργικϊν εξόδων του Διμου, αλλά δεν κα ζχει ςθμαντικι επίδραςθ ςτο ςυνολικό 

αποτφπωμα CO2 του Διμου.  

Εντοφτοισ, θ ςωςτι προβολι των δράςεων και αποτελεςμάτων που ςχετίηονται με τα οχιματα 

μπορεί να αποτελζςει παράδειγμα και οδθγό για τουσ πολίτεσ και επαγγελματίεσ τθσ πόλθσ. 

Ωσ δράςεισ για τα δθμοτικά οχιματα μποροφν  να αναφερκοφν: 

 Μετατροπι βαρζων οχθμάτων πετρελαίου για χριςθ υψθλϊν μιγμάτων 

βιοκαφςιμου 

 Αντικατάςταςθ βαρζων οχθμάτων πετρελαίου με οχιματα φυςικοφ αερίου 

 Αντικατάςταςθ βενηινοκίνθτων οχθμάτων με υβριδικά ι θλεκτρικά οχιματα 

 Τιοκζτθςθ και εμπζδωςθ πρακτικϊν όπωσ το Eco- Driving 

 

 Με τθ μετατροπι των βαρζων οχθμάτων για χριςθ υψθλϊν μιγμάτων βιοκαυςίμου, 

αφενόσ μειϊνεται θ κατανάλωςθ ορυκτοφ πετρελαίου και αφετζρου μειϊνονται οι εκπομπζσ 

CO2, ςφμφωνα και με τθν μεκοδολογία του χεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. 

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

υβριδικϊν (θλεκτριςμόσ και βενηίνθ) μπορεί να προωκθκεί προσ αντικατάςταςθ υφιςτάμενων 

οχθμάτων, μετά το τζλοσ ηωισ των τελευταίων.  

Θ ενεργειακι και οικονομικι αποδοτικότθτα των νζων οχθμάτων για το ςυνολικό χρόνο ηωισ 

τουσ, είναι τεκμθριωμζνθ και αποδεδειγμζνθ από τουσ ίδιουσ τουσ καταςκευαςτζσ τουσ. Τα 

ςτοιχεία αυτά μποροφν να χρθςιμοποιθκοφν για να αιτιολογθκεί θ απόφαςθ αγοράσ τζτοιων 

οχθμάτων από το Διμο μζςω διαδικαςιϊν πραςίνων προμθκειϊν. 

 Σε αυτό το πλαίςιο, ο Διμοσ Αςπροπφργου αντικατζςτθςε το 2008 δφο (2) βαρζα 

οχιματα πετρελαίου με αντίςτοιχα οχιματα με καφςιμο φυςικό αζριο. Επίςθσ, από το 2005 

ζωσ το 2009 αντικατζςτθςε τρία (3) δίκυκλα (βενηίνθ), ζνα (1) επιβατικό αυτοκίνθτο (βενηίνθ) 

και τζςςερα (4) οχιματα βαρζωσ τφπου (πετρζλαιο)με αντίςτοιχα οχιματα ίδιου καυςίμου και 

10% μικρότερθ μζςθ κατανάλωςθ καυςίμου. Από αυτζσ τισ πρωτοβουλίεσ (ςε ςυνδυαςμό και 

με άλλουσ παράγοντεσ που δεν μποροφν να εκτιμθκοφν, π.χ. αλλαγι ςε κυκλοφοριακζσ 
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ςυνκικεσ, eco driving, κτλ) οδιγθςαν ϊςτε το 2009 να καταγραφοφν οι εξισ ςυνολικζσ 

καταναλϊςεισ καυςίμου από οχιματα του Διμου: 

 

Αρικμόσ οχθμάτων Μαφςιμο 
Υυνολικι 

κατανάλωςθ 
Υυνολικι κατανάλωςθ 

(kWh) 

46 Βενηίνθ 103.876lt 955.659 

50 Ρετρζλαιο 456.398lt 4.563.980 

2 Φυςικό αζριο kg  
Σίνακασ 15: Κατανάλωςθ καυςίμου από δθμοτικά οχιματα (2009) 

 

 
Συνολικά, θ διαφορά ςτθν κατανάλωςθ μεταφράηεται ςε εξοικονόμθςθ 261.833 kWh (από το 

2005 ςτο 2009), που αντιςτοιχοφν ςε 67 tCO2 (~6%). 

 

Ξορφι ενζργειασ Υυντελεςτισ εκπομπϊν (tCO2 / MWh) 

Φυςικό αζριο 0,202 

Βενηίνθ 0,249 

Σετρζλαιο 0,267 

Σίνακασ 16: Τυπικοί ςυντελεςτζσ εκπομπϊν CO2 

 
 
Τζλοσ, υπάρχουν γενικότερεσ δράςεισ που αφοροφν ςτθ διαχείριςθ ενόσ ςτόλου οχθμάτων ι 

ςτον τρόπο αξιοποίθςθσ και οδιγθςισ τουσ, προκειμζνου να επιτευχκεί θ μείωςθ του 

αρικμοφ των οχθμάτων που χρθςιμοποιοφνται αλλά και θ αποδοτικότερθ χριςθ των 

οχθμάτων του ςτόλου, ενϊ κρίςιμθ κεωρείται θ εκπαίδευςθ και ςυμμετοχι των οδθγϊν ςε 

οποιοδιποτε όχθμα υιοκετθκεί.  Ενδεικτικά, αναφζρονται οι εξισ δράςεισ: 

 

 Ειςαγωγι διαδικαςίασ για τθν αγορά ενεργειακά αποδοτικϊν οχθμάτων όποτε 

απαιτείται θ αντικατάςταςθ παλαιϊν οχθμάτων. Ειδικά για χριςεισ όπου δεν 

απαιτείται θ μεταφορά αντικειμζνων (π.χ. Δθμοτικι Αςτυνομία, υπθρεςίεσ 

πολεοδομίασ) μπορεί να επιλεχκεί θ λφςθ των μοτοποδθλάτων, μικρϊν θλεκτρικϊν 

οχθμάτων, κ.α. 

 

 Εγκατάςταςθ ςυςτθμάτων GPS ςτα οχιματα του ςτόλου προκειμζνου να επιτευχκεί ο 

καλφτεροσ προγραμματιςμόσ, ζλεγχοσ και αποτίμθςθ των δρομολογίων και τθσ 

κατανάλωςθσ καυςίμου των οχθμάτων. 
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 Δθμιουργία μθτρϊου οδθγϊν που ςχετίηεται με τθν ενεργειακι ςυμπεριφορά των 

οδθγϊν, υιοκζτθςθ ςτόχων κατανάλωςθσ ανά όχθμα και οδθγό και δθμιουργία 

ςχιματοσ επιβράβευςθσ ςε όςουσ ςυνειςφζρουν ςτθν εξοικονόμθςθ καυςίμου. 

 

 Υιοκζτθςθ ςχιματοσ ενεργειακισ αποδοτικότθτασ από όλουσ τουσ εμπλεκόμενουσ ςτο 

δθμοτικό ςτόλο οχθμάτων (γραφείο κίνθςθσ, υπθρεςία ςυντιρθςθσ , οδθγοί).  

Ενδεικτικά, αναφζρονται ποςοςτά εξοικονόμθςθσ καυςίμου για διάφορεσ δράςεισ και 

ςυμπεριφορζσ οδιγθςθσ: 

Ελαφρά οχιματα 

 Eco-driving: 8% 

 Σβιςιμο κινθτιρα ςτισ ςτάςεισ: 5% 

 Χριςθ μικρϊν, οικονομικϊν αυτοκίνθτων: 50% 

 Χριςθ υβριδικϊν αυτοκινιτων: 10-35% 

 Χριςθ ελαςτικϊν χαμθλισ κατανάλωςθσ: 4% 

 Τακτικόσ ζλεγχοσ πίεςθσ ελαςτικϊν: 3% 

 Φορτθγά – Νεωφορεία 

 Eco-driving: 8% 

 Σβιςιμο κινθτιρα ςτισ ςτάςεισ: 5% 

 Χριςθ αεροδυναμικϊν βοθκθμάτων: 11% 

 Βάροσ οχιματοσ ( καρότςασ ): 5% 

 Χριςθ ελαςτικϊν χαμθλισ κατανάλωςθσ: 3% 

 Χριςθ ορυκτζλαιου χαμθλισ τριβισ: 2% 

 Τακτικόσ ζλεγχοσ φίλτρου αζρα : 10% 

 Τακτικι ρφκμιςθ κινθτιρα: 4% 

 Τακτικόσ ζλεγχοσ πίεςθσ ελαςτικϊν : 3% 

   Συνεχισ εκπαίδευςθ των οδθγϊν του Διμου ςε πρακτικζσ eco-  driving όπωσ : 

o Σωςτι χριςθ κιβωτίου ταχυτιτων 

o Συνετι οδιγθςθ (επιτάχυνςθ, επιβράδυνςθ) 

o Αποφυγι περιττοφ βάρουσ ςτα οχιματα] 

o Αποφυγι περιττϊν αεροδυναμικϊν εμποδίων (ςχάρεσ, κα ) 

o Ζλεγχοσ πίεςθσ ελαςτικϊν 
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1._) Δθμιουργία κουλτοφρασ εξοικονόμθςθσ ςτουσ υπαλλιλουσ του Διμου ϊςτε να 

αποφεφγεται θ χριςθ υπθρεςιακϊν οχθμάτων για μικρζσ διαδρομζσ εντόσ τθσ πόλθσ 

2._) Απογραφι των δθμοτικϊν αναγκϊν και τακτικϊν δρομολογίων των οχθμάτων και 

επαναπρογραμματιςμόσ των δρομολογίων με κριτιριο τθν μείωςθ των διανυκζντων 

χιλιομζτρων και τθν εξοικονόμθςθ καυςίμου. Αποτζλεςμα τζτοιου προγραμματιςμοφ 

(ςφμφωνα με αντίςτοιχεσ ευρωπαϊκζσ πρακτικζσ) μπορεί να είναι θ αλλαγι τθσ ϊρασ 

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

απορριμμάτων κάκε δφο θμζρεσ αντί κακθμερινϊσ, θ ςυλλογι ογκωδϊν αντικειμζνων μόνο 

κατόπιν τθλεφωνικϊν ραντεβοφ, θ χριςθ των μοτοποδθλάτων για υπθρεςιακζσ ανάγκεσ εντόσ 

τθσ πόλθσ, κα. 

Στθ ςυνζχεια αναφζρονται ςυγκεκριμζνεσ δράςεισ για τα δθμοτικά οχιματα που ο Διμοσ 

Αςπροπφργου ςχεδιάηει να αναλάβει ςτα πλαίςια του Συμφϊνου των Δθμάρχων: 

 

Ρεριγραφι δράςθσ 
Αναμενόμενα 

οφζλθ 
Εκτιμϊμενο 

κόςτοσ 
Χρθματοδότθςθ 

 
Εκτιμϊμενοσ 
χρόνοσ 
υλοποίθςθσ 

 
Εκτιμϊμενθ 

μείωςθ 
εκπομπϊν 
CO2 (tn/yr) 

 

Μετατροπι 25 
βαρζων οχθμάτων 

πετρελαίου για 
χριςθ υψθλϊν 

μιγμάτων 
βιοκαυςίμου 

Μείωςθ 
εκπομπϊν 

CO2 

250.000 
Κδιοι πόροι/ 

εκνικζσ 
πρωτοβουλίεσ 

2011-2020 13 

Αντικατάςταςθ 25 
βαρζων οχθμάτων 

πετρελαίου με 
οχιματα φυςικοφ 

αερίου 

Μείωςθ 
εκπομπϊν CO2 

3.750.000 Κδιοι πόροι 2011-2020 99 

Αντικατάςταςθ 
βενηινοκίνθτων 

οχθμάτων με 
υβριδικά ι θλεκτρικά 

οχιματα 

Μείωςθ 
κατανάλωςθσ/ 

Μείωςθ 
εκπομπϊν CO2 

294.000 Κδιοι πόροι 
2011-2020 
 

Ζωσ 9,3 

Υιοκζτθςθ και 
εκπαίδευςθ 

πρακτικϊν όπωσ το 
Eco-Driving 

Μείωςθ 
κατανάλωςθσ/ 

Μείωςθ 
εκπομπϊν CO2 

40.000 

Κδιοι πόροι/ ςτα 
πλαίςια 

ευρωπαϊκϊν 
προγραμμάτων 

2011-2013 
 

Ζωσ 79,5 

Σχεδιαςμόσ και 
υλοποίθςθ δράςεων 
διαχείριςθσ ςτόλου, 
προγραμματιςμοφ 
δρομολογίων, κ.α. 

Μείωςθ 
κατανάλωςθσ/ 

Μείωςθ 
εκπομπϊν CO2 

100.000 

Κδιοι πόροι/ ςτα 
πλαίςια 

ευρωπαϊκϊν 
προγραμμάτων 

2011-2013 
 
 

Ζωσ 20,0 
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11. ΑΟΑΟΕΩΥΙΞΕΥ ΣΘΓΕΥ ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ 

1 1 . 1  Φ Ε Χ Ο Ι Μ Θ  Σ Ε Τ Ι Γ Τ Α Φ Θ  Φ Ω Φ Ρ Β Ρ Ν Φ Α Λ Μ Ρ Χ  Σ Α Τ Μ Ρ Χ  

Το οικόπεδο ςτο οποίο κα ανεγερκεί το Φωτοβολταϊκό Ράρκο ιςχφοσ 998,38 ΚW ευρίςκεται 

ςτθν κζςθ Άγιοσ Ιωάννθσ – Γκορυτςά ,με εφκολθ και γριγορθ πρόςβαςθ προσ και από τθ 

Αττικι Οδό και τθν Λεωφόρο ΝΑΤΟ. Θ ζκταςι του είναι 33,522 m2 χωρίσ κλίςεισ και ςχιμα 

Τριγϊνου. Το οικόπεδο ανικει ςτον Διμο Αςπροπφργου. 

Σφμφωνα με τθν προτεινόμενθ λφςθ , κα τοποκετθκοφν επί του οικόπεδου 4342 δομοςτοιχεία 

ενδ. τφπου CONERGY POWERPLUS 230P, πολυκριςταλικοφ πυριτίου, γερμανικισ καταςκευισ , 

υψθλισ απόδοςθσ με πολυκρυςταλλικι κυψζλθ , και τεχνολογία τριπλισ μπάρασ 

τροφοδότθςθσ , ςε ςειρζσ , οι οποίεσ εμφαίνονται ςτα ςυνθμμζνα ςχζδια. Τα δομοςτοιχεία κα  

ζχουν εξαςφαλιςμζνθ εγγφθςθ 25 ετϊν , και κα ζχουν αντοχι ςε  δυςμενείσ καιρικζσ 

ςυνκικεσ ( αντοχι ςε κροφςθ, ανεμοπίεςθ , και περιβάλλοντα αλατιοφ). Οι διαςτάςεισ κάκε 

δομοςτοιχείου είναι 1.651χ0.986χ46 mm . Θα είναι πιςτοποιθμζνα ςυμφϊνα με τισ 

ευρωπαϊκζσ προδιαγραφζσ . 

Ο τφποσ βφςματοσ ςφνδεςθσ κα είναι τφπου HUBER+SUHNER με ενςωματωμζνο διπλό 

κλείδωμα , το πλαίςιο από αποδυόμενο αλουμίνιο , το βάροσ περίπου 19 κιλά , και κα ζχουν 

εγγφθςθσ ςτα 10 χρόνια 92% τθσ ονομαςτικισ ιςχφοσ , ςτα δε 25 χρόνια 80% τθσ ονομαςτικισ 

ιςχφοσ κατ’ ελάχιςτον. 

Θ ςτιριξθ τουσ προτείνεται να γίνει επί παςςάλων ςυμφϊνα με το ςφςτθμα SOLAR LINEA ,ςε 

μονζσ ςειρζσ  , με υλικό καταςκευισ από αναδυόμενο αλουμίνιο και γαλβανιςμζνο χάλυβα . Θ 

απόςταςθ του κάτω άκρου από το ζδαφοσ κα είναι περίπου 80 εκ. . 

Θ  ςυνδεςμολογία κα γίνει ανά 19 δομοςτοιχεία και κα οδθγείται προσ τον INVERTER. 

Θ γωνία κλίςθσ ορίηεται από τουσ υπολογιςμοφσ ςε 25 μοίρεσ. 

Θα τοποκετθκοφν 2 Inverter ενδ. τφπου SMA 500KW ζκαςτοσ. 

Οι διαςτάςεισ κάκε INVERTER είναι περίπου 3.6μ φψοσ χ 5.3μ πλάτοσ θ μικοσ και 2.5 μ βάκοσ 

Ο τρόποσ πάκτωςθσ ςφμφωνα με τουσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ και τοποκζτθςθσ , 

περιγράφεται ςτα ςυνθμμζνα ζντυπα. Ο κάκε Inverter  περιζχει τον μεταςχθματιςτι μζςθσ 

τάςθσ 20KV , ο όποιοσ κα είναι ςφμφωνα με τουσ ιςχφοντεσ ελλθνικοφσ κανονιςμοφσ. Το 

βάροσ κάκε μθχανιματοσ είναι 30000 κιλά. 
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Σφμφωνα με τουσ υπολογιςμοφσ θ ανωτζρω φωτοβολταϊκι γεννιτρια αναμζνεται να 

παράγει περίπου από 1.211.072 KWh ζωσ και 1.407.487 KWh ετθςίωσ , θ δε ιςχφσ τθσ 

εκτιμάται ςτα 996 KW. 

Αντιςτοιχεί ςτθν κατανάλωςθ για κζρμανςθ , ψφξθ και παραγωγι ηεςτοφ νεροφ ςε 238 

διαμερίςματα των 90  μ2.  

Θ εκπομπι ρφπων ςτθν ατμόςφαιρα μειϊνεται κατά 370 τόνουσ C02  ετθςίωσ. 

Λαμβάνοντασ υπόψθ ότι το 2007 ο μζςοσ Προσ εκπομπισ διοξειδίου του άνκρακα ςτθν 

Ελλάδα ιταν 110.000 τόνοι , καταλαβαίνουμε ότι θ καταςκευι του πάρκου ςτον Αςπρόπυργο 

κα μείωςθ τθν εκπομπι του διοξειδίου κατά 0,34% . 

Ρεραιτζρω θ μείωςθ εκπομπϊν κατά 370 τόνουσ αντιςτοιχεί ςτθν φφτευςθ 80.000 δζντρων. 
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12. ΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ ΞΕΙΩΥΘΥ ΕΜΣΡΞΣΩΟ CO2 

 Για τουσ τομείσ που ςυμπεριλιφκθςαν ςτο παρόν χζδιο Δράςθσ για τθν Αειφόρο 

Ενζργεια, κα υπολογιςτεί θ αναμενόμενθ μείωςθ ςτισ εκπομπζσ CO2 με ορίηοντα το 2020, 

ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του υμφϊνου των Δθμάρχων, μετά τθν υλοποίθςθ των δράςεων 

που περιγράφονται.  

Ρολλζσ δράςεισ δεν ζχουν άμεςο αποτζλεςμα ςτθν μείωςθ των εκπομπϊν CO2 (π.χ. δράςεισ 

ενθμζρωςθσ) αλλά κεωρείται ότι κα προωκιςουν και επιταχφνουν δράςεισ και μζτρα που 

προβλζπονται ςε εκνικζσ ι ευρωπαϊκζσ πολιτικζσ και ςτρατθγικζσ. 

Σίνακασ 17: Συνολικι μείωςθ εκπομπϊν CO2 

 

Τα ςτοιχεία που προκφπτουν από τθν παραπάνω ανάλυςθ κα ςυμπλθρωκοφν ςτα αντίςτοιχα 
κελιά του Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ΜΑΦΑΟΑΝΩΥΘ  
ΕΟΕΤΓΕΙΑΥ 

ΕΜΣΡΞΣΕΥ CO2  

(t CO2 ) 

Δθμοτικά κτίρια (θ/ε) 960,56 

Δθμοτικζσ εγκαταςτάςεισ (θ/ε) 158,56 

Δθμοτικόσ φωτιςμόσ (θ/ε) 12.863,79 

Οικιακόσ τομζασ (θ/ε) 264.557,25 

Τριτογενισ τομζασ (θ/ε) 929.923,99 

Δθμοτικά κτίρια (πετρζλαιο) 264,33 

Κτίρια (πετρζλαιο)  

Δθμοτικά οχιματα πετρζλαιο) 1.218,58 

Δθμοτικά οχιματα (βενηίνθ) 237,95 

Ιδιωτικά οχιματα(πετρζλαιο) 
237.894,33 

Ιδιωτικά οχιματα(βενηίνθ) 

ΥΧΟΡΝΡ  

ΞΕΙΩΥΘ ΑΣΡ ΣΑΤΑΓΩΓΘ Α.Σ.Ε.  

ΣΡΥΡΥΦΡ ΥΧΟΡΝΙΜΘΥ ΞΕΙΩΥΘΥ   
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13. ΣΑΤΑΜΡΝΡΧΘΘΥΘ ΥΧΕΔΙΡΧ ΔΤΑΥΘΥ  
 
 Θ παρακολοφκθςθ τθσ προόδου υλοποίθςθσ αποτελεί μία ςθμαντικι διαδικαςία 

του χεδίου Δράςθσ για τθ Αειφόρο Ενζργεια. Θ τακτικι παρακολοφκθςθ και θ 

επικαιροποίθςθ  του Σχεδίου Δράςθσ ζχει ςαν ςτόχο τθ βελτίωςι  του και τθν προςαρμογι 

του ςτα εκάςτοτε πραγματικά δεδομζνα. 

 Σφμφωνα με τισ οδθγίεσ του υμφϊνου των Δθμάρχων, ο Διμοσ υποχρεοφται να 

υποβάλει μία «Αναφορά Χλοποίθςθσ» κάκε δφο (2) χρόνια μετά τθν υποβολι του αρχικοφ 

Σχεδίου Δράςθσ. Στθν αναφορά κα περιζχεται ζνασ νζοσ υπολογιςμόσ των εκπομπϊν CO2  

εντόσ του Διμου και πλθροφορίεσ για τα μζτρα που υλοποιικθκαν και τα αποτελζςματα τουσ 

ςτο ενδιάμεςο διάςτθμα. 

 Ζμφαςθ κα δοκεί ςτο να περιζχονται ποςοτικά ςτοιχεία για τθν κάκε δράςθ / μζτρο που 

υλοποιικθκε.  

Για κάκε ζνα από τα κεφάλαια που προθγικθκε προτείνονται οι εξισ δείκτεσ 

παρακολοφκθςθσ: 

ΦΡΞΕΑΥ ΔΕΙΜΦΘΥ ΣΑΤΑΜΡΝΡΧΘΘΥΘΥ 
ΣΤΡΦΕΙΟΡΞΕΟΕΥ 
ΣΘΓΕΥ ΥΦΡΙΧΕΙΩΟ 

Εμπλεκόμενοι Φορείσ 

Φορείσ που παρακολουθοφν το χζδιο 
Δράςησ και αριθμόσ πολιτών 

ΔΗΜΟ 
ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

φνολο εταιρειών που 
δραςτηριοποιοφνται ςτο χώρο των 
Ανανεώςιμων Πηγών Ενζργειασ 

ΔΗΜΟ 
ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Αριθμόσ Φυλλαδίων που εκτυπώθηκαν 
και διανεμήθηκαν  

ΔΗΜΟ 
ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Δημοτικά Οχήματα 

υνολική κατανάλωςη καυςίμων 
ΔΗΜΟ 

ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Κατανάλωςη ανά χιλιόμετρο 
ΔΗΜΟ 

ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Δημοτικά κτίρια & 
εγκαταςτάςεισ 

υνολική κατανάλωςη ενζργειασ από 
δημοτικά κτίρια και εγκαταςτάςεισ 

ΔΗΜΟ 
ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Δημοτικόσ Φωτιςμόσ 

υνολική κατανάλωςη ηλεκτρικήσ 
ενζργειασ για φωτιςμό 

ΔΗΜΟ 
ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Ποςοςτό αντικατάςατςησ λαμπτήρων με 
νζου τφπου 

ΔΗΜΟ 
ΑΠΡΟΠΥΡΓΟΥ 

Σίνακασ 18: Δείκτεσ παρακολοφκθςθσ Σχεδίου Δράςθσ για τθν Αειφόρο Ενζργεια 

 
 
 



 
ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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ΞΞΞ ΕΕΕ ΤΤΤ ΡΡΡ ΥΥΥ    ΔΔΔ ϋϋϋ       :::             

            ΕΕΕ ΜΜΜ ΦΦΦ ΙΙΙ ΞΞΞ ΩΩΩ ΞΞΞ ΕΕΕ ΟΟΟ ΡΡΡ ΥΥΥ    ΣΣΣ ΤΤΤ ΡΡΡ ΫΫΫ ΣΣΣ ΡΡΡ ΝΝΝ ΡΡΡ ΓΓΓ ΙΙΙ ΥΥΥ ΞΞΞ ΡΡΡ ΥΥΥ    

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
ΔΗΜΟ ΑΠΡΟΠΤΡΓΟΤ 
ΧΕΔΙΟ ΔΡΑΗ ΓΙΑ ΣΗΝ ΑΕΙΦΟΡΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
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14. ΥΧΟΡΝΙΜΡΥ ΕΜΦΙΞΩΞΕΟΡΥ ΣΤΡΫΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ 
 

 

ΥΧΟΡΝΙΜΡΥ ΕΜΦΙΞΩΞΕΟΡΥ ΣΤΡΧΣΡΝΡΓΙΥΞΡΥ 

   

ΣΕΤΙΓΤΑΦΘ ΔΤΑΥΘΥ 
ΣΘΓΘ 

ΧΤΘΞΑΦΡΔΡΦΘΥΘΥ 
ΕΜΦΙΞΩΞΕΟΡ ΜΡΥΦΡΥ 

Υταδιακι αντικατάςταςθ 
λαμπτιρων με 

εξοικονόμθςθ ενζργειασ 
Κδιοι πόροι 796.000 ευρϊ 

Εκπόνθςθ μελζτθσ 
φωτιςμοφ για το ςφνολο 

του Διμου 

Κδιοι πόροι /ςτα πλαίςια 
Ευρωπαϊκϊν 

Σρογραμμάτων 
30.000 ευρϊ 

Ξετατροπι 25 βαρζων 
οχθμάτων πετρελαίου για 
χριςθ υψθλϊν μιγμάτων 

βιοκαυςίμου 

Κδιοι πόροι/εκνικζσ 
πρωτοβουλίεσ 

250.000 ευρϊ 

Αντικατάςταςθ 25 βαρζων 
οχθμάτων πετρελαίου με 
οχιματα φυςικοφ αερίου 

Κδιοι πόροι 3.750.000 ευρϊ 

Αντικατάςταςθ 
βενηινοκίνθτων  οχθμάτων 
με υβριδικά ι θλεκτρονικά 

οχιματα 

Κδιοι πόροι 294.00 ευρϊ 

Χιοκζτθςθ και εκπαίδευςθ 
πρακτικϊν όπωσ το Eco-

Driving 

Κδιοι πόροι/ςτα πλαίςια 
Ευρωπαϊκϊν 

Σρογραμμάτων 
40.000 ευρϊ 

Υχεδιαςμόσ και υλοποίθςθ 
δράςεων διαχείριςθσ 

ςτόλου, προγραμματιςμοφ 
δρομολογίων 

Κδιοι πόροι/ςτα πλαίςια 
Ευρωπαϊκϊν 

Σρογραμμάτων 
100.000 ευρϊ 

Ξελζτθ και καταςκευι 
φωτοβολταικοφ πάρκου. 

Κδιοι πόροι/ ςτα πλαίςια 
Ευρωπαϊκϊν 

Σρογραμμάτων 
4.000.000 ευρϊ 

Ξελζτθ και τοποκζτθςθ 
φωτοβολταικϊν ςτα κτίρια 

των Δθμοτικϊν Υχολείων 
τθσ περιοχισ. 

Κδιοι πόροι/ Εκνικϊν 
Σρογραμμάτων 

250.000 ευρϊ 

Ξελζτθ και τοποκζτθςθ 
φωτοβολταικϊν ςτισ 
ςτάςθσ τθσ Δθμοτικισ 

Υυγκοινωνίασ. 

Κδιοι πόροι / Εκνικϊν 
Σρογραμμάτων 

100.000 ευρϊ 

Σίνακασ 19: Εκτιμϊμενοσ προχπολογιςμόσ  

 
 


