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Σύνουη 
 

Οη ηνπηθέο αξρέο πνπ ππνγξάθνπλ ηελ πξσηνβνπιία ηνπ πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ 

δεζκεχνληαη γηα ηελ ππνβνιή ελφο ρεδίνπ Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο (ΓΑΔ). Σν ρέδην 

πεξηιακβάλεη κηα Απνγξαθή Δθπνκπψλ Αλαθνξάο ε νπνία παξέρεη ηελ αλάιπζε ηεο 

ηξέρνπζαο θαηάζηαζεο απφ πιεπξάο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ θαη έλα νινθιεξσκέλν ζχλνιν δξάζεσλ πνπ ζθνπεχνπλ λα αλαιάβνπλ νη 

ηνπηθέο αξρέο ψζηε λα επηηχρνπλ ηνλ ζηφρν κείσζεο ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ 

ζεξκνθεπίνπ.  

 

ην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο Καβάιαο σο ζπκκεηέρσλ ζην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, ππέβαιε 

ζρεηηθφ ΓΑΔ (31/12/2012) ην νπνίν εγθξίζεθε απφ ηελ δεκνηηθή αξρή (ΑΓΑ: Β4ΜΤΩΔ6-

6ΔΛ) θαη έγηλε απνδεθηφ απφ ηνλ θνξέα ειέγρνπ ηνπ πκθψλνπ ζηηο 14/11/2013. χκθσλα 

κε ην ΓΑΔ, ν Γήκνο Καβάιαο απνθάζηζε «ηελ κείωζε θαηά 20% έωο ην 2020 ηωλ 

εθπνκπώλ CO2 εληόο ηωλ εμεηαδόκελωλ νξίωλ ηνπ Δήκνπ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα εθπνκπώλ 

CO2 ηνπ 2011 (έηνο αλαθνξάο γηα ηνλ Δήκν Καβάιαο)». Οη ππνγξάθνληεο δεζκεχνληαη, 

επίζεο, γηα ηελ παξαθνινχζεζε θαη ηελ ππνβνιή αλαθνξψλ πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ. Ο 

Γήκνο Καβάιαο, ηεξψληαο ηηο δεζκεχζεηο ηνπ πξνο ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ γηα ηελ 

πεξίνδν 1/1/2013-31/12/2016 ππέβαιε ηελ πιήξε αλαθνξά παξαθνινχζεζεο (Full reporting) 

ην έηνο 2016 (κε έηνο παξαθνινχζεζεο ην 2015).  

 

Σν θπζηθφ θαη επηζηεκνληθφ αληηθείκελν ηεο παξνχζεο ππεξεζίαο απνζθνπεί ζηελ ηήξεζε 

ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο πξνο ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ γηα ηελ πεξίνδν 

1/1/2017-31/12/2018 κέζσ ηεο αλάπηπμεο ηεο ζρεηηθήο Αλαθνξάο Γξάζεσλ (2018). Η 

αλαθνξά ρσξίδεηαη ζε δχν αιιειέλδεηα Μέξε - Κεθάιαηα ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ 

πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ: 

 

 Μέρος Ι – Σσνολική Σηραηηγική (Πξνζδηνξηζκόο αιιαγώλ ζηελ ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή 

θαη παξνρή ελεκεξωκέλωλ ζηνηρείωλ γηα ηε δηάζεζε αλζξωπίλωλ θαη νηθνλνκηθώλ 

πόξωλ). ην ζπγθεθξηκέλν Κεθάιαην ζπλνςίδεηαη ε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ 

εθπφλεζε ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, κε ηελ 

παξάιιειε ελεκέξσζε θαη αλαζεψξεζε ησλ αξρηθψλ εθηηκήζεσλ θαη ζηνηρείσλ γηα 

ηε δηάζεζε αλζξσπίλσλ θαη νηθνλνκηθψλ πφξσλ, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλερήο 

βειηίσζε θαη νκαιή εθαξκνγή ηνπ. 

 

 Μέρος ΙΙΙ – Στέδιο Γράζης Αειθόροσ Δνέργειας (Παξνπζίαζε ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο ηωλ δξάζεωλ ηνπ Δήκνπ θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπο). ην ζπγθεθξηκέλν 

Κεθάιαην πεξηιακβάλεηαη ν έιεγρνο ηεο πνξείαο εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο απφ ην 2011 έσο ην έηνο 2018. Ο έιεγρνο ηεο πνξείαο εθαξκνγήο είλαη 

απαξαίηεηνο έηζη ψζηε λα απνηππσζεί ε πξφνδνο ησλ δξάζεσλ πνπ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ θαη λα δηαπηζησζεί ην θαηά πφζν ν Γήκνο 

Καβάιαο απνθιίλεη απφ ηνλ αξρηθφ πξνγξακκαηηζκφ. Η αλάιπζε ηεο πνξείαο 

πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ εθπνλείηαη αλά θαηεγνξία θαηαλαιψζεσλ. Οη πξνηεηλφκελνο 

δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κείσζεο θαηά 20% ησλ 

εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο αλαζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δξάζεηο, ηελ πξφνδν 

ηεο ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ, ηηο αλαζεσξεκέλεο Δπξσπατθέο θαη Δζληθέο 

ελεξγεηαθέο πνιηηηθέο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. 
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Ο Γήκνο Καβάιαο, κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηεο παξνχζαο αλαθνξάο, απνθηάεη κηα 

πνζνηηθνπνηεκέλε εηθφλα ηεο βειηίσζεο (ε κε) πνπ έρεη ζπληειεζηεί θαη ηεο απφζηαζεο απφ 

ηνπο ζηφρνπο κείσζεο πνπ έρνπλ ηεζεί. Δπηπιένλ εληζρχνληαη νη δηνηθεηηθέο ηθαλφηεηεο θαη ε 

απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ Γήκνπ φζνλ αθνξά ηελ πινπνίεζε ηνπ ΓΑΔ θαη ηελ ιήςε 

ζρεηηθψλ απνθάζεσλ, θαζψο απηφ κπαίλεη ζην ηειηθφ ζηάδην πινπνίεζεο. Με ηελ πινπνίεζε 

ηνπ έξγνπ αλαδεηθλχεηαη ε δηαξθήο δέζκεπζε ηνπ Γήκνπ γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο θαη ηελ απνδνηηθή δηαρείξηζε ησλ πφξσλ ζηελ πεξηνρή επζχλεο ηνπ. Δπίζεο, 

ν Γήκνο απνθηά κηα πιήξε θαη επνπηηθή εηθφλα ησλ δηαθφξσλ δξάζεσλ πνπ 

πξαγκαηνπνίεζε γηα ηελ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη ελεξγεηαθήο ηνπ θαηάζηαζεο 

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ νθειψλ πνπ απνξξένπλ απφ απηέο. 
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Μέρος Ι. 

σνολική ηραηηγική 
 

Σην Μέξνο Ι ζπλνςίδεηαη ε ζπλνιηθή ζηξαηεγηθή γηα ηελ εθπόλεζε ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο 

Αεηθόξνπ Ελέξγεηαο ηνπ Δήκνπ Καβάιαο, κε ηελ παξάιιειε ελεκέξσζε θαη αλαζεώξεζε 

ησλ αξρηθώλ εθηηκήζεσλ θαη ζηνηρείσλ γηα ηε δηάζεζε αλζξσπίλσλ θαη νηθνλνκηθώλ πόξσλ, 

ώζηε λα εμαζθαιηζηεί ε ζπλερήο βειηίσζε θαη νκαιή εθαξκνγή ηνπ, ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο 

ηνπ Σπκθώλνπ ησλ Δεκάξρσλ.  

 

 

 

 

 

Ι.1 Διζαγωγή ζηο ΓΑΔ ηοσ Γήμοσ Καβάλας 

 

Τν Δπξσπατθφ Σχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ γηα ην Κιίκα θαη ηελ Δλέξγεηα ελψλεη ρηιηάδεο 

θνξείο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ δεζκεχνληαη νηθεηνζειψο λα πινπνηήζνπλ ηνπο ζηφρνπο 

ηεο ΔΔ γηα ην θιίκα θαη ηελ ελέξγεηα. Τν Σχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ μεθίλεζε ην 2008 ζηελ 

Δπξψπε, θηινδνμψληαο λα ζπγθεληξψζεη ηνπο θνξείο ηεο ηνπηθήο απηνδηνίθεζεο πνπ 

δεζκεχνληαη εζεινληηθά λα επηηχρνπλ θαη λα ππεξβνχλ ηνπο ζηφρνπο ηεο ΔΔ γηα ην θιίκα θαη 

ηελ ελέξγεηα. Πιένλ, ε πξσηνβνπιία ζπγθεληξψλεη πεξηζζφηεξεο απφ 7.700 ηνπηθέο θαη 

πεξηθεξεηαθέο αξρέο ζε 53 ρψξεο, νη νπνίεο αμηνπνηνχλ ηα πιενλεθηήκαηα ελφο παγθφζκηνπ, 

πνιπκεξνχο θηλήκαηνο. Ο Γήκνο Καβάιαο απνηειεί ελεξγφ κέινο ηεο ελ ιφγσ 

πξσηνβνπιίαο θαη πξνσζεί ην θνηλφ φξακα γηα: α) ηελ επηηάρπλζε ηεο απεμάξηεζεο ηεο 

επηθξάηεηάο ηνπ απφ ηηο πεγέο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, ηελ ελίζρπζε ηεο 

ηθαλφηεηαο πξνζαξκνγήο ηνπ ζηηο αλαπφθεπθηεο επηπηψζεηο ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηελ 

παξνρή πξφζβαζεο ζε αζθαιή, βηψζηκε θαη νηθνλνκηθά πξνζηηή ελέξγεηα γηα ηνπο πνιίηεο 

ηνπ. 

 

Τν Σρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο (ΣΓΑΔ) εκπεξηέρεη ηηο δξάζεηο πνπ απαηηνχληαη γηα 

ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο θαηά 20% έσο ην 2020, φπσο απηφο έρεη νξηζηεί ζην Σχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. Σην 

πιαίζην αλάπηπμεο θαη εθπφλεζεο ηνπ ΣΓΑΔ ν Γήκνο Καβάιαο: 

 

 Αμηνπνίεζε ηα δεδνκέλα απφ ηελ απνγξαθή ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ 

έηνπο αλαθνξάο (2011) ψζηε λα αληρλεχζεη ηα θπξηφηεξα ζεκεία επέκβαζεο. 

 

 Όξηζε ζπγθεθξηκέλεο θαη εθαξκφζηκεο δξάζεηο κείσζεο ηεο ελεξγεηαθήο 

θαηαλάισζεο (2012). 

 

 Πνζνηηθνπνίεζε ηα ελεξγεηαθά, πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ 

εθαξκνγή ησλ ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ (2012). 

 

 Όξηζε ην αξρηθφ πιαίζην, ηηο νξγαλσηηθέο δνκέο, ηνπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηνπο 

ζηφρνπο πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη έιεγρν ηεο πνξείαο ηνπ 

ΣΓΑΔ (2012). 
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 Πξνρψξεζε ζηνλ επαλαυπνινγηζκφ ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο γηα ην έηνο 

παξαθνινχζεζεο 2015, ψζηε λα ειεγρζεί ε πνξεία εθαξκνγήο ηνπ ΣΓΑΔ, λα 

αμηνινγεζνχλ νη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη λα βειηησζεί ε απνηειεζκαηηθφηεηα ηνπ. 

Σην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο Καβάιαο αλέπηπμε θαη ππέβαιε ηελ Πιήξε Αλαθνξά 

Παξαθνινχζεζεο (Full Reporting) to 2016 ηεξψληαο ηηο δεζκεχζεηο ηνπ γηα ηελ 

πεξίνδν 2013-2016 (2016). 

 

 Αλαζεψξεζε νξηζκέλεο απφ ηηο ηηκέο – ππνινγηζκνχο ηνπ αλζξαθηθνχ 

απνηππψκαηνο ηνπ έηνπο αλαθνξάο, θαζψο αλεπξέζεθαλ πεξηζζφηεξν αμηφπηζηα θαη 

αληηπξνζσπεπηηθά δεδνκέλα (2016). 

 

 Σπλερίδεη λα παξαθνινπζεί ηελ πξφνδν πινπνίεζεο ηνπ ΣΓΑΔ αλαπηχζζνληαο ηηο 

πεξηνδηθέο αλαθνξέο πινπνίεζεο ζχκθσλα κε ην ρξνλνδηάγξακκα θαη ηηο νδεγίεο 

ηνπ Σπκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ. Σην πιαίζην απηφ πινπνίεζε ηελ παξνχζα Αλαθνξά 

Γξάζεσλ (Action Reporting) ηεξψληαο ηηο δεζκεχζεηο ηνπ πξνο ην Σχκθσλν ησλ 

Γεκάξρσλ γηα ηελ πεξίνδν 2017-2018 (2018).   

 

Η επηηπρία ή κε ελφο ΣΓΑΔ εμαξηάηαη απφ δηάθνξνπο παξάγνληεο. Σηνλ Πίλαθα I-1 

πεξηγξάθνληαη νη βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο πνπ επεξεάδνπλ ηελ πνξεία εθαξκνγήο 

ελφο ΣΓΑΔ ζχκθσλα κε ην Σχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ, θαη νη γεληθέο δξάζεηο κε ηηο νπνίεο ν 

Γήκνο Καβάιαο πξνζπαζεί λα αληαπεμέιζεη ζε απηνχο (αλαζεσξεκέλεο Γξάζεηο 2018). 

 
Πίνακας I-1. Βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο ΣΓΑΔ θαη αληίζηνηρεο γεληθέο δξάζεηο ηνπ 

Γήκνπ Καβάιαο (αλαζεσξεκέλν). 

Βαζικοί παράγονηες επιηστίας  Γράζεις Γήμοσ Καβάλας 

 Υπνζηήξημε απφ ηνπο εκπιεθφκελνπο 

θνξείο. 

  Πιεξνθφξεζε ησλ θνξέσλ, ελζσκάησζε 

ζηελ ιήςε απνθάζεσλ, πξνζέιθπζε ηεο 

πξνζνρήο ησλ ΜΜΔ, εθπφλεζε ζρεηηθψλ 

ελεκεξσηηθψλ εθδειψζεσλ θαη εκεξίδσλ. 

 

 Δμαζθάιηζε καθξνρξφληαο πνιηηηθήο 

δέζκεπζεο ππνζηήξημεο ηνπ ΣΓΑΔ. 

  Έγθξηζε ηνπ ΣΓΑΔ απφ ην Γεκνηηθφ 

Σπκβνχιην ηνπ Γήκνπ. Σπλερήο 

παξαθνινχζεζε θαη ππνβνιή ησλ 

ζρεηηθψλ αλαθνξψλ πινπνίεζεο. Να 

ηνληζηεί πσο ν Γήκνο Καβάιαο απνηειεί 

έλαλ απφ ηνπο ειάρηζηνπο Γήκνπο ζηελ 

Διιάδα πνπ έρεη πξνβεί ζηελ πινπνίεζε 

θαη θαηάζεζε ηεο 2εο αλαθνξάο 

πινπνίεζεο. Δπηπιένλ ν Γήκνο Καβάιαο 

ελδηαθέξεηαη ζε πνιχ πςειφ βαζκφ, ζην λα 

επεθηείλεη ηελ δέζκεπζή ηνπ γηα κείσζε 

ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ 

θαηά 40% έσο ην 2030 θαη λα πηνζεηήζεη 

κηα ζηξαηεγηθή αληηκεηψπηζεο θαη 

πξνζαξκνγήο ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή 

(Σρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο θαη 

Κιίκαηνο (ΣΓΑΔΚ). 
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Πίνακας I-1 (ζσνέτεια). Βαζηθνί παξάγνληεο επηηπρίαο ελφο ΣΓΑΔ θαη αληίζηνηρεο γεληθέο 

δξάζεηο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (αλαζεσξεκέλν). 

 Δμαζθάιηζε επαξθψλ ρξεκαηνδνηηθψλ 

πεγψλ. 

  Φξήζε ηδίσλ πφξσλ, αλαδήηεζε 

ρξεκαηνδφηεζεο απφ Δπξσπατθά θαη 

Δζληθά πξνγξάκκαηα. 

 

 Σσζηφο ππνινγηζκφο ηνπ αλζξαθηθνχ 

απνηππψκαηνο γηα ην έηνο αλαθνξάο 

θαη ηα έηε παξαθνινχζεζεο. 

  Δθπφλεζε εηδηθήο αλαιπηηθήο κειέηεο απφ 

ην Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο. 

Σπλερήο ζπλεξγαζία κε εμσηεξηθνχο 

ζπλεξγάηεο πςειήο εμεηδίθεπζεο. 

 

 Δλζσκάησζε ηνπ ΣΓΑΔ ζηελ 

θαζεκεξηλή δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ. 

  Ταθηηθφο έιεγρνο ηεο πνξείαο ηνπ ΣΓΑΔ κε 

ηελ αμηνπνίεζε εμεηδηθεπκέλνπ 

επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ – εμσηεξηθψλ 

ζπλεξγαηψλ. Πξνζπάζεηα ζχλδεζεο ηνπ 

ΣΓΑΔ κε άιια ζηξαηεγηθά αλάπηπμεο (π.ρ. 

Σρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο, 

Σρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο). 

 

 Καηάιιειε δηαρείξηζε θαηά ηελ 

εθαξκνγή. 

  Πξνζαξκνγή ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηνπ 

Γήκνπ γηα ηελ θαιχηεξε δηαρείξηζε. Η 

αλάπηπμε ελφο ζρεηηθνχ απηνηεινχο 

γξαθείνπ ελέξγεηαο (ελεξγεηαθήο 

κεηάβαζεο) ζπλερίδεη λα απνηειεί έλαλ απφ 

ηνπο βαζηθνχο ζηφρνπο ηνπ Γήκνπ.  

 

 Ύπαξμε πξνζσπηθνχ κε ηηο 

θαηάιιειεο ηθαλφηεηεο. 

  Σπλερήο εθπαίδεπζε ησλ εξγαδνκέλσλ 

(π.ρ. κέζσ ηεο ζπκκεηνρήο ηνπο ζε 

ζρεηηθέο ελεκεξσηηθέο 

εκεξίδεο/πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ 

Διιάδα θαη ζηελ Δπξψπε), ζπλεξγαζία κε 

εηδηθνχο θαη παλεπηζηήκηα. 

 

 Υπνζηήξημε καθξνρξφληαο 

αληαπνδνηηθφηεηαο. 

  Αλάιπζε θαη εθαξκνγή δξάζεσλ 

καθξνρξφληαο αληαπνδνηηθφηεηαο 

(Σπγθεθξηκέλεο δξάζεηο πεξηγξάθνληαη 

αλαιπηηθά ζην Μέξνο ΙΙΙ ηεο παξνχζαο 

αλαθνξάο). 

 

 Αμηνπνίεζε ησλ εκπεηξηψλ απφ ηα 

ΣΓΑΔ άιισλ πφιεσλ. 

  Αλαιπηηθή εμέηαζε ησλ δξάζεσλ θαη ησλ 

απνηειεζκάησλ άιισλ ΣΓΑΔ. Σπκκεηνρή 

ζε Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα γηα ηελ 

αληαιιαγή εκπεηξηψλ θαη ηελ απφθηεζε 

ηερλνγλσζίαο απφ πφιεηο κε πνιχ πςειή 

σξηκφηεηαο ζε ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο θαη «έμππλσλ» δξάζεσλ (π.ρ. 

Smart Cities and Communities – SCC) 
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Ι.2 Οθέλη εθαρμογής και ηακηικής παρακολούθηζης 

 

Η αληαπνδνηηθφηεηα αλάπηπμεο θαη παξαθνινχζεζεο ελφο ΣΓΑΔ, εθφζνλ απηφ πινπνηεζεί 

ζσζηά, είλαη ηδηαηηέξσο ειθπζηηθή θαζψο πέξα απφ ηα ζεκαληηθά πεξηβαιινληηθά νθέιε, 

εμαζθαιίδνληαη θαη νηθνλνκηθνί πφξνη κέζσ π.ρ. ηεο εμνηθνλφκεζεο ρξεκάησλ απφ ηελ 

κείσζε ινγαξηαζκψλ θαη ηελ πξφζβαζε ζε ζεκαληηθά Δπξσπατθά πξνγξάκκαηα 

ρξεκαηνδφηεζεο. Η αλάπηπμε, εθαξκνγή θαη παξαθνινχζεζε ελφο ΣΓΑΔ απαηηεί 

αλζξψπηλν δπλακηθφ θαη ρξεκαηνδνηηθνχο πφξνπο, νη νπνίνη σζηφζν ελδέρεηαη λα 

απνζβεζζνχλ ζε ζχληνκν ρξνληθφ δηάζηεκα. Τα νθέιε πνπ απνξξένπλ απφ ηελ εθαξκνγή 

ελφο ΣΓΑΔ ζε έλαλ Γήκν, αλαγλσξίζηεθαλ θαηά ηελ αλάπηπμε ηνπ ΣΓΑΔ ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο θαη ζπλνςίδνληαη σο εμήο: 

 

 Σπλεηζθνξά ζηελ αληηκεηψπηζε ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο θαη ηεο 

παγθφζκηαο κείσζεο ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ. Τν Σχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ 

ππνζηεξίδεη ηνπ ζηφρνπο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ηεο ΔΔ 

θαηά 20% κέρξη ην 2020, 40% κέρξη ην 2030 θαη >80% (αλάινγα κε ηνλ ηνκέα 

αλαθνξάο) κέρξη ην 2050. 

 

 Αλάδεημε ηεο δέζκεπζεο γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ απνδνηηθή 

δηαρείξηζε ησλ πφξσλ. Η εθπφλεζε δξάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο 

επίδνζεο ησλ θηηξίσλ ρξίδεη κέγηζηεο βαξχηεηαο θαζψο ηα θηίξηα (ηνπ νηθηαθνχ θαη 

ηξηηνγελή ηνκέα) θαηαλαιψλνπλ ην 40% ησλ ζπλνιηθψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζηελ 

ΔΔ (πεξηζζφηεξν απφ θάζε άιιν ηνκέα)1 θαη επζχλνληαη γηα ην 36% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εθπνκπψλ CO2
2.  

 

 Βειηίσζε ηεο ζπκκεηνρήο ησλ θαηνίθσλ ζηα θνηλά ηνπ Γήκνπ. Η ελεξγή ζπκκεηνρή 

ησλ δεκνηψλ φρη κφλν ζηελ πινπνίεζε αιιά θαη ζηνλ ζρεδηαζκφ δξάζεσλ πνπ έρνπλ 

σο ζηφρν ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο απμάλεη ηελ βησζηκφηεηά 

ηνπο θαη ηηο πηζαλφηεηεο απνδνρήο ηνπο. 

 

 Βειηίσζε ηεο εηθφλαο ηνπ Γήκνπ. Οη «έμππλεο» πφιεηο πξνζθέξνπλ θαιχηεξε 

πνηφηεηα δσήο ζηνπο θαηνίθνπο ηνπο θαη είλαη πνιχ πην πηζαλφ λα πξνζειθχζνπλ 

εξγαδνκέλνπο πςειψλ/εμεηδηθεπκέλσλ γλψζεσλ θαη λέεο επηρεηξήζεηο.   

 

 Πνιηηηθή δηαθάλεηα θαηά ηελ δηάξθεηα ησλ δηαδηθαζηψλ. Απηφ πεγάδεη απφ ην γεγνλφο 

φηη νη δξάζεηο πνπ πινπνηεί ν Γήκνο, εκπίπηνπλ ζε έλα επξχηεξν ζηξαηεγηθφ ζρέδην 

κε ζπγθεθξηκέλνπο ζηφρνπο (ζε αληίζεζε κε ηελ ηπραία επηινγή δξάζεσλ) θαη ζηελ 

επξχηεξε επηθνηλσλία ησλ απνηειεζκάησλ. 

 

 Οηθνλνκηθά πιενλεθηήκαηα θαη δεκηνπξγία ζέζεσλ εξγαζίαο. Σχκθσλα κε ζρεηηθά 

ζηνηρεία, γηα θάζε 1εθαη. Δπξψ πνπ επελδχεηαη ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα (αλέγεξζε λέσλ 

νηθνδνκψλ, αλαθαηλίζεηο, δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θιπ.) δεκηνπξγνχληαη 19 

λέεο ζέζεηο εξγαζίαο3. 

 

                                                            
1
 COM (2016) 763, Accelerating Clean Energy Innovation, European Commission, Brussels 30.11.2016. 

2
 Directive (EU) 2018/844 of the European Parliament of 30 May 2018 amending Directive 2010/31/EU on the 

energy performance of buildings and Directive 2012/27/EU on EE (OJ L 156/75, 19.6.2018). 
3
 Janssen, Rod, and Dan Staniaszek. "How Many Jobs? A survey of the employment effects of investment in Energy 

Efficiency of Buildings." In The Energy Efficiency Industrial Forum (Hrsg.), Washington, DC. 2012 
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 Αχμεζε ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο θαη κείσζε ησλ εμφδσλ ειεθηξηθνχ 

ξεχκαηνο θαη ζέξκαλζεο. 

 

 Απφθηεζε κηαο πιήξνπο επνπηηθήο εηθφλαο ηεο ελεξγεηαθήο θαηάζηαζεο θαη ησλ 

δηάθνξσλ ελεξγεηαθψλ ξνψλ ηνπ Γήκνπ, θαη ηνπ θφζηνπο πνπ απνξξέεη απφ απηέο. 

 

 Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ ηνπ Γήκνπ. Σχκθσλα κε ζηνηρεία απφ ην 

Παξαηεξεηήξην ηνπ θηηξηαθνχ απνζέκαηνο ηεο ΔΔ4, ην 10,2% ησλ θαηνίθσλ ηεο ΔΔ28 

ην 2014 (0,6%-40,5% αλάινγα κε ηελ ρψξα) αδπλαηνχζε λα θξαηήζεη ην ζπίηη ηνπο 

δεζηφ, ελψ πεξίπνπ ην 10% βξηζθφηαλ ζε δηαθαλνληζκφ γηα πιεξσκή ησλ 

ελεξγεηαθψλ ινγαξηαζκψλ. 

 

 Δλίζρπζε ηεο ηνπηθήο παξαγσγήο ελέξγεηαο θαη ηεο απεμάξηεζεο απφ εμσηεξηθέο 

πεγέο. Σην πιαίζην απηφ, ε ΔΔ ήδε ζηνρεχεη ζηελ αλάπηπμε 100 πεξηνρψλ κε ζεηηθφ 

ηζνδχγην ελέξγεηαο (Energy Positive Districts) κέρξη ην 2025 θαη Γήκνη νη νπνίνη 

ελζσκαηψλνπλ ζρεηηθνχο ζηφρνπο/δξάζεηο αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθφ 

ζηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα έλαληη άιισλ Γήκσλ (π.ρ. ιφγσ εμαζθάιηζεο πεγψλ 

ρξεκαηνδφηεζεο). 

 

 Αλάπηπμε κηαο θαζαξήο θαη ξεαιηζηηθήο ζηξαηεγηθήο βειηίσζεο. 

 

 Πξφζβαζε ζε ζεκαληηθέο εζληθέο θαη επξσπατθέο ρξεκαηνδνηήζεηο. Δίλαη 

ραξαθηεξηζηηθφ πσο ε χπαξμε ελφο εγθεθξηκέλνπ ΣΓΑΔ απνηειεί πιένλ πξνυπφζεζε 

γηα ηελ θαηάζεζε πξφηαζεο ρξεκαηνδφηεζεο ζην πιαίζην Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ H2020 φπσο π.ρ. ην Smart Cities and Communities (SCC). 

 

 Σηξαηεγηθφ πιενλέθηεκα ζε κειινληηθέο αιιαγέο ζηελ λνκνζεζία. Δλδεηθηηθά ε λέα 

νδεγία EU 2018/844 πνπ αθνξά ζηνλ λέν θαλνληζκφ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο 

ησλ θηηξίσλ (EPBD) ζεζπίδεη λέεο ππνρξεψζεηο γηα ηελ χπαξμε ζηαζκψλ θφξηηζεο 

ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ ζηα λέα θαη ππφ αλαθαίληζε θηίξηα. 

 

 Πιενλεθηήκαηα απφ ηελ αλάπηπμε δηαχισλ επηθνηλσλίαο κε άιινπο Γήκνπο πνπ 

ζπκκεηέρνπλ ζην Σχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. 

 

 

Ι.3 Πρόοδος και όραμα ηοσ Γήμοσ Καβάλας 

 

Ο Γήκνο Καβάιαο έρεη ζέζεη σο πξσηεχνληεο γεληθνχο ζηφρνπο ηνπηθήο αλάπηπμεο φζνλ 

αθνξά ην πεξηβάιινλ θαη ηελ πνηφηεηα δσήο: 

 

 Τελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο θαη ηελ θάιπςε ησλ 

νηθηζηηθψλ αλαγθψλ ηνπ Γήκνπ. 

 

 Τελ αλάπηπμε ηνπ ζπζηήκαηνο θπθινθνξίαο ζηελ θαηεχζπλζε ηεο κείσζεο ηεο 

θπθινθνξηαθήο ζπκθφξεζεο, ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ηεο κείσζεο ησλ ξχπσλ 

θαη ηεο εμαζθάιηζεο ηεο θηλεηηθφηεηαο γηα φινπο. 

                                                            
4
 https://ec.europa.eu/energy/en/eu-buildings-database 
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 Τελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ θπζηθψλ απνδεθηψλ θαη ηελ δηαθχιαμε ηεο 

επάξθεηαο ησλ πεξηβαιινληηθψλ πφξσλ ηεο πεξηνρήο. 

 

Σην πιαίζην ηεο βειηίσζεο ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηνπ Γήκνπ θαη ηελ ζπλεηζθνξά 

ζηελ κείσζε ηνπ θαηλφκελνπ ηεο θιηκαηηθήο αιιαγήο ν Γήκνο Καβάιαο απνθάζηζε «ηελ 

κείωζε θαηά 20% έωο ην 2020 ηωλ εθπνκπώλ CO2 εληόο ηωλ εμεηαδόκελωλ νξίωλ ηνπ 

Δήκνπ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα εθπνκπώλ CO2 ηνπ 2011». 

 

Σηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ παξαπάλσ ζηφρνπ, ν Γήκνο Καβάιαο έρεη πξνβεί ζε κηα 

ζεηξά πξσηνβνπιηψλ – δξάζεσλ (δηάζηεκα 2012-2018): 

 

 Τελ ππνγξαθή ηνπ Σπκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ. 

 Τελ εθπφλεζε κειέηεο ππνινγηζκνχ ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο κε έηνο 

αλαθνξάο ην 2011.  

 Τελ ζχληαμε ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεσο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο (ΣΓΑΔ) (ππνβνιή 2012). 

 Τελ επνπηηθή ελεξγεηαθή επηζεψξεζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ (2012). 

 Τελ εθπφλεζε έξεπλαο πνπ αθνξά ηελ δεκηνπξγία ελφο ελεξγεηαθνχ πξνθίι ηεο 

ζπκπεξηθνξάο ησλ δεκνηψλ Καβάιαο (2012). 

 Τνλ επαλαυπνινγηζκφ ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο γηα ην έηνο παξαθνινχζεζεο 

2015 θαη ηελ αλάπηπμε πιήξνπο αλαθνξάο πινπνίεζεο (2016). 

 Τελ αλάιπζε ηεο πξνφδνπ πνπ ζπληειέζηεθε ην δηάζηεκα 2016-2018 φζνλ αθνξά 

ηελ πινπνίεζε ησλ πξνθαζνξηζκέλσλ δξάζεσλ, ηελ εθπφλεζε δηνξζσηηθψλ 

ελεξγεηψλ θαη ηελ αλάπηπμε ηεο αλαθνξάο δξάζεσλ (2018). 

 Τελ εθπφλεζε ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ κείσζεο ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο θαη ησλ 

αληίζηνηρσλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (2012-2018) – Αλαιπηηθή παξνπζίαζε 

δηαζέζηκε ζην Μέξνο ΙΙΙ ηεο παξνχζαο αλαθνξάο. 

 

Δηδηθφηεξα γηα ηελ πεξίνδν 2017-2018 ν Γήκνο Καβάιαο έρεη πξνβεί κεηαμχ άιισλ (ζε 

εμέιημε ή/θαη ππφ έληαμε): 

 

 Σηελ αλάπηπμε ηνπ Σρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΣΒΑΑ), ελψ ζα πξνβεί 

ζε δξάζεηο πξνβνιήο θαη δεκνζηφηεηάο ηνπ ην επφκελν δηάζηεκα. 

 Σηελ εθπφλεζε πεξαηηέξσ αλαβαζκίζεσλ θαη ελεξγεηαθψλ επεκβάζεσλ ηνπ θηηξηαθνχ 

ηνπ απνζέκαηνο (ζε εμέιημε ή/θαη ππφ-έληαμε): 

o Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 12νπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ, 

o Αλάπιαζε πιαηεία Καπλεξγάηε, 

o Μειέηε αμηνπνίεζεο θηηξηαθνχ απνζέκαηνο θαπλαπνζεθψλ, 

o Απνθαηάζηαζε θηηξίνπ κεγάιεο ιέζρεο θαη ηεο Γεκνηηθήο Καπλαπνζήθεο, 

o Αλαθαίληζε 21νπ Γεκνηηθνχ Σρνιείνπ, 

o Αλαθαίληζε/ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίνπ πξψελ ΔΟΚ 

 Αλάπηπμε ζπζηήκαηνο Marketing. 

 Μειέηε ρσξνζέηεζεο ππνδνκψλ πξνζβαζηκφηεηαο ζηελ παιηά πφιε (Παλαγία) 

 Αλάπηπμε πιαηθφξκαο δηαβνχιεπζεο (Kavala Urban Center) 

 Έλαξμε δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε θαη εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ Βηψζηκεο Αζηηθήο 

Κηλεηηθφηεηαο (ΣΒΑΚ) ηνπ Γήκνπ 

 Γεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ «Φάιεξν» 
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Οη ελ ιφγσ δξάζεηο ζηνρεχνπλ: 

 Σηελ αλάδεημε ηεο πεξηβαιινληηθήο ζπλείδεζεο ηνπ Γήκνπ. 

 Σε νηθνλνκηθά νθέιε απφ ηελ ειάηησζε ρξήζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη νξπθηψλ 

θαπζίκσλ.  

 Σηελ πξφζβαζε ζε επξσπατθέο θαη εζληθέο πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο. 

 Σηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ δεκνηψλ. 

 Σηελ δεκηνπξγία κηαο νκάδαο εμσηεξηθψλ θαη εζσηεξηθψλ εηδηθψλ ζπλεξγαηψλ γηα 

ζρεηηθά ζέκαηα ηνπ Γήκνπ. 

 Σηελ αλάπηπμε δηαχισλ επηθνηλσλίαο θαη ζπλεξγαζηψλ κε άιινπο Γήκνπο, 

Παλεπηζηήκηα, Οκάδεο Δηδηθψλ νη νπνίνη ζα ζπλεηζθέξνπλ ζηε βειηίσζε ηνπ Γήκνπ 

ζε πεξηβαιινληηθά θαη ελεξγεηαθά ζέκαηα.   

  Σηελ βειηίσζε ηεο πεξηβαιινληηθήο επίδνζεο ηνπ Γήκνπ κέζσ ηεο κείσζεο ησλ 

εθπνκπψλ CO2, ε νπνία ζα επηηεπρζεί κέζσ ησλ παξαθάησ αληηθεηκεληθψλ ζθνπψλ: 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο/θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ ζε δεκνηηθά θηίξηα, δξαζηεξηφηεηεο, κεηαθνξέο θαη θσηηζκφ. 

 Μείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2  κέζσ ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο/θαηαλάισζεο 

πεηξειαίνπ ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα. 

 Αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ ρξήζεσο αλαλεψζηκσλ πεγψλ ελέξγεηαο θαη βειηίσζεο 

ηνπ ελεξγεηαθνχ κίγκαηνο ηνπ Γήκνπ.  

 Βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο ζηνλ αζηηθφ ηζηφ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. 

Μηα επνπηηθή εηθφλα ηεο θαηάζηαζεο θαηά ην έηνο αλαθνξάο (2011), ηνπ έηνπο 

παξαθνινχζεζεο (2015-Πιήξεο Αλαθνξάο), ηεο πεξηφδνπ 2017-2018 (2018-Αλαθνξά 

Γξάζεσλ) θαη ηνπ νξάκαηνο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (2020) παξνπζηάδεηαη ζηνλ Πίλαθα Ι-2.  

 

Πίνακας Ι-2. Πξφνδνο θαη φξακα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (2018). 

Έηος αναθοράς (2011) 

 Δθπνκπέο CO2: 374.099 ηφλνη Σπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο: 883.310 MWh 

 Φακειή παξαγσγή ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. 

 Υςειέο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο δεκνηηθψλ θηηξίσλ – θσηηζκνχ/αλεπαξθήο 
έιεγρνο θαηαλαιψζεσλ. 

 Με ηθαλνπνηεηηθή ζπκκεηνρή ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα. 

Έηος παρακολούθηζης (2015) – Πλήρης Αναθορά 2016 

 Δθπνκπέο CO2: 327.371 ηφλνη Σπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο: 828.951 MWh 

 Δπεηεχρζε ζπλνιηθή κείσζε 54.359 ΜWh (6,15%) ή 46.728 ηφλσλ CO2 (12,5%) ζε 
ζχγθξηζε κε ην έηνο αλαθνξάο. 

 Σεκαληηθή αχμεζε ηεο παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ Α.Π.Δ. 

 Σεκαληηθή κείσζε ησλ θαηαλαιψζεσλ πεηξειαίνπ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ (>20%). 

Αναθορά Γράζεων 2018 

 Πεξαηηέξσ πξφνδνο ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ην θηηξηαθφ απφζεκα ηνπ Γήκνπ 
Καβάιαο – Δπηκέξνπο πξφνδνο ζε δξάζεηο πνπ αθνξνχλ ηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ 
θαη δεκνηηθφ θσηηζκφ. 

 Σρεηηθή θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο δξάζεσλ πνπ αθνξνχλ ηα δεκνηηθά νρήκαηα 
(ειεθηξνθίλεζε) θαη ηελ πεξαηηέξσ ελζσκάησζε ΑΠΔ. 

Όραμα Γήμοσ Καβάλας (2020) 

 Δθπνκπέο CO2: <299.000 ηφλνη Σπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο: <710.000 MWh 

 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο Φ/Β: > 0,5 MW (επεηεχρζε). 

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ δεκνηηθφ θσηηζκφ (ζε εμέιημε). 

 Γξαζηηθή κείσζε ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ (ζε εμέιημε). 

 Σπλερήο ελεκέξσζε πνιηηψλ γηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (ζε εμέιημε). 

 Δδξαίσζε ηνπ Γήκνπ Καβάιαο σο έλαλ απφ ηνπο θηιηθφηεξνπο πξνο ην πεξηβάιινλ 
ζηελ Διιάδα. 
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Νέοι ζηότοι – Ανηιμεηώπιζη ηης Κλιμαηικής Αλλαγής (2030) 

Ο Γήκνο Καβάιαο ελδηαθέξεηαη λα επεθηείλεη ηελ δέζκεπζή ηνπ γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ 
αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 40% έσο ην 2030 θαη λα πηνζεηήζεη κηα ζηξαηεγηθή 
αληηκεηψπηζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (Σρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ 
Δλέξγεηαο θαη Κιίκαηνο (ΣΓΑΔΚ).  

 

Ο Γήκνο Καβάιαο, πέξα απφ ηελ κείσζε ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο θαηά ηνπιάρηζηνλ 

20% πνπ απνηειεί ηνλ βαζηθφ αληηθεηκεληθφ ζηφρν ηνπ, νξακαηίδεηαη έλαλ Γήκν ν νπνίνο: 

  

«ζα αλαγλωξίδεηαη ηόζν από ηνπο θαηνίθνπο ηνπ όζν θαη από ηνπ επηζθέπηεο ηνπ ωο 

έλαο από ηνπο πην πεξηβαιινληηθά επζπλείδεηνπο θαη ελεξγεηαθά απνδνηηθνύο 

Δήκνπο ζηελ Ννηηναλαηνιηθή Επξώπε». 

 

 

Ι.4 Οργανωηικά και οικονομικά θέμαηα 

 

 

Ι.4.1 Πνιηηηθή δέζκεπζε 

 

Ο Γήκνο Καβάιαο έρεη ππνγξάςεη ην «Σχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ», πνπ είλαη ε θπξηφηεξε 

Δπξσπατθή θίλεζε ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ ηνπηθέο θαη πεξηθεξεηαθέο αξρέο νη νπνίεο 

δεζκεχνληαη εζεινληηθά λα απμήζνπλ ηελ ελεξγεηαθή απφδνζε ζηηο πεξηνρέο ηνπο. Με ηελ 

δέζκεπζε ηνπ, ν Γήκνο Καβάιαο ζθνπεχεη λα επηηχρεη ην ζηφρν ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο 

γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα θαηά 20% έσο ην 2020. Η βαζηθή 

ππνρξέσζε ηνπ Γήκνπ πνπ απνξξέεη απφ ηε ζπκκεηνρή ηνπ ζην «Σχκθσλν ησλ 

Γεκάξρσλ» είλαη ε εθπφλεζε, ππνβνιή θαη εθαξκνγή ηνπ Σρεδίνπ Γξάζεο Αεηθφξνπ 

Δλέξγεηαο. 

 

Ο Γήκνο Καβάιαο ζπλερίδεη έκπξαθηα λα ηεξεί ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ 

ζπκκεηνρή ηνπ ζην Σχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ ζχκθσλα κε ην ζρεηηθφ ρξνλνδηάγξακκα, κέζσ 

ηεο πινπνίεζεο ησλ αλαθνξψλ παξαθνινχζεζεο (Μέξνο Ι, ΙΙ θαη ΙΙΙ) θαη ηελ εθπφλεζε 

εθηεηακέλσλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

 

Δπηπιένλ, ζχκθσλα κε ηηο λεφηεξεο νδεγίεο ηνπ Σπκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ, νη 

ζπκκεηέρνληεο θαινχληαη λα επεθηείλνπλ ηελ δέζκεπζή ηνπο γηα κείσζε ησλ εθπνκπψλ 

αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαηά 40% έσο ην 2030 θαη λα πηνζεηήζνπλ κηα ζηξαηεγηθή 

αληηκεηψπηζεο θαη πξνζαξκνγήο ζηελ Κιηκαηηθή Αιιαγή (Σρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ 

Δλέξγεηαο θαη Κιίκαηνο (ΣΓΑΔΚ)). Σην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο Καβάιαο έρεη πινπνηήζεη κηα 

πξνθαηαξθηηθή εμέηαζε ηεο πξνζαξκνγήο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ζην θαηλφκελν ηεο Κιηκαηηθήο 

Αιιαγήο (δηαζέζηκε ζηελ πιήξε αλαθνξά παξαθνινχζεζεο 2016), ψζηε λα αλαπηπρζεί ην 

ππφβαζξν ιήςεσο απνθάζεσλ γηα ηελ πεξαηηέξσ πνιηηηθή δέζκεπζε ηνπ Γήκνπ ζχκθσλα 

κε ηνπο λένπο ζηφρνπο.  

 

 

Ι.4.2 Πξνζαξκνγή ησλ νξγαλσηηθψλ δνκψλ ηνπ Γήκνπ 

 

Ο Γήκνο Καβάιαο ζηo πιαίζην αλάπηπμεο ηνπ ΣΓΑΔ, πηνζέηεζε ηελ νξγαλσηηθή δνκή πνπ 

παξνπζηάδεηαη ζην Σρήκα Ι-1. Η ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή απαξηίδεηαη απφ ηξεηο 

δηαθξηηέο νκάδεο: 
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 Σην Καηεσθσνηήρια Δπιηροπή: Η θαηεπζπληήξηα επηηξνπή ζπγθξνηείηαη απφ ηνπο 

αλψηεξνπο δηαρεηξηζηέο ηνπ Γήκνπ (εζσηεξηθνί θαη εμσηεξηθνί ζπλεξγάηεο) κε 

επηθεθαιή ηελ Γήκαξρν Καβάιαο. Σθνπφο ηεο θαηεπζπληήξηαο επηηξνπήο είλαη ε 

ζέζπηζε ζηξαηεγηθψλ ζηφρσλ, ε παξνρή ηεο απαξαίηεηεο πνιηηηθήο ζηήξημεο ηεο 

δηαδηθαζίαο θαη ιήςε ησλ ηειηθψλ απνθάζεσλ. 

 

 Σην Δπιηροπή τεδίοσ Γράζης: Η επηηξνπή ζρεδίνπ δξάζεο απνηειείηαη απφ 

εμεηδηθεπκέλν ηερληθφ πξνζσπηθφ θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο θαη έρεη σο ζθνπφ ηελ 

αλάπηπμε, ηνλ ζπληνληζκφ θαη ηνλ έιεγρν ησλ δηεξγαζηψλ γηα ηελ επηηπρή εθπφλεζε 

ηνπ ΣΓΑΔ. Φξνληίδεη γηα ηελ απνηειεζκαηηθή εθαξκνγή ηνπ ΣΓΑΔ, θαηεπζχλεη ηηο 

νκάδεο εξγαζίαο θαη θξνληίδεη λα ελεκεξψλεη ηελ θαηεπζπληήξηα επηηξνπή γηα ηελ 

πνξεία εθαξκνγήο, ηηο ηπρφλ παξεθθιίζεηο, ηελ χπαξμε λέσλ ηδεψλ θιπ. 

 

 Σις Ομάδες Δργαζίας: Οη νκάδεο εξγαζίεο απνηεινχληαη απφ ηερληθφ πξνζσπηθφ 

ηνπ Γήκνπ θαη εμσηεξηθνχο ζπλεξγάηεο νη νπνίνη εμεηδηθεχνληαη ζηελ εθπφλεζε 

ζπγθεθξηκέλσλ δξάζεσλ ηνπ ΣΓΑΔ θαη έρνπλ ζπγθεθξηκέλν ρξνληθφ πεξηζψξην 

εξγαζίαο θαη παξαδνηέν. Δλδεηθηηθά παξαδείγκαηα νκάδσλ εξγαζίαο είλαη 

εξεπλεηηθέο νκάδεο απφ παλεπηζηήκηα, ηερληθά γξαθεία θιπ. 

 

Κατευθυντήρια Επιτροπή

Επικεφαλήσ: Δήμαρχοσ  Καβάλασ
Συμμετζχοντεσ: Αρμόδιοι αντιδήμαρχοι Καβάλασ, Εςωτερικοί και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ

Επιτροπή Σχεδίου Δράςησ

Επικεφαλήσ: Υπεφθυνοσ ΣΔΑΕ
Συμμετζχοντεσ: Επιςτημονικοί ςφμβουλοι, Διευθυντζσ διευθφνςεων του Δήμου, 

Εςωτερικοί και εξωτερικοί ςυνεργάτεσ 

Ομάδα 
Εργαςίασ 1

Ομάδα 
Εργαςίασ 4

Ομάδα 
Εργαςίασ 2

Ομάδα 
Εργαςίασ 3

Ομάδα 
Εργαςίασ Ν

 
 

τήμα Ι-1. Οξγαλσηηθή δνκή εθπφλεζεο ηνπ ΣΓΑΔ γηα ην Γήκν Καβάιαο. 

 

Η ζπγθεθξηκέλε νξγαλσηηθή δνκή θξίλεηαη επαξθήο θαη δελ απαηηείηαη ε αλαπξνζαξκνγή ηνπ 

ζε απηφ ην ζηάδην. Ωζηφζν, ζην πιαίζην αληηκεηψπηζεο ησλ θαζπζηεξήζεσλ πνπ 

παξαηεξήζεθαλ ζηελ πινπνίεζε νξηζκέλσλ δξάζεσλ θπξίσο ιφγσ ηεο αδπλακίαο εχξεζεο 

ζρεηηθψλ ρξεκαηνδνηήζεσλ, ν Γήκνο Καβάιαο πξέπεη λα επαλεμεηάζεη ηελ ίδξπζε θαη 

ιεηηνπξγία ελφο ασηοηελούς γραθείοσ ενέργειας (η γραθείο ενεργειακής μεηάβαζης), ην 

νπνίν φζνλ αθνξά ηε δηαρείξηζε ηνπ ΣΓΑΔ ζα ζπκκεηέρεη ζηελ ζπληνληζηηθή επηηξνπή. Η 

ζηειέρσζε ηνπ απηνηεινχο γξαθείνπ ελέξγεηαο ζα πξέπεη λα πξνθχςεη απφ κεραληθνχο ηνπ 

Γήκνπ κε αλάινγε εηδηθφηεηα θαη ζρεηηθή εκπεηξία, ελψ ν επηθεθαιήο ηνπ γξαθείνπ 

πξνηείλεηαη λα έρεη θαη ηνλ ξφιν ηνπ ππεχζπλνπ ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. Τν ζπγθεθξηκέλν γξαθείν 

είλαη απαξαίηεην γηα λα επηηαρχλεη ηελ πινπνίεζε ησλ δξάζεσλ ψζηε λα επηηεπρζεί ν ζηφρνο 

ηνπ 2020, λα αλαιάβεη ηελ επέθηαζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ κέρξη ην 2030 θαη γεληθά λα 
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ζπληνλίζεη ηα δηάθνξα ηκήκαηα ηνπ Γήκνπ θαη λα δηεπθνιχλεη ηελ επηθνηλσλία ησλ 

Δπηηξνπψλ (αλαιπηηθφηεξε παξνπζίαζε δηαζέζηκε ζην Μέξνο ΙΙΙ). 

 

 

Ι.4.3 Σπλεξγαζία θαη ζηήξημε απφ ηνπο εκπιεθνκέλνπο θνξείο θαη θαηνίθνπο 

 

Η επηηπρία ηνπ ΣΓΑΔ είλαη άξξεηα δεκέλε κε ηελ ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη 

ησλ δεκνηψλ ζηελ δηαδηθαζία. Όπσο ηνλίδεηαη θαη ζην ΣΓΑΔ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, ε 

ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ είλαη ζεκαληηθή θαζψο: 

 

 Απμάλεηαη ε δηαθάλεηα θαη ε δεκνθξαηηθφηεηα ηεο δηαδηθαζίαο. 

 Οη απνθάζεηο πνπ παίξλνληαη καδί κε πνιινχο εκπιεθνκέλνπο θνξείο, βαζίδνληαη ζε 

εθηελέζηεξε γλψζε. 

 Η επξεία ζπλαίλεζε βειηηψλεη ηελ πνηφηεηα, απνδνρή, απνηειεζκαηηθφηεηα θαη 

λνκηκφηεηα ηνπ ΣΓΑΔ. 

 Η αίζζεζε ζπκκεηνρήο ζηνλ ζρεδηαζκφ απμάλεη ηελ καθξνπξφζεζκε απνδνρή, 

βησζηκφηεηα θαη ππνζηήξημε ησλ ζηξαηεγηθψλ θαη ησλ δξάζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ 

ην ΣΓΑΔ. 

 Οδεγεί ζηελ πηζαλή εχξεζε ηζρπξψλ ζπκκάρσλ θαη κέζσλ πίεζεο γηα ηελ εθαξκνγή 

ηνπ Σρεδίνπ.  

 

Παξαδείγκαηα εκπιεθφκελσλ θνξέσλ ζην ΣΓΑΔ γηα ηνλ Γήκν Καβάιαο απνηεινχλ: 

 Η Γεκνηηθή Αξρή, 

 Τν Γεκνηηθφ Σπκβνχιην, 

 Παξαγσγνί θαη πξνκεζεπηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (Γ.Δ.Η.), 

 Τν Τερληθφ Δπηκειεηήξην Διιάδνο, 

 Φξεκαηνδνηηθνί εηαίξνη (π.ρ. ηξάπεδεο), 

 Φνξείο ζπγθνηλσληψλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (Αζηηθφ ΚΤΔΛ Καβάιαο Α.Δ.), 

 Τνπηθά παλεπηζηήκηα (Τ.Δ.Ι Καβάιαο, Γεκνθξίηεην Παλεπηζηήκην Θξάθεο), 

 Δθπξφζσπνη πεξηθεξεηαθψλ αξρψλ, 

 Με Κπβεξλεηηθέο Οξγαλψζεηο, 

 Σχκβνπινη/Δπηζηήκνλεο/Τερληθνί, 

 Τνπηθνί θνξείο θαη ζχιινγνη (π.ρ. ζχιινγνο Καηαλαισηψλ, πεξηβαιινληηθνί 

ζχιινγνη, θιπ.) 

 Κάηνηθνη κε εηδηθέο γλψζεηο ζε ζέκαηα πνπ άπηνληαη ηνπ ΣΓΑΔ.  

 

Οξηζκέλνη απφ ηνπο βαζηθνχο ξφινπο ησλ εκπιεθφκελσλ θνξέσλ αλά ζηάδην πινπνίεζεο 

φπσο απηνί παξνπζηάδνληαη ζην ΣΓΑΔ Καβάιαο, ζπλνςίδνληαη ζηνλ Πίλαθα Ι-3 

(αλαζεσξεκέλνο).  
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Πίνακας Ι-3. Βαζηθνί ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ΣΓΑΔ αλά ζηάδην πινπνίεζεο 

(αλαζεσξεκέλν). 

ηάδιο ΓΑΔ 

Ρόλος ηων ζσμμεηετόνηων ζηο ΓΑΔ 

 Καηεσθσνηήρια 

Δπιηροπή 

 Δπιηροπή ΓΑΔ 

(ή/και Γραθείο 

Δνεργειακής 

Μεηάβαζης) 

Λοιποί 

Δμπλεκόμενοι 

Φορείς  

ΣΤΑΔΙΟ: Έλαξμε – Επέθηαζε δέζκεπζεο έσο ην 2030 (ΣΔΑΕΚ) 

Πνιηηηθή δέζκεπζε θαη 

ππνγξαθή ηνπ 

Σπκθψλνπ ησλ 

Γεκάξρσλ. 

Αξρηθή δέζκεπζε – 

Υπνγξαθή ηνπ 

Σπκθψλνπ ησλ 

Γεκάξρσλ – 

Δπέθηαζε 

δέζκεπζεο έσο ην 

2030 

Δλζάξξπλζε ησλ 

πνιηηηθψλ αξρψλ γηα ιήςε 

απνθάζεσλ. Δλεκέξσζε 

γηα ηα πιενλεθηήκαηα 

εθαξκνγήο. 

Δλζάξξπλζε ησλ 

πνιηηηθψλ αξρψλ γηα 

ιήςε απνθάζεσλ. 

Πξνζαξκνγή ησλ 

νξγαλσηηθψλ δνκψλ 

ηνπ Γήκνπ. 

Βειηηζηνπνίεζε ηεο θαηαλνκήο πξνζσπηθνχ γηα 

ηηο αλάγθεο ηνπ ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. 

- 

 

Σηήξημε απφ ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο θνξείο. 

Κηλεηνπνίεζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ. Αλάδεημε 

ηεο ζεκαζίαο 

ζπκκεηνρήο ηνπο 

ζηελ δηαδηθαζία. 

Αλαγλψξηζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ θαη 

επηινγή ηξφπνπ 

επηθνηλσλίαο, 

πιεξνθφξεζε ησλ 

θνξέσλ. 

Γηαηχπσζε ησλ 

απφςεψλ ηνπο, 

εμήγεζε ηνπ 

ελδερφκελνπ ξφινπ 

ηνπο ζην 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. 

ΣΤΑΔΙΟ: Σρεδηαζκόο 

Απνηίκεζε ηεο 

πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο. 

Δμαζθάιηζε πφξσλ 

γηα ηνλ ζρεδηαζκφ. 

Απνηίκεζε ηεο 

πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, 

ζπιινγή ησλ απαξαίηεησλ 

δεδνκέλσλ θαη 

ππνινγηζκφο ησλ 

εθπνκπψλ ηνπ έηνπο 

αλαθνξάο – Δθπφλεζε 

κειέηεο πξνζαξκνγήο 

ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. 

Παξνρή ζηνηρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ. 

Γηαηχπσζε ηνπ 

νξάκαηνο. 

Υπνζηήξημε ζηελ 

δηαηχπσζε ηνπ 

νξάκαηνο. 

Δμαζθάιηζε φηη είλαη 

αξθεηά θηιφδνμν. 

Γηαηχπσζε ηνπ νξάκαηνο 

θαη ησλ αληηθεηκεληθψλ 

ζθνπψλ ηνπ. Δμαζθάιηζε 

φηη ην φξακα θαιχπηεη 

θαηά ειάρηζην ηνπ ζηφρνπο 

ηεο ΔΔ. Δμαζθάιηζε 

ζπκκεηνρήο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

Σπκκεηνρή ζηελ 

δηαηχπσζε ηνπ 

νξάκαηνο, πξνηάζεηο 

γηα ην κέιινλ ηεο 

πφιεο. 

Δθπφλεζε ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. 

Υπνζηήξημε ηεο 

εθπφλεζεο ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. 

Καζνξηζκφο ησλ 

πξνηεξαηνηήησλ. 

Δθπφλεζε ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ: 

θαζνξηζκφο πνιηηηθψλ θαη 

κέηξσλ ζχκθσλα κε ηνπο 

αληηθεηκεληθνχ ζθνπνχο, 

πξνυπνινγηζκνχ, 

ρξνληθψλ νξίσλ, δείθηεο 

παξαθνινχζεζεο θ.η.ι. 

Σπλεξγαζία κε ηνπο 

εκπιεθνκέλνπο θνξείο. 

Σπκκεηνρή ζηελ 

εθπφλεζε ηνπ ζρεδίνπ. 

Παξνρή δεδνκέλσλ θαη 

ζρνιίσλ. 
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Πίνακας Ι-3 (ζσνέτεια). Βαζηθνί ξφινη ησλ ζπκκεηερφλησλ ζην ΣΓΑΔ αλά ζηάδην 

πινπνίεζεο (αλαζεσξεκέλν). 

ηάδιο ΓΑΔ 

Ρόλος ηων ζσμμεηετόνηων ζηο ΓΑΔ 

 Καηεσθσνηήρια 

Δπιηροπή 

 Δπιηροπή ΓΑΔ 

(ή/και Γραθείο 

Δνεργειακής 

Μεηάβαζης) 

Λοιποί 

Δμπλεκόμενοι 

Φορείς  

ΣΤΑΔΙΟ: Σρεδηαζκόο 

Έγθξηζε ηνπ ΣΓΑΔ θαη 

ππνβνιή. 

Έγθξηζε ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ θαη 

ηνπ απαξαίηεηνπ 

πξνυπνινγηζκνχ. 

Υπνβνιή ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ ζην 

Σχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. 

Πηέζεηο γηα βειηίσζε 

ηνπ ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ (εάλ 

θξηζεί απαξαίηεην. 

ΣΤΑΔΙΟ: Εθαξκνγή 

Δθαξκνγή 

Παξνρή πνιηηηθήο 

ζηήξημεο ζηελ 

δηαδηθαζία. 

Σπληνληζκφο ηεο 

εθαξκνγήο ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. 

Δμαζθάιηζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ. 

Κάζε εκπιεθφκελνο 

θνξέαο εθηειεί ηηο 

δξάζεηο γηα ηηο νπνίεο 

είλαη ππεχζπλνο. 

Δμαζθάιηζε φηη ην 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ 

ελζσκαηψλεηαη 

ζηελ θαζεκεξηλή 

ιεηηνπξγία ηνπ 

Γήκνπ.  

Δθαξκνγή ησλ δξάζεσλ 

πνπ ππφθεηληαη ζηελ 

δηαρείξηζε ηνπ Γήκνπ. 

Σχλδεζε ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ κε ΟΣΒΑΑ, 

ΣΒΑΚ θαη ζρεηηθά 

ζηξαηεγηθά ζρέδηα 

αλάπηπμεο. Αλάγθε 

ππνδεηγκαηηθήο δξάζεο. 

Πηέζεηο ζηνλ Γήκν γηα 

ηελ εθαξκνγή ησλ 

δξάζεσλ πνπ ηνπ 

αλαινγνχλ (εάλ θξηζεί 

απαξαίηεην) 

Δθδήισζε 

ελδηαθέξνληνο, 

ελζάξξπλζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ 

θνξέσλ λα 

δξάζνπλ. 

Παξαθίλεζε ησλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ λα 

δξάζνπλ. Δλεκέξσζε 

ζρεηηθά κε 

ρξεκαηνδνηήζεηο απφ 

πξνγξάκκαηα, νθέιε 

εθαξκνγψλ. 

Αιιαγή ζηελ 

ζπκπεξηθνξά, 

ππνζηήξημε ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. 

Γηθηχσζε κε άιινπο Γήκνπο ηνπ Σπκθψλνπ ησλ 

Γεκάξρσλ, αληαιιαγή εκπεηξηψλ, αλάπηπμε 

ζπλεξγαζηψλ. Σπκκεηνρή ζε Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο (π.ρ. Horizon) 

Δλζάξξπλζε θαη άιισλ 

εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ 

λα δξάζνπλ. 

ΣΤΑΔΙΟ: Παξαθνινύζεζε θαη αλαθνξά 

Παξαθνινχζεζε 

πξνφδνπ. 

Ταθηηθή 

πιεξνθφξεζε γηα 

ηελ πνξεία ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. 

Ταθηηθή παξαθνινχζεζε 

ηεο πνξείαο ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. Σπλερή 

απνηίκεζε ησλ 

απνηειεζκάησλ. 

Παξνρή ζηνηρείσλ θαη 

δεδνκέλσλ. 

Αλαθνξά πξνφδνπ θαη 

ππνβνιή ζρεηηθήο 

έθζεζεο. 

Έγθξηζε ηεο 

έθζεζεο. 

Πεξηνδηθή αλαθνξά ζηελ 

δεκνηηθή αξρή θαη ηνπο 

εκπιεθφκελνπο θνξείο γηα 

ηελ πξφνδν ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. Αλαθνξά 

αλά δχν έηε ζην Σχκθσλν 

ησλ Γεκάξρσλ. 

Σρνιηαζκφο ησλ 

εθζέζεσλ θαη 

πξνηάζεηο. 
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Αλαζεψξεζε Δμαζθάιηζε φηη ην 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ 

αλαλεψλεηαη 

ηαθηηθά. 

Πεξηνδηθή αλαλέσζε ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ αλάινγα κε 

ηα απνηειέζκαηα θαη ηηο 

εκπεηξίεο πνπ απνθηψληαη.  

Σπκκεηνρή ζηελ 

αλαζεψξεζε ηνπ 

ΣΓΑΔ/ΣΓΑΔΚ. 

 

Ο Γήκνο Καβάιαο εληζρχεη ηελ ζπκκεηνρή ησλ εκπιεθνκέλσλ θνξέσλ κέζσ ησλ παξαθάησ 

δξάζεσλ (δηεθπεξαησκέλεο, ππφ εθπφλεζε θαη κειινληηθέο δξάζεηο): 

 

 Φξήζε ηεο δηαζέζηκεο πιαηθφξκαο δηαβνχιεπζεο (Kavala Urban Center) φπνπ 

πνιίηεο θαη ζπιινγηθνί θνξείο κπνξνχλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε νξγαλσκέλεο 

δηαβνπιεχζεηο, λα αμηνινγήζνπλ δξάζεηο θαη λα πξνηείλνπλ ζέκαηα πνπ ζέινπλ λα 

ζπδεηεζνχλ. 

 Ταθηηθή πξαγκαηνπνίεζε εκεξίδσλ θαη θφξνπκ πνπ άπηνληαη ηεο ζεκαηνινγίαο θαη 

ησλ ηερληθψλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο. Οη ζπγθεθξηκέλεο εκεξίδεο/θφξνπκ 

ιεηηνπξγνχλ σο κέζσ έθθξαζεο απφςεσλ θαη ηδεψλ ηνπηθψλ θνξέσλ, επηρεηξήζεσλ 

θαη πνιηηψλ. Ιδηαίηεξα ηελ ηειεπηαία δηεηία ν Γήκνο Καβάιαο έρεη δψζεη ηδηαίηεξε 

βαξχηεηα ζηελ αλάδεημε θαη επηθνηλσλία ηνπ νξάκαηνο θαη ησλ ζηφρσλ ηνπ Σρεδίνπ 

Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο. 

 Πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθψλ εξεπλψλ. 

 Αλάπηπμε εηδηθήο ηζηνζειίδαο φπνπ ζα κπνξεί ν θαζέλαο λα  έρεη πξφζβαζε ζηηο 

δξάζεηο πνπ έρνπλ εθπνλεζεί ή πξφθεηηαη λα εθπνλεζνχλ ζην πιαίζην ηνπ ΣΓΑΔ, 

ζηνηρεία γηα ην αλζξαθηθφ απνηχπσκα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, ηελ απφζηαζε απφ ηνλ 

ζηφρν ηνπ 2020, ηελ πξαγκαηνπνίεζε ζρεηηθψλ εθδειψζεσλ θαη άιια. H ηζηνζειίδα 

ηνπ Γήκνπ αλαβαζκίζηεθε ηα ηειεπηαία έηε ψζηε λα πεξηιακβάλεη ζεκαληηθφ κέξνο 

ηεο παξαπάλσ πιεξνθνξίαο. 

 Τνπνζέηεζε ειεθηξνληθψλ ελδείμεσλ ζε θεληξηθά δεκνηηθά θηίξηα ηεο πφιεο ηεο 

Καβάιαο φπνπ ζα παξνπζηάδεηαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηνπ 

θηηξίνπ θαη νη αληίζηνηρεο εθπνκπέο ζε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (κειινληηθή δξάζε). 

 Αλάπηπμε απιψλ GIS-ραξηψλ γηα ηελ απεηθφληζε ζεκαληηθψλ ελεξγνβφξσλ θηηξίσλ 

θαη πεξηνρψλ (κειινληηθή δξάζε). Απηήλ ηελ ζηηγκή έρνπλ απνηππσζεί ηα ππφ 

εθπφλεζε κειινληηθά έξγα ηνπ Γήκνπ ζε ζρεηηθφ ηκήκα ηεο ηζηνζειίδαο ηνπ. 

 Γλσζηνπνίεζε ησλ δξάζεσλ κέζσ ησλ ΜΜΔ. 

 

 

Ι.4.4 Πξνυπνινγηζκφο θαη πεγέο ρξεκαηνδφηεζεο 

 

Τν ζπλνιηθφ (αλαζεσξεκέλν) θφζηνο εθαξκνγήο ησλ δξάζεσλ αεηθφξνπ ελέξγεηαο ηνπ 

Γήκνπ Καβάιαο (αλαιπηηθή παξνπζίαζε ζην Μέξνο ΙΙΙ), αλέξρεηαη ζηα €26.558.261. Η 

εθηηκψκελε εμνηθνλφκεζε CO2 πνπ απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δξάζεσλ είλαη 

78.980 ηόνοι CO2 πνπ αληηζηνηρνχλ ζε κείσζε κεγαιχηεξε απφ 20%  (75.000 ηφλνη) έσο ην 

2020 ησλ εθπνκπψλ CO2 εληφο ησλ εμεηαδφκελσλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα 

εθπνκπψλ CO2 ηνπ 2011. Καηά ζπλέπεηα, ε εθπφλεζε ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ εμαζθαιίδεη 

ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο πνπ απνξξένπλ απφ ην Σχκθσλν ησλ 

Γεκάξρσλ. 
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Μέξνο ΙΙΙ. 

ρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο 
 

Σην Μέξνο ΙΙΙ παξνπζηάδεηαη ε πνξεία εθαξκνγήο ηνπ Σρεδίνπ Δξάζεο Αεηθόξνπ Ελέξγεηαο ηνπ 

Δήκνπ Καβάιαο έωο ην 2018. Ο έιεγρνο ηεο πνξείαο εθαξκνγήο είλαη απαξαίηεηνο έηζη ώζηε λα 

απνηππωζεί ε πξόνδνο ηωλ δξάζεωλ πνπ εκπεξηέρνληαη ζην ΣΔΑΕ θαη λα πξνηαζνύλ ηπρόλ 

δηνξζωηηθέο ελέξγεηεο έηζη ώζηε λα επηηεπρζεί ν ζηόρνο κείωζεο ηωλ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα θαηά 20% κέρξη ην 2020.  

 

 

 

 

 

ΙΙΙ.1 Δηζαγσγή 

 

Ζ αλάιπζε ηεο πνξείαο πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ εθπνλείηαη αλά θαηεγνξία θαηαλαιψζεσλ, φπσο 

απηέο αλαθέξνληαη ζηελ ειεθηξνληθή θφξκα παξαθνινχζεζεο ηνπ πκθψλνπ θαη ζην αξρηθφ 

ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ. Οη πξνηεηλφκελεο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κείσζεο 

θαηά 20% ησλ εθπνκπψλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ εληφο ησλ δηνηθεηηθψλ νξίσλ ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο αλαζεσξνχληαη ζχκθσλα κε ηηο πξαγκαηνπνηεζείζεο δξάζεηο, ηελ πξφνδν ηεο 

ηερλνινγίαο ζηνλ ηνκέα ησλ ΑΠΔ, ηηο αλαζεσξεκέλεο Δπξσπατθέο θαη Δζληθέο ελεξγεηαθέο 

πνιηηηθέο θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο. ην πιαίζην απηφ, γηα νξηζκέλεο θαηεγνξίεο 

επεκβάζεσλ πξνηείλνληαη λέεο δξάζεηο ζχκθσλα κε ηνλ ζηξαηεγηθφ πξνγξακκαηηζκφ ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο (π.ρ. ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο) ή/θαη αλαζεσξνχληαη νη πθηζηάκελεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο ηδηαίηεξεο πξνθιήζεηο θαη ηελ αδπλακία εχξεζεο κέρξη ηψξα θαηάιιεισλ 

πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο, ψζηε λα εμαζθαιηζηεί φζν ηνλ δπλαηφλ πεξηζζφηεξν ε επίηεπμε ηνπ 

ζηφρνπ γηα ην 2020. 

 

 

ΙΙΙ.2 Γεκνηηθά Κηίξηα θαη Δγθαηαζηάζεηο 

 

ΗΗΗ.2.1 Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΑΔ Γήκνπ Καβάιαο 

 

Γξάζε 1-1: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 
ζην 4

ν
 Γπκλάζην 

Καβάιαο 

1.700.000€ ΠΔΠ 2013 10,9 ηφλνη 
Οινθιεξψζεθε 

√ 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζην 4ν 

Γπκλάζην Καβάιαο. Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ εθπνλήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ 

ΓΑΔ, παξνπζίαδε ζεκαληηθά πξνβιήκαηα πγξαζίαο ζηε ζηέγε, απψιεηεο ηνπ ζπζηήκαηνο 

ζέξκαλζεο θαη πςειφ δπλακηθφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο αληηθαηάζηαζεο ησλ κνλψλ 

παινζηαζίσλ θαη ηνπ ηδηαίηεξα ελεξγνβφξνπ ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πινπνηήζεθαλ νη εμήο παξεκβάζεηο: α) αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, β) ζεξκνκφλσζε δσκάησλ, 

γ) αληηθαηάζηαζε ιεβήησλ θαη δ) αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θζνξηζκνχ κε λέα κε 

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα έλαπζεο. Οη εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο ζηηο 04/12/2013.   
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Γξάζε 1-2: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 
ζην 3

ν
 Γπκλάζην 

Καβάιαο 

1.897.842€ ΠΔΠ 2014 3,9 ηφλνη 
Οινθιεξψζεθε 

√ 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε 

παξεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζην 3ν 

Γπκλάζην Καβάιαο. Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην ην 

νπνίν ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ 

εθπνλήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ 

ΓΑΔ, παξνπζίαδε ζεκαληηθέο ζεξκηθέο απψιεηεο 

κέζσ ησλ αλνηγκάησλ θαη πξνβιήκαηα πγξαζίαο. 

Πην ζπγθεθξηκέλα πινπνηήζεθαλ νη εμήο 

παξεκβάζεηο: α) ζεξκνκφλσζε θειχθνπο, β) 

αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, γ) εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο VRV θαη απηφλνκσλ ζπζηεκάησλ 

κεραληθνχ αεξηζκνχ κε ελαιιάθηε, δ) ηνπνζέηεζε αληιίαο ζεξκφηεηαο θαη ειηνζεξκηθνχ 

ζπζηήκαηνο ΕΝΥ, ε) ιακπηήξεο θζνξηζκνχ θαη ζη) αληηζηάζκηζε ζπλεκίηνλνπ. Οη εξγαζίεο 

νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο ζηηο 20/10/2014. 

 

Γξάζε 1-3: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 
θηηξίνπ Α θαη Β 
Γεκαξρείνπ θαη 

Παηδηθνχ ηαζκνχ 
Κξελίδσλ 

254.000€ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2015 32,0 ηφλνη 
Οινθιεξψζεθε 

√ 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε παξεκβάζεσλ 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ησλ θηηξίσλ Α θαη Β Γεκαξρείνπ 

θαη Παηδηθνχ ζηαζκνχ Κξελίδσλ. Πην ζπγθεθξηκέλα 

πινπνηήζεθαλ νη εμήο παξεκβάζεηο: α) ζεξκνκφλσζε 

θειχθνπο, β) αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, γ) ηνπνζέηεζε 

ζθηάζηξσλ, δ) ηνπνζέηεζε αεξφςπθηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο 

FCUs θαη ε) ηνπνζέηεζε BMS. Οη εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ 

επηηπρψο ηνλ Γεθέκβξην ηνπ 2015. 

 

Γξάζε 1-4: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 
1

νπ
 ΣΔΛ – ΙΔΚ (1

ν
, 2

ν
, 3

ν
 

ΔΠΑΛ) 

2.733.613€ ΠΔΠ 2014 30,0 ηφλνη 
Οινθιεξψζεθε 

√ 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε παξεκβάζεσλ 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ζην ζπγθξφηεκα ηνπ 1νπ ΣΔΛ – 

ΗΔΚ, ην νπνίν είρε ραξαθηεξηζηεί σο έλα απφ ηα 

πεξηζζφηεξν ελεξγνβφξα θηίξηα ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. 

Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ 

εθπνλήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ ΓΑΔ, 
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παξνπζίαδε ηδηαίηεξα πςειά ειεθηξηθά, ζεξκηθά θαη ςπθηηθά θνξηία θαη ελεξγνβφξν ζχζηεκα 

θσηηζκνχ. Πην ζπγθεθξηκέλα πινπνηήζεθαλ νη εμήο παξεκβάζεηο: α) εγθαηάζηαζε κφλσζεο 

δψκαηνο, β) αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, γ) εγθαηάζηαζε λένπ ιέβεηα θαη δ) αληηθαηάζηαζε 

θσηηζηηθψλ κε θζνξίνπ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο. Οη εξγαζίεο νινθιεξψζεθαλ επηηπρψο ζηηο 

27/07/2014.   

 

Γξάζε 1-5: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην Δζληθφ 

Κνιπκβεηήξην (θιεηζηφ) 

2.904.800€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 1.114,1 ηφλνη ε εμέιημε 

 

Σν Δζληθφ Κιεηζηφ Κνιπκβεηήξην Καβάιαο απνηειεί έλαλ απφ ηνπο κεγαιχηεξνπο θαηαλαισηέο 

ειεθηξηθήο θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο εληφο ηνπ Γήκνπ. Σν ζπγθεθξηκέλν θηίξην, θαηαζθεπήο ηνπ 2008, 

ιφγσ ηεο πςειήο επηζθεςηκφηεηάο ηνπ θαη ησλ 

πνιχ πςειψλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ απνηειεί 

ηδαληθή πεξίπησζε γηα ηελ επίηεπμε 

πνιιαπιαζηαζηηθψλ νθειψλ απφ ηελ εθαξκνγή 

παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

ελζσκάησζεο ηερλνινγηψλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο. Σν αλαζεσξεκέλν ΓΑΔ ηνπ 

Γήκνπ Καβάιαο (2016) πεξηέρεη ζπγθεθξηκέλεο 

πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο γηα ηελ επίηεπμε 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ θαηά 60%, 

ήηνη 1.917,63 MWh (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

θαηαλαιψζεσλ ηνπ 2015), ην νπνίν αληηζηνηρεί ζε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 θαηά 1.114,08 

ηφλνπο. Σν ζπλνιηθφ εθηηκψκελν θφζηνο αλέξρεηαη ζηα 2.904.800€ θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

επεκβάζεηο: 

 Σνπνζέηεζε ζεξκνκφλσζεο δηνγθσκέλεο πνιπζηεξίλεο πάρνπο ηνπιάρηζηνλ 7 cm ζηελ 

νξνθή ηνπ θηηξίνπ (Δθηηκψκελν θφζηνο: 124.800€). 

 Αληηθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο ηερλεηνχ θσηηζκνχ κε λένπο ιακπηήξεο θαη θσηηζηηθά ρακειήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ηχπνπ LED (Δθηηκψκελν θφζηνο: 20.000€). 

 Δμνξζνινγηζκφο θαη ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ ζπζηεκάησλ ηνπ 

θηηξίνπ (αληιίεο, θπθινθνξεηέο, ζσιελψζεηο, απηνκαηηζκνί, θιπ) (Δθηηκψκελν θφζηνο: 

70.000€). 

 Μνλάδα πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο (ΖΘΤΑ) κε 

ρξήζε Πεπηεζκέλνπ Φπζηθνχ Αεξίνπ (CNG), ζπλνιηθήο ζεξκηθήο ηζρχο 3,5 MWthγηα ηελ 

θάιπςε ζεξκηθψλ θνξηίσλ ζέξκαλζεο ρψξσλ, ΕΝΥ θαη ζέξκαλζεο θνιπκβεηηθήο 

δεμακελήο (Δθηηκψκελν θφζηνο: 2.650.000€). Λφγσ ηεο θαθήο ζηαηηθήο επάξθεηαο ηεο 

νξνθήο ηνπ θηηξίνπ θαζψο επίζεο θαη ηνπ πξνζαλαηνιηζκνχ απηήο, νη επηινγέο γηα ηελ 

ελζσκάησζε ηερλνινγηψλ ΑΠΔ θαη ηελ αληηθαηάζηαζε ηεο ρξήζεο νξπθηψλ πφξσλ 

(πεηξέιαην) πεξηνξίδνληαη ζεκαληηθά. Γηα ηελ θάιπςε ησλ ζεξκηθψλ θνξηίσλ πξνηείλεηαη ε 

εγθαηάζηαζε κνλάδα πκπαξαγσγήο Ζιεθηξηζκνχ θαη Θεξκφηεηαο Τςειήο Απφδνζεο 

(ΖΘΤΑ) κε ρξήζε πεπηεζκέλνπ θπζηθνχ αεξίνπ (CNG). ηελ πεξίπησζε πνπ ην 

λνκνζεηηθφ πιαίζην ην επηηξέςεη θαη αλ επηβεβαησζεί ε χπαξμε αηνιηθνχ δπλακηθνχ 

πξνηείλεηαη ε ηνπνζέηεζε κηθξψλ αλεκνγελλεηξηψλ θάζεηνπ άμνλα (αζηηθνχ ηχπνπ) γηα ηελ 

θάιπςε κέξνπο ησλ ειεθηξηθψλ αλαγθψλ κέζσ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ (net metering). 



Μέξνο ΙII. ρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο  

 

Αλαθνξά πινπνίεζεο ΣΔΑΕ Δήκνπ Καβάιαο - 2018 IIΗ-4 
 

 Δγθαηάζηαζε κεραλνθίλεηα ζπξφκελνπ ζεξκνκνλσηηθνχ θαιχκκαηνο ηεο εζσηεξηθήο 

θνιπκβεηηθήο δεμακελήο 21x50 m (Δθηηκψκελν θφζηνο: 40.000€). 

 

Οη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο εθφζνλ πινπνηεζνχλ ζα κεηψζνπλ θαηά 20,5% ην ζχλνιν ησλ 

εθπνκπψλ CO2 ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ ηνπ Γήκνπ Καβαιάο. ην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο Καβάιαο 

μεθίλεζε εληφο ηνπ 2018 ηελ δηαδηθαζία γηα αλάζεζε παξνρήο ππεξεζίαο γηα ηελ εθπφλεζε 

γεσθπζηθήο έξεπλαο πνπ ζα γίλεη κε ηελ πξαγκαηνπνίεζε γεσθπζηθψλ δηαζθνπήζεσλ πιεζίνλ 

ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ θιεηζηνχ θνιπκβεηεξίνπ Καβάιαο. Απφ ηε γεσθπζηθή έξεπλα ζα 

πξνθχςνπλ ηα απαξαίηεηα ζηνηρεία αλαθνξηθά κε ηνλ εληνπηζκφ ησλ ππφγεησλ πδξνθφξσλ 

νξηδφλησλ, ν ζηφρνο ηεο εξεπλεηηθήο γεψηξεζεο (απφζηαζε ζε νξηδφληηα ηνκή & βάζνο δηάηξεζεο) 

θαζψο θαη ε θαη΄ εθηίκεζε γεσινγηθή πεξηγξαθή/αλάιπζε ηνπ ππεδάθνπο έξεπλαο. Απφ ηα 

ζηνηρεία απηά ζα αμηνινγεζεί ε δπλαηφηεηα εθκεηάιιεπζεο ηνπ ππφγεηνπ πδξνθφξνπ νξίδνληα θαη 

ζα πξνζδηνξηζηεί ε πξνκέηξεζε θαη ε ηηκνιφγεζε ησλ εξγαζηψλ θαη ζα θαζνξηζηεί ην θφζηνο 

αλφξπμεο ηεο εξεπλεηηθήο γεψηξεζεο. Απφ ηελ εξεπλεηηθή γεψηξεζε, ζα πξνθχςνπλ πεξεηαίξσ 

ζηνηρεία γηα ηα πνζνηηθά θαη πνηνηηθά ραξαθηεξηζηηθά ησλ ππφγεησλ πδάησλ φπσο ε κέγηζηε 

δπλαηφηεηα άληιεζεο (παξνρή), ε ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ ηνπ ππεδάθνπο θαη γεληθά ζα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη πδξαπιηθέο παξάκεηξνη πνπ είλαη απαξαίηεηεο γηα ηελ ειεθηξνκεραλνινγηθή 

κειέηε αμηνπνίεζεο ηεο γεσζεξκηθήο γεψηξεζεο γηα ηηο αλάγθεο ζέξκαλζεο-ςχμεο ηνπ θιεηζηνχ 

θνιπκβεηεξίνπ Καβάιαο. Οη παξαπάλσ ελέξγεηεο, θξίλνληαη επηηαθηηθέο γηα ηελ επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ έληαμεο ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην Δζληθφ Κνιπκβεηήξην ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζή ηνπο πξηλ ην 2020. 

 

Γξάζε 1-6: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ 

Γπκλάζηνπ-Λπθείνπ 
Κξελίδσλ 

2.000.000€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 78,1 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε κέηξσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ Γπκλαζίνπ – Λπθείνπ 

Κξελίδσλ (≈3.282 m2). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην έρεη 

νινθιεξσζεί ζρεηηθή κειέηε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξεκβάζεηο: α) ζεξκνκφλσζε θειχθνπο, 

β) ηνπνζέηεζε εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ, γ) αληηθαηάζηαζε 

θνπθσκάησλ, δ) ηνπνζέηεζε αληιίαο ζεξκφηεηαο γηα ζέξκαλζε 

θαη ΕΝΥ, ε) αληηθαηάζηαζε ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ, ζη) 

εγθαηάζηαζε αμνληθψλ αεξφζεξκσλ ζην Γπκλαζηήξην, δ) 

αληηθαηάζηαζε ιεβήησλ, ε) αληηθαηάζηαζε θσηηζηηθψλ κε LED 

θαη ζ) εγθαηάζηαζε δχν Φ/Β ζηαζκψλ ηζρχνο 10 θαη 20 kWp αληίζηνηρα. Ο Γήκνο Καβάιαο δελ 

κπφξεζε λα πξνβεί κέρξη ζηηγκήο ζηελ εθπφλεζε ηεο ζρεηηθήο δξάζεο θαη θαηά επέθηαζε θξίλεηαη 

επηηαθηηθή ε επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ έληαμεο ησλ κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ψζηε λα 

θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζή ηνπο πξηλ ην 2020, θαζψο ην Γπκλάζην – Λχθεην Κξελίδσλ απνηειεί 

θηίξην πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηνλ Γήκν. Ωο πξψην άκεζν βήκα, πξέπεη λα επηθαηξνπνηεζεί ε 

κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο ιφγσ αιιαγήο ηνπ ΚΔΝΑΚ ψζηε λα ππνβιεζεί πξνο έληαμε ζε 

θάπνην πξφγξακκα επηδφηεζεο. 
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Γξάζε 1-7: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ 

12
νπ

 Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ 

1.223.232€ ΠΔΠ 2018-2020 191,7 ηφλνη ε εμέιημε 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε 

κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ 

12νπ Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (2.354 m2). Γηα ην 

ζπγθεθξηκέλν θηίξην έρεη νινθιεξσζεί ζρεηηθή 

κειέηε ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ε νπνία 

πεξηιακβάλεη, κεηαμχ άιισλ, ηηο εμήο 

παξεκβάζεηο: α) ζεξκνκφλσζε θειχθνπο, β) 

αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, γ) ηνπνζέηεζε 

εμσηεξηθψλ ζθηάζηξσλ, δ) ηνπνζέηεζε 

ειηνζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο, ε) βηνθιηκαηηθή 

δηακφξθσζε εμ. ρψξνπ, ζη) ηνπνζέηεζε 

ζπζηήκαηνο άξδεπζεο, δ) αληηθαηάζηαζε 

θσηηζκνχ κε LED, ε) ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο απηνκαηηζκνχ ζην θσηηζκφ, η) ηνπνζέηεζε 

πδξφςπθηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο 78,2 kW, ηα) ηνπνζέηεζε αεξφςπθηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο 102 

kW, ηβ) εγθαηάζηαζε δηθηχνπ δηαλνκήο ζεξκφηεηαο, ηγ) εγθαηάζηαζε ΚΚΜ θαη αεξαγσγψλ ζην 

Γπκλαζηήξην, ηδ) εγθαηάζηαζε απηφλνκνπ Φ/Β ηζρχνο 24kW, ηε) ηνπνζέηεζε BMS, ηδ) εγθαηάζηαζε 

ζπζηήκαηνο κεραληθνχ αεξηζκνχ κε ελαιιάθηε θαη ηε) αληηζηάζκηζε ζπλεκίηνλνπ. Δπηπιένλ 

πξνβιέπεηαη ε πξαγκαηνπνίεζε παξεκβάζεσλ κε ζθνπφ ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηφκσλ κε εηδηθέο 

αλάγθεο. Ζ αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ αλακέλεηαη λα εληζρχζεη ηελ ειθπζηηθφηεηα ηνπ ζρνιείνπ, 

ψζηε φρη κφλν λα δηαηεξήζεη ηνλ πξνβιεπφκελν αξηζκφ καζεηψλ ηνπ αιιά θαη λα πξνζειθχζεη 

λένπο. Ο Γήκνο Καβάιαο έρεη ήδε πξνβεί ζηελ εχξεζε αλαδφρνπ θαη νη εξγαζίεο αλακέλεηαη λα 

μεθηλήζνπλ εληφο ηνπ 2018 – αξρέο ηνπ 2019. Ζ δξάζε αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί πξηλ ην 2020 θαη 

ζα ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην Δπξσπατθφ Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ηνπ 

Δπηρεηξεζηαθνχ Πξνγξάκκαηνο ΠΔΠ Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, ζην πιαίζην 

ηεο Οινθιεξσκέλεο Βηψζηκεο Αζηηθήο Αλάπηπμεο (ΟΑΒΑΑ) ηνπ Γήκνπ Καβάιαο.  

 

Γξάζε 1-8: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ 

21
νπ

 Γεκνηηθνχ 
ρνιείνπ 

 2.260.475€ ΠΔΠ 2018-2019 35,1 ηφλνη ε εμέιημε 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ 21νπ 

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (1.464 m2). Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην έρεη νινθιεξσζεί ζρεηηθή κειέηε 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο 

παξεκβάζεηο: α) ζεξκνκφλσζε θειχθνπο, β) ηνπνζέηεζε 

αεξφςπθηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο, γ) ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ 

ζσκάησλ ρακειήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη δ) 

επεκβάζεηο ζην πδξαπιηθφ δίθηπν γηα εμηζνξξφπεζε 

(ξπζκηζηηθέο βάλεο). Δπηπιένλ εθπνλείηαη αιιαγή ηεο 

δηαξξχζκηζεο ηνπ θηηξίνπ, θαζψο θαη ε αλέγεξζε πξνζζήθεο 

ζην πθηζηάκελν θηίξην φπνπ ζα ζηεγαζηνχλ λέεο αίζνπζεο θαη 
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ιεηηνπξγηθνί ρψξνη. Οη ππάξρνληεο δηαρσξηζηηθνί ηνίρνη ζα γθξεκηζηνχλ θαη ζα ρηηζηνχλ λένη ζε 

δηαθνξεηηθέο ζέζεηο, ψζηε λα απμεζνχλ νη δηδαθηηθέο αίζνπζεο. ην ηζφγεην κεηά ηηο παξεκβάζεηο 

δεκηνπξγνχληαη πιένλ ηξεηο αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, εξγαζηήξην θπζηθψλ επηζηεκψλ θαη ρψξνο 

ζπλάζξνηζεο-θαγεηνχ. Σν θπιηθείν δηεπξχλεηαη θαη απνθηά πξφζβαζε ζηνλ ρψξν θαγεηνχ, ψζηε 

λα ιεηηνπξγεί θαη ζαλ κηθξή θνπδίλα. ηνλ φξνθν 

δεκηνπξγνχληαη έμη αίζνπζεο δηδαζθαιίαο, αίζνπζα μέλσλ 

γισζζψλ, αίζνπζα γηα ην ηκήκα έληαμεο θαη εξγαζηήξην 

ειεθηξνληθψλ ππνινγηζηψλ ην νπνίν ζα ρξεζηκνπνηείηαη θαη 

σο βηβιηνζήθε. Ζ δξάζε ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην Δπξσπατθφ 

Σακείν Πεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΣΠΑ) θαη ην 

Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα ΠΔΠ Πεξηθέξεηαο Αλαηνιηθήο 

Μαθεδνλίαο θαη Θξάθεο, θαη αλακέλεηαη λα νινθιεξσζεί εληφο 

ηνπ 2019 (έρνπλ ήδε μεθηλήζεη νη εξγαζίεο). 

 

Γξάζε 1-9: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ 
2

νπ
 Γεκνηηθνχ ρνιείνπ 

1.680.000€ ΠΔΠ 2019-2020 49,0 ηφλνη 

ε εμέιημε – 

Δπαξθήο 

κειεηεηηθή 

σξηκφηεηα 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ 2νπ  

Γεκνηηθνχ ρνιείνπ (1.690 m2). Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ησλ 

δεηγκαηνιεπηηθψλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ εθπνλήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα αλάπηπμεο ηνπ 

ΓΑΔ, παξνπζίαδε ζεκαληηθέο ζεξκηθέο απψιεηεο ζηα ζεκεία κνλψλ θνπθσκάησλ θαη ζηηο ζχξεο 

εηζφδνπ, πξνβιήκαηα κε ηα παινζηάζηα ηεο αίζνπζαο γπκλαζηεξίνπ πνπ νδεγεί ζηελ ρξήζε 

βνεζεηηθψλ αεξφζεξκσλ θαζψο θαη ζεξκηθέο απψιεηεο ιφγσ ηεο φδεπζεο ησλ ζσιελψζεσλ 

εμσηεξηθά ηνπ θηηξίνπ. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην έρεη νινθιεξσζεί ζρεηηθή κειέηε ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξεκβάζεηο: α) ζεξκνκφλσζε θειχθνπο, β) 

ηνπνζέηεζε αεξφςπθηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο, γ) ηνπνζέηεζε θσηηζηηθψλ ζσκάησλ ρακειήο 

ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο θαη δ) επεκβάζεηο ζην πδξαπιηθφ δίθηπν γηα εμηζνξξφπεζε (ξπζκηζηηθέο 

βάλεο). Ο Γήκνο Καβάιαο έρεη ππνβάιεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε πξνο έληαμε ζε επηδνηνχκελν 

πξφγξακκα κε επηθαηξνπνηεκέλε κειέηε ελεξγεηαθήο απφδνζεο, κε ζηφρν λα ηελ επηηάρπλζε ησλ 

δηαδηθαζηψλ ψζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε πινπνίεζή ηνπο πξηλ ην 2020.  

 

Γξάζε 1-10: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ 

Βξεθνλεπηαθνχ 
Σζνιάθε 

- 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

- 110,9 ηφλνη Αθπξσζείζα 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην θηίξην ηνπ 

Βξεθνλεπηαθνχ Σζνιάθε (1.880 m2). Πξφθεηηαη γηα έλα θηίξην ην νπνίν ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία 

ησλ δεηγκαηνιεπηηθψλ ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ πνπ εθπνλήζεθαλ θαηά ηελ δηάξθεηα 

αλάπηπμεο ηνπ ΓΑΔ, θαηαγξάθεθαλ έληνλα παξάπνλα ζεξκηθήο άλεζεο ησλ ρεηκψλα θαη 

πξνβιήκαηα πδαηνζηεγαλφηεηαο, ειιηπήο ζπληήξεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο θαη 

πνιπάξηζκνη αλεθκεηάιιεπηνη ρψξνη. Γηα ην ζπγθεθξηκέλν θηίξην έρεη νινθιεξσζεί ζρεηηθή κειέηε 

ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ε νπνία πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξεκβάζεηο: α) ζεξκνκφλσζε θειχθνπο, 



Μέξνο ΙII. ρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο  

 

Αλαθνξά πινπνίεζεο ΣΔΑΕ Δήκνπ Καβάιαο - 2018 IIΗ-7 
 

β) αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, γ) ηνπνζέηεζε αεξφςπθηεο αληιίαο ζεξκφηεηαο, δ) ηνπνζέηεζε 

ειηνζεξκηθνχ ζπζηήκαηνο ΕΝΥ θαη ε) ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ κε ιακπηήξεο 

θζνξηζκνχ. Σν 2018, ν βξεθνλεπηαθφο ζηαζκφο κεηαθφκηζε ζε λέν ρψξν, κε απνηέιεζκα απηήλ 

ηελ ζηηγκή ην θηίξην λα κέλεη αλεθκεηάιιεπην (πέξαλ ηεο θηινμελίαο νξηζκέλσλ ζπιιφγσλ ζηελ 

πηινηή ηνπ θηηξίνπ κε πνιχ ρακειέο ελεξγεηαθέο αλάγθεο). Ο Γήκνο Καβάιαο πξνηίζεηαη λα 

επαλεμεηάζεη ηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ, σζηφζν ζην άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα δελ αλακέλεηαη ε 

πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο θαη θαηά επέθηαζε, ηνπιάρηζηνλ κέρξη ην 2020, απηή ζεσξείηαη σο 

αθπξσζείζα. 

 

Γξάζε 1-11: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Δπηζεψξεζε 50 θηηξίσλ 
θαη εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 

Γήκνπ, ελεξγεηαθή 
πηζηνπνίεζή ηνπο θαη 

δηαηχπσζε πξνηάζεσλ 
εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο 

30.000€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 - Γελ μεθίλεζε 

 

ην πιαίζην ηνπ ΓΑΔ, ν Γήκνο Καβάιαο, ζηνρεχεη ζηελ δηελέξγεηα ελεξγεηαθψλ επηζεσξήζεσλ, 

ζχκθσλα κε ηα πξφηππα ηνπ λένπ ΚΔΝΑΚ, ζε 50 θηίξηα ηνπ Γήκνπ. Σν κέζν θφζηνο αλά 

επηζεψξεζε δηακνξθψλεηαη ζηα €600, ελψ ην ζπλνιηθφ θφζηνο απνηηκάηαη ζηα €30.000. Ζ έθδνζε 

πηζηνπνηεηηθψλ ελεξγεηαθήο απφδνζεο γηα ηα δεκφζηα θηίξηα είλαη ππνρξεσηηθή βάζεη ηεο εζληθήο 

λνκνζεζίαο θαη ζπλεπψο ν Γήκνο Καβάιαο ζα πξέπεη ζηαδηαθά λα νινθιεξψζεη ηελ ελεξγεηαθή 

επηζεψξεζε γηα ην ζχλνιν ησλ δεκνηηθψλ ηνπ θηηξίσλ.   

 

Γξάζε 1-12: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Δλεξγεηαθφ 
Παξαηεξεηήξην Γήκνπ 

Καβάιαο 

500.000€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

2017-2020 816,7 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

Με ζθνπφ ηελ εμνηθνλφκεζε θαη ηελ έμππλε δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο πξνηάζεθε θαηά ηελ δηάξθεηα 

εθπφλεζεο ηεο 1εο πιήξνπο αλαθνξάο πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ, ε δεκηνπξγία ελφο Δλεξγεηαθνχ 

Παξαηεξεηεξίνπ γηα ηνλ Γήκν Καβάιαο. Ζ πξφηαζε πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία ελφο θέληξνπ 

ζπιινγήο θαη επεμεξγαζίαο δεδνκέλσλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ. Σα ζεκεία θαηαλάισζεο 

ελέξγεηαο αθνξνχλ ηα δεκνηηθά θηίξηα, ηα δεκνηηθά νρήκαηα, ηνλ θσηηζκφ νδψλ θαη πιαηεηψλ θαη 

ηηο ππεξεζίεο χδξεπζεο θαη απνρέηεπζεο. Οη κεηξήζεηο ησλ θαηαλαιψζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο 

θαη ζεξκηθήο ελέξγεηαο ζα γίλεηαη κε ρξήζε έμππλσλ κεηξεηψλ θαη θαηάιιεισλ θαηαγξαθηθψλ. Ζ 

επεμεξγαζία ησλ δεδνκέλσλ ζα γίλεη κέζσ θαηάιιεινπ ινγηζκηθνχ γηα ηελ ζπλερή 

παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη πξνεγκέλα εξγαιεία 

αλάιπζεο γηα ηνλ εληνπηζκφ πξνβιεκαηηθψλ ηνκέσλ δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη 

ηελ πινπνίεζε κηαο έμππλεο θαη απνηειεζκαηηθήο ζηξαηεγηθήο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο.  

 

Ζ επεμεξγαζία ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ζα πεξηιακβάλεη επίζεο ηνλ ππνινγηζκφ ησλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (αλζξαθηθφ απνηχπσκα), ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θφζηνπο θαη ηνλ ππνινγηζκφ ησλ δεηθηψλ εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ Καβάιαο (έθζεζε εθαξκνγήο 

ΓΑΔ). Δθηφο απφ ηηο κεηξήζεηο θαηαλαιψζεσλ ελέξγεηαο πξνηείλεηαη ε ζπιινγή δεδνκέλσλ απφ 

πεξηβαιινληηθνχο αηζζεηήξεο γηα ηελ αμηνιφγεζε ηνπ επηπέδνπ ζεξκηθήο άλεζεο ζηα δεκνηηθά 
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θηίξηα (αηζζεηήξεο ζεξκνθξαζίαο, πγξαζίαο, θσηεηλφηεηαο, θιπ). Ζ πξφηαζε δεκηνπξγίαο ηνπ 

Δλεξγεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ Καβάιαο πεξηιακβάλεη επίζεο ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ππεξεζηψλ 

απεηθφληζεο ηεο Δλεξγεηαθήο Καηαλάισζεο. Δηδηθφηεξα, πεξηιακβάλεη ηελ πξνκήζεηα θαη 

εγθαηάζηαζε νζφλσλ πξνβνιήο ζε θνκβηθά ζεκεία ηνπ Γήκνπ, ηελ θαηαζθεπή ηζηνζειίδαο, ηελ 

θαηαζθεπή εθαξκνγήο γηα έμππλα θηλεηά ηειέθσλα, θ.α. Σα δεδνκέλα ησλ θαηαλαιψζεσλ ησλ 

δεκνηηθψλ ππνδνκψλ ζα είλαη δηαζέζηκα ζηνπο πνιίηεο (open data).  

 

Ζ πινπνίεζε ηεο πξφηαζεο αλακέλεηαη λα ζπκβάιεη ζηνλ ζρεδηαζκφ αεηθφξσλ πνιηηηθψλ ζε 

ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν παξέρνληαο αμηφπηζηα ελεξγεηαθά δεδνκέλα. Δπίζεο, δίλεη ηε 

δπλαηφηεηα αμηνιφγεζεο ηεο εθαξκνγήο - παξαθνινχζεζεο ηνπ πθηζηάκελνπ ΓΑΔ Καβάιαο. 

Σαπηφρξνλα, ε ιεηηνπξγία ησλ Δλεξγεηαθνχ Παξαηεξεηεξίνπ ζπκβάιεη ζηελ πξνζέιθπζε ηδησηηθψλ 

επελδχζεσλ γηα ηελ πινπνίεζε κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (πρ Δηαηξείεο Δλεξγεηαθψλ 

Τπεξεζηψλ – ESCOs, ΥΑΣ, θιπ). Ζ πξφηαζε αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

ρξεζηψλ ησλ θηηξίσλ φζνλ αθνξά ηελ νξζνινγηθή δηαρείξηζε ελέξγεηαο θαη ζηελ επίηεπμε 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ηεο ηάμεο ηνπ 15% ηεο ζπλνιηθήο θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο, ήηνη 

1.507 ΜWh ή 816,7 ηφλνπο CO2 (δεδνκέλα έηνπο παξαθνινχζεζεο 2015). 

 

ην πιαίζην απηφ ν Γήκνο Καβάιαο εμεηάδεη, σο πξψην βήκα, ηελ πξνκήζεηα ζρεηηθνχ ινγηζκηθνχ  

ζηαηηζηηθψλ αλαιχζεσλ – ελεξγεηαθψλ θαηαγξαθψλ, ψζηε λα απνθηήζεη θαιχηεξν έιεγρν ηεο 

παξαθνινχζεζεο θαη δηαρείξηζεο ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο (χζηεκα ΗΑΝΟ).  

 

ΗΗΗ.2.2 ρεηηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ή/θαη πξφθεηηαη λα πινπνηεζνχλ θαη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΑΔ Γήκνπ Καβάιαο 

 

ηελ ζπλέρεηα πεξηγξάθνληαη νξηζκέλεο λέεο δξάζεηο-ζηφρνη ηνπ Γήκνπ Καβάιαο νη νπνίνη δελ 

πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ, θαη πξνηείλεηαη ε ελζσκάησζή ηνπο ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο αλαθνξάο – αλαζεψξεζεο. 

 

(NEA) Γξάζε 1-13: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Αλάπιαζε θαη 
επέθηαζε δηθηχνπ 
πεδνδξφκσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο πιαηείαο 
θαπλεξγάηε 

2.700.000€ 
ΔΣΠΑ / Δζληθνί 

Πφξνη 
2019-2020 - 

Δληαγκέλν – 

Δπαξθήο 

κειεηεηηθή 

σξηκφηεηα 

 

Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζεο αθνξά ζηελ βειηίσζε ηνπ 

ραξαθηήξα ηεο πιαηείαο θαη ηελ αλαβάζκηζε ηνπ 

πεξηβάιινληνο ηεο πεξηνρήο κέζα απφ ηηο εμήο 

δξάζεηο: 

 Σελ πεδνδξφκεζε ησλ νδψλ Καζζάλδξνπ, 

Αβέξσθ θαη Αλσλχκνπ κπξνζηά απφ ηε 

Γεκνηηθή Καπλαπνζήθε. Ζ πεξηνρή ηεο 

πιαηείαο είλαη εμαηξεηηθά επηβαξπκέλε απφ ηελ 

θίλεζε θαη ζηάζκεπζε απηνθηλήησλ ζηνπο 

ζηελνχο δξφκνπο γχξσ ηεο, κε απνηέιεζκα λα 

απνθφπηεηαη απφ ην δίθηπν πεδνδξφκσλ ηεο πφιεο. Μέζσ ησλ πεδνδξνκήζεσλ θαη ηεο 

δηαπιάηπλζεο πεδνδξνκίσλ θαη λεζίδσλ ελνπνηείηαη ε πεξηνρή κε ην επξχηεξν δίθηπν 

πεδνδξφκσλ. 
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 Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή πεξηνρψλ λεξνχ θαη παξηεξηψλ δηαθνξεηηθψλ θπηεχζεσλ 

κε ζθνπφ ηε βέιηηζηε βηνθιηκαηηθή ηεο απφδνζε. 

 Σν ζρεδηαζκφ θαη ηελ θαηαζθεπή "έμππλσλ" παξεκβάζεσλ θαη πηινηηθψλ θαηαζθεπψλ 

αζηηθνχ εμνπιηζκνχ θαηά κήθνο ησλ πεδνδξφκσλ θαη πεδνδξνκίσλ. 

 Σελ αλάπιαζε ησλ ελδηάκεζσλ δηαδξνκψλ, ζθιεξψλ επηθαλεηψλ θαη πξαλψλ ηεο Πιαηείαο 

Καπλεξγάηε, ε νπνία ιεηηνπξγεί σο ζπλδεηηθφο ηζηφο γηα ηηο παξαπάλσ ηέζζεξηο δξάζεηο. 

 

Ζ δεκηνπξγία ησλ πεδνδξφκσλ ζα αλαβαζκίζεη αηζζεηηθά θαη ιεηηνπξγηθά ην νηθηζηηθφ πεξηβάιινλ 

ηεο πεξηνρήο, ζα απνκαθξχλεη ηελ επηβάξπλζε ησλ απηνθηλήησλ απφ ηελ πεξηνρή ηεο πιαηείαο 

Καπλεξγάηε θαη ζα ππνζηεξίμεη ηελ απμεκέλε θπθινθνξία πεδψλ ζην εκπνξηθφ θέληξν. Μέζσ ησλ 

πεδνδξνκήζεσλ ελνπνηείηαη ε πεξηνρή κε ην επξχηεξν δίθηπν ησλ πεδνδξφκσλ αλαηνιηθά ηεο 

πιαηείαο, δεκηνπξγείηαη πξνλνκηαθή κεηαρείξηζε γηα ηνπο πεδνχο θαη βειηηψλεηαη ε ζρέζε ηνπο κε 

ηνλ αζηηθφ ρψξν. Παξάιιεια, εληζρχεηαη ε εκπνξηθή θίλεζε θαη ε επηζθεςηκφηεηα ηεο πεξηνρήο θαη 

αλαδεηθλχεηαη ε πιαηεία Καπλεξγάηε σο λένο αζηηθφο πφινο. 

 

(NEA) Γξάζε 1-14: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Αλαθαίληζε θαη 
ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε 

θηηξίνπ πξψελ ΔΟΚ 

2.858.299€ 
ΤΜΔΠΔΡΑΑ / Ίδηνη 

πφξνη 
2018-2020 - ε εμέιημε  

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ 

απνθαηάζηαζε, αλαθαίληζε, αλάδεημε θαη 

ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ 1νπ, 2νπ 

νξφθνπ θαη ηνπ κηζνχ ππνγείνπ 

πξνθεηκέλνπ λα πξνρσξήζεη ζηε 

κεηαζηέγαζε δεκνηηθψλ ππεξεζηψλ ζην 

θηίξην ηνπ πξψελ ΔΟΚ 

(Διιεληθφο Οξγαληζκφο Καπλνχ), επί ηεο 

νδνχ Κ. Παιαηνιφγνπ 4. Σν θηίξην βξίζθεηαη ζε ζεκαληηθή ζέζε ζε ζρέζε κε έλα πιέγκα 

δηαδξνκψλ ηζηνξηθνχ θαη πνιηηηζηηθνχ ραξαθηήξα, ζην θέληξν ηεο Καβάιαο. Ζ δηακφξθσζε ησλ 

ρψξσλ ζα γίλεη έηζη ψζηε λα απνηειέζνπλ γξαθεία γηα ηε ζηέγαζε ησλ δηνηθεηηθψλ θαη ηερληθψλ 

ππεξεζηψλ ηνπ δήκνπ, ηεο γξακκαηείαο, ηνπ γξαθείνπ δεκάξρνπ, αληηδεκάξρνπ, ην θπιηθείν, ην 

W.C., θαζψο θαη ησλ ρψξσλ αξρείσλ – απνζεθψλ. Ο Γήκνο Καβάιαο έρεη ήδε πινπνηήζεη ην ¼ 

ηνπ έξγνπ απφ ίδηνπο πφξνπο (≈500.000 επξψ) θαη επίθεηηαη ε κεηαθνξά ηεο ηερληθήο ππεξεζίαο 

άκεζα. 

 

(NEA) Γξάζε 1-15: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε 
θιεηζηνχ Γπκλαζηεξίνπ 

Ακπγδαιεψλα 

730.000€ ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2018-2020 20,5 ηφλνη 

ε εμέιημε - 

Δπαξθήο 

κειεηεηηθή 

σξηκφηεηα 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ πινπνίεζε επεκβάζεσλ ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζην θιεηζηφ 

Γπκλαζηήξην Ακπγδαιεψλα ε νπνία ζα νδεγήζεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ελεξγεηαθήο θιάζεο ηνπ 

θηηξίνπ (απφ Γ ζε Β) θαη ζε κηα ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηεο ηάμεσο ηνπ 57%. Οη 

επεκβάζεηο πνπ πξνηείλνληαη, είλαη νη αθφινπζεο: α) Αληηθαηάζηαζε φισλ ησλ πθηζηάκελσλ 

θνπθσκάησλ κε λέα ζπλζεηηθά θνπθψκαηα, β) Σνπνζέηεζε ζεξκνκνλσηηθψλ πάλει 

πνιπνπξεζάλεο, γηα ηελ πιαγηνθάιπςε ζηηο ηέζζεξηο φςεηο ηνπ θχξηνπ φγθνπ ηνπ θιεηζηνχ 
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γπκλαζηεξίνπ, γ) Σνπνζέηεζε ζεξκνκνλσηηθψλ πάλει πνιπνπξεζάλεο ζηελ  νξνθή ηνπ ρακεινχ 

θηηξίνπ ηεο εηζφδνπ - πξνζαιάκνπ ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ θαη ζην θηίξην ησλ απνδπηεξίσλ - 

αίζνπζα γπκλαζηηθήο, δ) Δθαξκνγή εμσηεξηθήο ζεξκνκφλσζεο ζηελ πθηζηάκελε ηνηρνπνηία ηνπ 

ρακεινχ θηεξίνπ ηεο εηζφδνπ - πξνζαιάκνπ ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ θαη ζην θηήξην ησλ 

απνδπηεξίσλ - αίζνπζα γπκλαζηηθήο (βνξεηαλαηνιηθά θαη βνξεηνδπηηθά ηνπ θχξηνπ φγθνπ ηνπ 

γπκλαζηεξίνπ), ε) Σνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο εζσηεξηθψλ πεξζίδσλ ζηνπο θεγγίηεο ηνπ θπξίσο 

φγθνπ ηνπ θιεηζηνχ γπκλαζηεξίνπ, ζη) Αληηθαηάζηαζε ησλ εμσηεξηθψλ ζπξψλ κε λέεο κεηαιιηθέο 

ζχξεο. 

 

 

ΙΙΙ.3 Γεκνηηθφο Φσηηζκφο 

 

ΗΗΗ.3.1 Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΑΔ Γήκνπ Καβάιαο 

 

Γξάζε 2-1: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

ηαδηαθή 
αληηθαηάζηαζε 
ιακπηήξσλ κε 

ιακπηήξεο ρακειήο 
εθπνκπήο δηφδνπ LED 

650.000€ 

Ίδηνη πφξνη  / 

Πξνγξάκκαηα 

ρακειφηνθνπ 

δαλεηζκνχ / ην 

πιαίζην 

Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ / 

ESCOs 

2018-2020 963,4 ηφλνη ε εμέιημε 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθαξκνγή παξεκβάζεσλ αληηθαηάζηαζεο ηνπ θσηηζκνχ νδψλ θαη 

πιαηεψλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο κε λένπο ιακπηήξεο θαη θσηηζηηθά ηχπνπ LED. Ζ επηινγή ησλ 

ιακπηήξσλ θαη ησλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ γηα ηνλ θσηηζκφ νδψλ θαη πιαηεηψλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο 

ζα πιεξνχλ ηηο απαηηήζεηο ηεο ελεξγεηαθήο πηζηνπνίεζεο θαη ηνπ ecodesign. Ο θαλνληζκφο ηεο ΔΔ 

874/2012 ζπκπιεξψλεη ηελ νδεγία 2010/30/ΔΔ ηνπ Δπξσπατθνχ Κνηλνβνπιίνπ θαη ηνπ πκβνπιίνπ 

φζνλ αθνξά ηελ επηζήκαλζε ηεο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ειεθηξηθψλ ιακπηήξσλ θαη θσηηζηηθψλ. 

Ο θαλνληζκφο ΔΔ 1194/2012 ηεο Δπξσπατθήο Δπηζηξνπήο αθνξά ηελ εθαξκνγή ηεο νδεγίαο 

2009/125/ΔΚ γηα ηηο απαηηήζεηο νηθνινγηθνχ ζρεδηαζκνχ γηα ηνπο θαηεπζπληηθνχο ιακπηήξεο θαη 

ηνπο ιακπηήξεο δηφδσλ θσηνεθπνκπήο θαη ην ζπλαθή εμνπιηζκφ. Ζ αληηθαηάζηαζε ηνπ 

νδνθσηηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηηο Σερληθή Οδεγία ηνπ Σερληθνχ Δπηκειεηεξίνπ Διιάδαο 

(ΣΟΣΔΔ) «Οδεγίεο ρεδηαζκνχ θαη Διέγρνπ Δγθαηαζηάζεσλ Οδνθσηηζκνχ».  

 

ηνλ Πίλαθα ΗΗΗ-1 παξνπζηάδεηαη ν ελδεηθηηθφο ρξφλνο δσήο ιακπηήξσλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ. 

Όπσο παξαηεξείηαη, ε ζχγρξνλε ηερλνινγία ησλ ιακπηήξσλ δηφδνπ θσηνεθπνκπήο (LED) 

πιενλεθηεί ζεκαληηθά έλαληη ησλ ινηπψλ ηερλνινγηψλ. Έηζη, πέξα απφ ηελ δπλαηφηεηα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο επηηπγράλεηαη θαη ζεκαληηθή κείσζε ηνπ θφζηνπο ζπληήξεζεο ηνπ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ. 

 

Πίλαθαο ΙΙΙ-1. Υξφλνο δσήο ιακπηήξσλ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ. 

Σχπνο Δθηηκψκελνο ρξφλνο δσήο (hrs) 

LED >50.000 

Αηκψλ Hg 12.000 

Na πςειήο πίεζεο 28.000 

Na ρακειήο πίεζεο 16.000 

Μεηαιιηθψλ αινγνληδίσλ 12.000 
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χκθσλα κε ην αλαζεσξεκέλν ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (2016) εθηηκήζεθε φηη γηα ηελ 

ηθαλνπνίεζε ησλ αλαγθψλ θσηηζκνχ ρξεζηκνπνηνχληαη 10.500 ιάκπεο δηαθνξεηηθήο ηζρχνο θαη 

ηχπνπ. Με ηελ παξαδνρή φηη ν δεκνηηθφο θσηηζκφο ιεηηνπξγεί, ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηεο ΓΔΖ, 

θαηά κέζν φξν επί 11 ψξεο θαζεκεξηλά, ήηνη 4015 ψξεο/έηνο, κε βάζε ηα ηερληθά ραξαθηεξηζηηθά 

ιακπηήξσλ δηφδνπ θσηνεθπνκπήο (LED) θαη ηελ παξαδνρή φηη ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε 0,25 MW 

εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο πξνθχπηεη φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ κπνξεί λα επηηεπρηεί είλαη 

1.003,5 ΜWh ή 963,36 ηφλνη CO2 εηεζίσο. Γηα ηνπο παξαπάλσ ππνινγηζκνχο ππνινγίδεηαη πσο 

ζα γίλεη αληηθαηάζηαζε ησλ ιακπηήξσλ 125W Hg θαη 250W Na ηνπ αζηηθνχ ηζηνχ κε LED 45W θαη 

90W αληίζηνηρα, θαη ησλ ειεθηξνληθψλ ιακπηήξσλ νηθνλνκίαο SL 25W κε LED 11W. Τπνινγίδεηαη 

ε αληηθαηάζηαζε 3.250 ιακπηήξσλ νηθνλνκίαο SL 21W, 1.000 ιακπηήξεο αηκψλ πδξαξγχξνπ 

125W θαη 175 ιακπηήξεο αηκψλ λαηξίνπ πςειήο πίεζεο 250W. Σν ζπλνιηθφ θφζηνο ελφο ηέηνηνπ 

πξνγξάκκαηνο εθηηκάηαη πεξίπνπ ζηα €650.000,00 (αλαζεσξεκέλε ηηκή). Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε 

πεξηιακβάλεη ην 20% ηεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχο ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη ν 

πεξηνξηζκφο απηφο νθείιεηαη ζηελ αλαγλψξηζε ηνπ δπζρεξνχο νηθνλνκηθνχ πεξηβάιινληνο θαη 

ζηελ απνπζία ρξεκαηνδνηηθψλ εξγαιείσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε ηνπ θσηηζκνχ νδψλ θαη 

πιαηεηψλ. 

 

Ο Γήκνο Καβάιαο δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκε λα αλαπηχμεη έλα νξγαλσκέλν ζχζηεκα θαηαγξαθήο 

θαη παξαηεξείηαη έιιεηςε αλαιπηηθψλ ζηνηρείσλ φζνλ αθνξά ηα ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

εγθαηεζηεκέλσλ ιακπηήξσλ. Ωζηφζν έρνπλ πξαγκαηνπνηεζεί ζεκαληηθέο πηινηηθέο πξνζπάζεηεο 

φπσο ε ηνπνζέηεζε 91 θσηηζηηθψλ LED 85W έθαζην ζην αζηηθφ θέληξν ηεο πφιεο επί ησλ νδψλ 

Δξπζξνχ, Βεληδέινπ θαη Γαγθιή. ην Βεξνχιην ηάδην γηα ηνλ θσηηζκφ αγσληζηηθνχ ρψξνπ 

ηνπνζεηνχληαη κέζα απφ ππφ εμέιημε εξγνιαβία 24 θσηηζηηθά LED (≈1400W έθαζην) πξνο ην 

παξφλ,  κε ζηφρν λα ηνπνζεηεζνχλ ζπλνιηθά 72 γηα λα θσηηζηεί ν αγσληζηηθφο ρψξνο (ψζηε λα 

δηεμάγνληαη αγψλεο επαγγεικαηηθήο θαηεγνξίαο) θαζψο θαη ηα ηέζζεξα βνεζεηηθά γεπεδάθηα 

(αλακέλεηαη ε νινθιήξσζε εληφο ηνπ 2019). Δπίζεο, φπσο αλαθέξζεθε ζηελ Γξάζε 1-12, ν 

Γήκνο Καβάιαο εμεηάδεη ηελ πξνκήζεηα ηνπ ζπζηήκαηνο ΗΑΝΟ ην νπνίν κεηαμχ άιισλ 

δηεπθνιχλεη ηνλ έιεγρν θαη ηελ δηαρείξηζε ηνπ θφζηνπο ελέξγεηαο απφ ηνλ ειεθηξνθσηηζκφ. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζπλερίδεη λα απνηειεί ζηφρν πςειήο πξνηεξαηφηεηαο γηα ηνλ Γήκν Καβάιαο 

θαη αλακέλεηαη λα πινπνηεζεί ζεκαληηθή πξφνδνο ην άκεζν ρξνληθφ δηάζηεκα .  

 

Γξάζε 2-2: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Δθπφλεζε κειέηεο 
θσηηζκνχ γηα ην 

ζχλνιν ηνπ Γήκνπ 

60.000€ 

Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην 

Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ 

2018-2020 184,3 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε κειέηεο θσηηζκνχ γηα ην ζχλνιν ησλ αλαγθψλ 

δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, ν Γήκνο Καβάιαο πξνηίζεηαη λα 

πξνβεί: 

 ζηελ δηεμαγσγή αλαιπηηθψλ κεηξήζεσλ θσηεηλφηεηαο ζε φιεο ηηο νδνχο ηνπ δήκνπ,  

 ζηελ θαηεγνξηνπνίεζε ησλ νδψλ αλαιφγσο ησλ αλαγθψλ ηνπο ζε θσηεηλφηεηα θαη 

ιακπξφηεηα κε βάζε δηεζλή πξφηππα π.ρ. ΔΝ13201 θαη  

 ζηελ θαηάξηηζε νινθιεξσκέλνπ ζρεδίνπ ελεξγεηαθήο δηαρείξηζεο δεκνηηθνχ θσηηζκνχ.  

 

Ζ ελ ιφγσ δξάζε έρεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα θαζψο ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο έρνπλ παξαηεξεζεί 

πξνβιήκαηα θσηνξξχπαλζεο ιφγσ ππεξδηαζηαζηνιφγεζεο ηνπ ζπζηήκαηνο θσηηζκνχ θαη 

αλαθιάζεσλ ζε βηηξίλεο θαη άιια ζηνηρεία ηνπ πεξηβάιινληνο ρψξνπ. Αληίζεηα, πνιιέο είλαη θαη νη 

πεξηπηψζεηο αλεπαξθνχο θσηηζκνχ, θπξίσο ζε πεξηνρέο πεξηκεηξηθά ηνπ θέληξνπ ηεο πφιεο ή ζε 
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νηθηζκνχο. Με ηελ εθπφλεζε κειέηεο θσηηζκνχ πξν ηεο αληηθαηάζηαζεο ιακπηήξσλ, ζα 

εμαζθαιηζηνχλ νη ζπλζήθεο αζθάιεηαο θαη νπηηθήο άλεζεο πνπ επηβάιινπλ νη ζρεηηθνί θαλνληζκνί 

θαη εθηηκάηαη επί πιένλ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ηνπιάρηζηνλ 3% δειαδή 192MWh ή 184,32 ηφλνπο 

CO2, (ζχκθσλα κε ηα ζηνηρεία ηνπ έηνπο αλαθνξάο) ελψ ην θφζηνο δελ ππεξβαίλεη ηηο €60.000,00. 

 

Δπηπιένλ, θξίλεηαη ζθφπηκε ε ςεθηνπνίεζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ ζε ζχζηεκα G.I.S. κε ζθνπφ 

ηελ δεκηνπξγία ηερληθνχ ππφβαζξνπ γηα ηε κειινληηθή εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο Γηαρείξηζεο 

Γεκνηηθνχ Φσηηζκνχ. Σα νθέιε απφ απηή ηελ παξέκβαζε είλαη πνιιαπιά θαη πεξηιακβάλνπλ ηελ 

δηνηθεηηθή θαη ηερληθή γλψζε ηεο θαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ, αθξηβή 

ρξνλνπξνγξακκαηηζκφ ηεο αθήο ζβέζεο, αθξηβέο ηερληθφ πεξηβάιινλ ηεο βιάβεο θαη 

εμνηθνλφκεζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε ηελ ελζσκάησζε ζπζηεκάησλ dimming. Ζ ςεθηνπνίεζε ζε 

ζχζηεκα G.I.S. δελ αλακέλεηαη λα επηθέξεη κείσζε ηεο θαηαλαιηζθφκελεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αλ 

δελ ζπλνδεπηεί απφ εγθαηάζηαζε ζπζηήκαηνο δηαρείξηζεο) θαη έηζη δελ πνζνηηθνπνηείηαη θάπνην 

άκεζν φθεινο ζην πιαίζην ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο Αεηθνξηθήο Δλέξγεηαο. 

 

Γξάζε 2-3: 
Κφζηνο 

Τινπνίεζεο (€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Πηινηηθή εγθαηάζηαζε 
20 απηφλνκσλ 

θσηνβνιηατθψλ 
θσηηζηηθψλ ζηχισλ 

80.000€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 10,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ πηινηηθή εγθαηάζηαζε 20 θσηνβνιηατθψλ 

ή πβξηδηθψλ αηνιηθψλ - θσηνβνιηατθψλ θσηηζηηθψλ ζηχισλ, ζε 

επηιεγκέλα ζεκεία ηεο πφιεο κεγάιεο επηζθεςηκφηεηαο. Ζ εμνηθνλφκεζε ε 

νπνία κπνξεί λα πξνθχςεη απφ κηα ηέηνηα ελέξγεηα αλέξρεηαη ζηνπο 10 

ηφλνπο CO2, ελψ ην θφζηνο ηεο πινπνίεζεο αλέξρεηαη ζηα €80.000,00 

ζπλνιηθά. εκεηψλεηαη δε φηη ε επαηζζεηνπνίεζε ησλ πνιηηψλ ζε ζέκαηα 

εμνηθνλφκεζεο πνπ επηηπγράλεηαη κε αληίζηνηρα επηδεηθηηθά έξγα είλαη 

πνιχ ζεκαληηθή. O Γήκνο Καβάιαο δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκε λα πξνβεί 

ζηελ αγνξά ησλ ζρεηηθψλ ζηχισλ, θαη ζα πξνζπαζήζεη λα πινπνηήζεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηελ πεξίνδν 2019-2020, δίλνληαο έκθαζε ζηελ 

έληαμή ηεο ζε ζρεηηθά Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα (π.ρ. H2020). 

 

 

ΙΙΙ.4 Οηθηαθφο θαη Σξηηνγελήο Σνκέαο 

 

ΗΗΗ.4.1 Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΑΔ Γήκνπ Καβάιαο 

 

Γξάζε 3-1: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Γεκηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγία Γξαθείνπ 

Δλεξγεηαθήο Μεηάβαζεο 

50.000€ / έηνο 

Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην 

Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ 

2018-2020 10.801,2 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

Ζ Γεκνηηθή Αξρή ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ζα πξέπεη λα δψζεη ηδηαίηεξε βαξχηεηα ζηελ επίηεπμε 

ζεκαληηθνχ πνζνζηνχ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα (βαζηθφο 

θαηαλαισηήο) γηα λα κπνξέζεη λα θαιχςεη ηνλ ζηφρν ηνπ 20% κείσζεο εθπνκπψλ CO2 κέρξη ην 
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2020. Όπσο ηνλίδεηαη θαη ζην ΓΑΔ, ν ξφινο πνπ ζα πξέπεη λα παίμεη ν Γήκνο Καβάιαο ζηελ 

πξνζπάζεηα εθαξκνγήο κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα 

πεξηγξάθεηαη κε ηελ ιέμε «facilitator» ή «δηακεζνιαβεηήο/δηεπθνιπληήο». Οη δξάζεηο πνπ πξέπεη 

λα πινπνηήζεη γηα ηελ πξνψζεζε παξεκβάζεσλ Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΔΞΔ) θαη 

ελζσκάησζεο Αλαλεψζηκσλ Πεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) ζε θαηνηθίεο θαη επηρεηξήζεηο πεξηιακβάλνπλ 

δξάζεηο αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο θαηαλαισηψλ, δξάζεηο ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο ζε ζέκαηα 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ΑΠΔ θαη δξάζεηο ζπληνληζκνχ θαη δηάρπζεο πιεξνθνξίαο γηα ζέκαηα 

ελέξγεηαο θαη πεξηβάιινληνο. 

 

Ο Γήκνο Καβάιαο πεξηνξίδεηαη ζηελ πινπνίεζε δξάζεσλ ησλ παξαπάλσ θαηεγνξηψλ θαζψο ε 

εζληθή λνκνζεζία πεξηιακβάλεη top-down πξνζέγγηζε ζηνλ ζρεδηαζκφ ηεο ελεξγεηαθήο πνιηηηθήο. 

Απηφ πεξηνξίδεη ηηο δπλαηφηεηεο ηεο εθάζηνηε Γεκνηηθή Αξρήο γηα ηελ ιήςε κέηξσλ πξνψζεζεο 

ηεο ΔΞΔ θαη ησλ ΑΠΔ ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα θαζψο δελ ππάξρνπλ δηαζέζηκα 

ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία. Ωζηφζν, ππάξρνπλ κέηξα θαη δξάζεηο, ηα νπνία κπνξνχλ λα 

πινπνηεζνχλ απφ ηνλ Γήκν ζε ζπλεξγαζία κε άιινπο εκπιεθφκελνπο θνξείο θαη ηα νπνία λα 

απνθέξνπλ ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ κείσζε εθπνκπψλ CO2 ηνπ νηθηαθνχ θαη ηξηηνγελή 

ηνκέα. 

 

Ζ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο ησλ θαηαλαισηψλ έρεη απνδεηρζεί πσο απνηειεί ηελ κεγαιχηεξε 

πξφθιεζε ζηελ πξνζπάζεηα γηα ελεξγεηαθή κεηάβαζε ζε κία νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ CO2. 

Οη θαηαλαισηέο ελδηαθέξνληαη γηα ηα ελεξγεηαθά θφζηε αιιά απηφ δελ κεηαθξάδεηαη πάληα ζε 

πξαθηηθά βήκαηα γηα λα κεηψζνπλ ηεο θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηελ νηθία ηνπο. Δπίζεο, ε έθδνζε 

ελεξγεηαθψλ ινγαξηαζκψλ κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα (π.ρ. δίκελν) κεηψλεη ηελ γλψζε ησλ 

θαηαλαισηψλ σο πξνο ηα κέηξα θαη ηηο ελέξγεηαο πνπ ζα πξέπεη λα εθπνλήζνπλ γηα λα κεηψζνπλ 

ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Σαπηφρξνλα, ε πιεζψξα ελεξγεηαθψλ ιχζεσλ δεκηνπξγεί ζχγρπζε 

ζηνπο θαηαλαισηέο (hassle factor) πξνο ην ηί ζα πξέπεη λα εθαξκφζνπλ σο πξνο ηα κέηξα ΔΞΔ 

θαη ΑΠΔ. Ζ απιή ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ησλ θαηαλαισηψλ έρεη απνδεηρζεί πσο δελ αξθεί 

γηα ηελ επίηεπμε αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο.  

 

ην πιαίζην απηφ πξνηείλεηαη ε ζπλεξγαζία ηνπ Γήκνπ κε ηνπηθνχο θνξείο φπσο ην Γεκνθξίηεην 

Παλεπηζηήκην Θξάθεο, ην ΣΔΗ Καβάιαο, ην ΣΔΔ Αλαηνιηθήο Μαθεδνλίαο, ην Δπηκειεηήξην 

Καβάιαο θ.ά., γηα ηελ αλάπηπμε ελφο Γξαθείνπ Δλεξγεηαθήο Μεηάβαζεο, ην νπνίν ζα εθπνλεί 

δξάζεηο ελεκέξσζεο παξέρνληαο ζπκβνπιέο γηα ζέκαηα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο, ΑΠΔ θαη 

αιιαγήο ζπκπεξηθνξάο. Σν γξαθείν ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ζα απνηειεί ην κέζν πξνψζεζεο ησλ 

εζληθψλ πνιηηηθψλ, φπσο ηνπ πξνγξάκκαηνο «ΔΞΟΗΚΟΝΟΜΖΖ ΚΑΣ’ ΟΗΚΟΝ», ζε ηνπηθφ 

επίπεδν. Ηδηαίηεξα, ην γξαθείν ζα έρεη ζθνπφ ηελ πξνψζεζε θαη άιισλ εζληθψλ πξνγξακκάησλ 

ή/θαη ρξεκαηνδνηηθψλ πξνγξακκάησλ απφ πηζησηηθά ηδξχκαηα πνπ δελ είλαη επξέσο γλσζηά κε 

ζηφρν ηελ εθαξκνγή κέηξσλ ΔΞΔ θαη ελζσκάησζεο ΑΠΔ ζε θαηνηθίεο θαη επηρεηξήζεηο. Μέζσ ηνπ 

γξαθείνπ ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο ζα γίλεηαη θαη θαηαγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ ΔΞΔ θαη ΑΠΔ πνπ 

πξαγκαηνπνηνχληαη ζηνλ Γήκν Καβάιαο, έηζη ψζηε λα επηθαηξνπνηνχληαη ηα ζηνηρεία ηνπ ΓΑΔ 

Καβάιαο θαη λα ιακβάλνπλ γλψζε νη πνιίηεο γηα ηελ ζπλδξνκή ηνπο ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηνπ 

20%. 

 

Σν πξνηεηλφκελν γξαθείν ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο κέζσ ησλ δξάζεσλ θαη ησλ πξσηνβνπιηψλ ηνπ 

ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ κείσζε ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο ηνπ Γ. Καβάιαο απφ ηελ εθαξκνγή 

κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα ηνπ νηθηαθνχ θαη ηξηηνγελή ηνκέα ζπλνιηθήο επηθάλεηαο 

ηνπιάρηζηνλ 400.000 m2 κε κέζν πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο 45%. Απηφ ζπλεπάγεηαη 

κείσζε ηεο θαηαλάισζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαηά 7.855 MWh ή 7.540,80 ηφλνπο CO2 θαη 
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κείσζε ηεο θαηαλάισζεο πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο θαη βηνκάδαο θαηά 9.926,5 MWh ή 2.650,37 

ηφλνπο CO2 θαη 2.125 MWh ή 610 ηφλνπο CO2 αληίζηνηρα.  

 

Ζ ζχζηαζε ηνπ γξαθείνπ ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο αληηθαζηζηά ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο θαη πξνψζεζεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΑΔ Καβάιαο θαη δελ 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ηελ πεξίνδν 2012 – 2017, θαη ζέηεη ηηο βάζεηο γηα ηελ αλαλέσζε ησλ 

δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ πξνο ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ έσο ην 2030. Όπσο δηαπηζηψλεηαη, 

ν ζηφρνο ηεο κείσζεο ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ ηηο δξάζεηο ηνπ γξαθείνπ ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο 

είλαη ηδηαίηεξα κεγάινο απνδεηθλχνληαο ηεο ζεκαζία ηεο εθαξκνγήο ηνπ ελ ιφγσ κέηξνπ απφ ηελ 

Γεκνηηθή Αξρή. Ζ ζχζηαζε ηνπ γξαθείνπ ζπλερίδεη λα απνηειεί βαζηθφ ζηφρν γηα ηνλ Γήκν 

Καβάιαο. 

 

Γξάζε 3-2: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Πξσηνβνπιία «Κεξδίδσ 
Δμνηθνλνκψληαο» 

100.000€* Ίδηνη πφξνη  2019-2020 6.795,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

*Τν θόζηνο από ηελ κείωζε ηωλ εζόδωλ ιόγω κείωζεο ηωλ δεκνηηθώλ ηειώλ, ή κείωζεο ηωλ εζόδωλ από ηα δεκνηηθά 

parking, θ.α. 

 

Ζ νηθνλνκηθή χθεζε θαη ν δξαζηηθφο πεξηνξηζκφο ησλ εζφδσλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο απνθιείεη ηελ 

δπλαηφηεηα εθαξκνγήο δξάζεσλ φπσο ε εθηεηακέλε πηινηηθή δηαλνκή ιακπηήξσλ LED, νη νπνίεο 

ζπλνδεχνληαη απφ πνιχ πςειφ θφζηνο. ην πιαίζην απηφ, πξνηείλεηαη ζην ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ ε 

πξνψζεζε κηθξψλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κέζσ ηεο ζχλδεζήο ηνπο κε νηθνλνκηθή 

επηβξάβεπζε φπσο ε πξνβνιή επηρεηξήζεσλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζε αλάινγεο πξσηνβνπιίεο, ε 

παξνρή δσξεάλ ζηάζκεπζεο ζε δεκνηηθά parking θ.α. Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε κπνξεί λα εθαξκνζηεί 

ζην πιαίζην πξσηνβνπιίαο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο κε ηελ νλνκαζία «Κεξδίδσ Δμνηθνλνκψληαο» 

θαη λα πεξηιακβάλεη δξάζεηο φπσο (ελδεηθηηθά): 

 

 Γσξεάλ ζηάζκεπζε ζε δεκνηηθά parking γηα θαηνίθνπο πνπ ελζσκαηψλνπλ ζηηο θαηνηθίεο 

ηνπ έμππλνπο κεηξεηέο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη ζπλδένληαη κε ην ελεξγεηαθφ 

παξαηεξεηήξην ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. 

 

 Αληαπνδνηηθά φπσο δσξνεπηηαγέο, δσξεάλ ζηάζκεπζε parking θαη άιια ζε θαηνίθνπο ή 

επηρεηξήζεηο πνπ εθαξκφδνπλ κέηξα εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (π.ρ. ζεξκνκφλσζε). 

 

Ζ ιίζηα ησλ παξαπάλσ δξάζεσλ είλαη πνιχ κεγάιε θαη κπνξεί λα επηθαηξνπνηείηαη αλάινγα κε 

ηελ εθαξκνγή ηνπο απφ ηνπο πνιίηεο θαη επηρεηξεκαηίεο ηνπ Γήκνπ. Με ηελ πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ 

πξσηνβνπιίαο είλαη δπλαηή θαη ε θαηαγξαθή ησλ παξεκβάζεσλ ΔΞΔ πνπ εθαξκφδνληαη θάηη ην 

νπνίν ζπκβάιιεη δξαζηηθά ζηελ παξαθνινχζεζε ηεο εθαξκνγήο ηνπ ΓΑΔ θαη ζηελ ελεκέξσζε 

ησλ πνιηηψλ θαη επηρεηξεκαηηψλ γηα ηελ ζπκβνιή ηνπο ζηνπο ζηφρνπο ηεο Γεκνηηθήο Αξρήο. Ζ 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηελ ελ ιφγσ πξσηνβνπιία είλαη αξθεηά 

δχζθνιε, σζηφζν ε εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεσο ηνπ 3% ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζεσξείηαη 

σο έλαο εθηθηφο ζηφρνο, βάζεη αληίζηνηρσλ πξσηνβνπιηψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη εμνηθνλφκεζε 5.238 

MWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (5.028 ηφλνπο CO2) θαη 6.620 MWh πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (1.767 

ηφλνπο CO2). 
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Γξάζε 3-3: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Γξάζεηο πξνβνιήο – 
πξνψζεζεο δεκνηηθψλ 

έξγσλ ΑΠΔ θαη 
εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο 

100.000€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

2018-2020 6.795,0 ηφλνη ε εμέιημε 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ ελίζρπζε ηνπ ξφινπ ηνπ facilitator ηνπ Γήκνπ Καβάιαο κέζσ ηεο 

ελζσκάησζεο δξάζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο ησλ έξγσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη 

ελζσκάησζεο ηερλνινγηψλ ΑΠΔ πνπ πινπνηεί ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο, πνπ ζα 

ζηνρεχνπλ ζηελ ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ηνπ θνηλνχ. Μέζσ ησλ δξάζεσλ απηψλ ν Γήκνο 

κπνξεί λα επηηχρεη πνιιαπιαζηαζηηθά νθέιε απφ ηελ πινπνίεζε ελεξγεηαθψλ επελδχζεσλ κε 

ζεκαληηθά απνηειέζκαηα ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ ηεο ελεξγεηαθήο κεηάβαζεο. Οκνίσο, ε 

πνζνηηθνπνίεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο απφ ηελ ελ  ιφγσ πξσηνβνπιία είλαη αξθεηά 

δχζθνιε, σζηφζν ε εμνηθνλφκεζε ηεο ηάμεο ηνπ 3% ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζεσξείηαη 

σο έλαο εθηθηφο ζηφρνο, βάζεη αληίζηνηρσλ πξσηνβνπιηψλ. Απηφ ζπλεπάγεηαη εμνηθνλφκεζε 5.238 

MWh ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (5.028 ηφλνπο CO2) θαη 6.620 MWh πεηξειαίνπ ζέξκαλζεο (1.767 

ηφλνπο CO2). 

 

ην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο Καβάιαο έρεη πξνβεί ζηελ αλάπηπμε ζρεηηθνχ ηνκέα 

ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ (https://kavala.gov.gr/) φπνπ παξνπζηάδνληαη 

ζρεηηθά έξγα θαη πιεξνθνξίεο. Δπηπιένλ, πξαγκαηνπνηεί ηαθηηθά εκεξίδεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπηθνχο θνξείο πνπ ζρεηίδνληαη κε πεξηβαιινληηθά, ελεξγεηαθά 

θαη ζέκαηα αζηηθήο αλάπηπμεο. Ηδηαίηεξε ζπλεηζθνξά ζηελ πξνβνιή θαη 

πξνψζεζε ησλ ελεξγεηαθψλ δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ην δηάζηεκα 2014-

2016, είρε ην Δπξσπατθφ Έξγν BSBEEP (ρέδην γηα ηελ Δμνηθνλφκεζε 

Δλέξγεηαο ζηα θηίξηα ζηελ πεξηνρή ηνπ Δχμεηλνπ Πφληνπ) ην νπνίν πινπνηήζεθε ζην πιαίζην ηνπ 

Δ.Π. Μαχξε Θάιαζζα θαη ζην νπνίν ν Γήκνο Καβάιαο ήηαλ επηθεθαιήο εηαίξνο. Σν έξγν 

BSBEEP ζηνρεχεη ζηελ ελίζρπζε ησλ δηνηθεηηθψλ ηθαλνηήησλ ησλ ηνπηθψλ αξρψλ θαη θνξέσλ ηεο 

πεξηνρήο ηεο Μαχξεο Θάιαζζαο. Απψηεξνο ζθνπφο ηνπ έξγνπ ήηαλ ε αιιαγή ηνπ ηξφπνπ 

δηαρείξηζεο ησλ θηηξίσλ φζνλ αθνξά ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ, ηελ αχμεζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο θαη ηε δξάζε ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ σο πξφηππα απνδνηηθφηεηαο, φζν θαη ηε 

δηάδνζε ηεο ηδέαο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ζηνλ θηηξηαθφ ηνκέα, ε επαηζζεηνπνίεζε θαη ε 

ππνθίλεζε ησλ πνιηηψλ λα ζπκκεηέρνπλ ζε απηή ηελ ηδέα, θαη παξφηξπλζε ζην λα γλσξίζνπλ θαη 

λα πηνζεηήζνπλ ηηο θαιέο πξαθηηθέο πνπ ζα πξνθχςνπλ απφ ην ζπγθεθξηκέλν έξγν. Δπηπιένλ, 

αλαπηχρζεθε έλα δίθηπν αληαιιαγήο γλψζεο θαη εκπεηξηψλ πνπ ζρεηίδεηαη κε ην ζέκα ηεο 

ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο ησλ θηηξίσλ.  

 

ΙΙΙ.5 Γεκνηηθά Ορήκαηα 

 

ΗΗΗ.5.1 Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΑΔ Γήκνπ Καβάιαο 

 

Γξάζε 4-1: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Μεηαηξνπή 5 νρεκάησλ 
πεηξειαίνπ γηα ρξήζε 

πςειψλ κηγκάησλ 
βηνθαπζίκνπ 

50.000€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 8,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 
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Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ κεηαηξνπή 5 δεκνηηθψλ νρεκάησλ γηα ρξήζε πςειψλ κηγκάησλ 

βηνθαπζίκνπ. H βαζηθή θαηαλάισζε θαπζίκσλ πξνέξρεηαη απφ ηηο ππεξεζίεο θαζαξηφηεηαο θαη ηα 

απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ απνηειψληαο ηα βαζηθά νρήκαηα-ζηφρνπο ηεο δξάζεο. χκθσλα κε 

ηηο ηηκέο ηεο αγνξάο ε κεηαηξνπή ελφο βαξέσο νρήκαηνο πεηξειαίνπ ζε φρεκα κε δπλαηφηεηα 

θαχζεο βηνθαπζίκνπ αλέξρεηαη ζηα €10.000 θαηά κέζν φξν, ελψ ε αγνξά ελφο λένπ νρήκαηνο λέαο 

ηερλνινγίαο κέρξη ηα €150.000. χκθσλα κε ηνπο θαλνληζκνχο ηεο Δ.Δ., φια ηα θξάηε κέιε ζα 

πξέπεη λα αληηθαηαζηήζνπλ ην 10% ησλ κεηαθνξηθψλ θαπζίκσλ κε βηνθαχζηκα κέρξη ην 2020. Ζ 

Διιάδα έρεη δεζκεπηεί σο πξνο απηή ηελ ζπκκφξθσζε θαη έηζη αλακέλεηαη ε εληνλφηεξε εηζαγσγή 

ησλ βηνθαπζίκσλ ζην κείγκα ηεο ρψξαο. Όπσο νξίδεη ην πξφηππν ΔΝ15376, ε βηναηζαλφιε κπνξεί 

λα απνηειεί ζπζηαηηθφ κεηγκάησλ βελδίλεο ζε ζπγθεληξψζεηο έσο 5% θαη’ φγθν. Λακβάλνληαο 

ππφςε φηη ε θαχζε βηνθαπζίκσλ έρεη πνιχ ρακειέο εθπνκπέο CO2 θαη επηιέγνληαο 5 θνξηεγά 

απνξξηκκαηνθφξα ηνπ Γήκνπ εθηηκάηαη ε εμνηθνλφκεζε 8 ηφλσλ CO2. O Γήκνο Καβάιαο δελ έρεη 

θαηαθέξεη αθφκε λα πξνβεί ζηελ κεηαηξνπή 5 νρεκάησλ πεηξειαίνπ γηα ρξήζε πςειψλ κηγκάησλ 

βηνθαπζίκνπ, θαη ζα πξνζπαζήζεη λα πινπνηήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηελ πεξίνδν 2019-2020, 

δίλνληαο έκθαζε ζηελ έληαμή ηεο ζε ζρεηηθά Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα (π.ρ. H2020). ε 

πεξίπησζε αδπλακίαο πινπνίεζεο ηεο ελ ιφγσ δξάζεο κέρξη ην 2020, αλακέλεηαη ε αληηζηάζκηζε 

ηεο εθηηκψκελεο κείσζεο CO2 κέζσ ηεο εθπφλεζεο λέσλ δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ νη νπνίεο ζα 

πξνδηαγξαθηνχλ αλαιπηηθά ζην ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ) ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο (δεο επφκελε ελφηεηα). 

 

Γξάζε 4-2: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Αληηθαηάζηαζε 5 
βαξέσλ νρεκάησλ 

πεηξειαίνπ κε νρήκαηα 
θπζηθνχ αεξίνπ 

750.000€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 18,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ αληηθαηάζηαζε 5 δεκνηηθψλ βαξέσλ νρεκάησλ πεηξειαίνπ κε 

νρήκαηα θπζηθνχ αεξίνπ. Σα νρήκαηα θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ζε γεληθέο γξακκέο πνιχ θηιηθά πξνο 

ην πεξηβάιινλ αλαθνξηθά κε ηηο εθπνκπέο αεξίσλ ξχπσλ πνπ επηβαξχλνπλ ηελ  αλζξψπηλε πγεία 

φπσο ηα αησξνχκελα ζσκαηίδηα, ην κνλνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO) θ.α. Σν θφζηνο θηήζεο ελφο 

νρήκαηνο θπζηθνχ αεξίνπ είλαη ζαθψο πςειφηεξν απφ έλα αληίζηνηρν πεηξειαίνπ, φκσο 

απνζβέλεηαη γξήγνξα ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο θαπζίκσλ. Ζ εθηηκψκελε εμνηθνλφκεζε ηεο 

δξάζεο θηάλεη ηνπο 18 ηφλνπο CO2. O Γήκνο Καβάιαο δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκε λα πξνβεί ζηελ 

αληηθαηάζηαζε ησλ νρεκάησλ θαη ζα πξνζπαζήζεη λα πινπνηήζεη ηελ ζπγθεθξηκέλε δξάζε ηελ 

πεξίνδν 2019-2020, δίλνληαο έκθαζε ζηελ έληαμή ηεο ζε ζρεηηθά Δπξσπατθά Πξνγξάκκαηα (π.ρ. 

H2020). Ωζηφζν πξέπεη λα αλαθεξζεί σο αληηζηαζκηζηηθή δξάζε πσο ν Γήκνο Καβάιαο έρεη 

πξνβεί εληφο ηνπ 2018 ζηελ πξνκήζεηα λέσλ νρεκάησλ θαη κεραλεκάησλ έξγνπ γηα ηηο αλάγθεο 

ηνπ ηκήκαηνο θαζαξηφηεηαο (έλα απφ ηα ηκήκαηα κε ηελ κεγαιχηεξν απνηχπσκα άλζξαθα φζνλ 

αθνξά ηηο δεκνηηθέο κεηαθνξέο) κε ζηφρν ηνλ εθζπγρξνληζκφ ηνπ δεκνηηθνχ ζηφινπ θαη ηελ 

ζηαδηαθή αληηθαηάζηαζε παιαηφηεξσλ κε απνδνηηθψλ νρεκάησλ. Ζ ζπγθεθξηκέλε δξάζε 

ππνινγίδεηαη φηη θαιχπηεη ηελ αληίζηνηρε εθηηκψκελε κείσζε CO2 γηα ηελ Γξάζε 4-2. Δπηπιένλ, 

φπσο αλαθέξεηαη θαη ζηελ Γξάζε 4-1, αλακέλεηαη ε αληηζηάζκηζε ηεο εθηηκψκελεο κείσζεο CO2 

κέζσ ηεο εθπφλεζεο λέσλ δηνξζσηηθψλ δξάζεσλ νη νπνίεο ζα πξνδηαγξαθηνχλ αλαιπηηθά ζην 

ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ) ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (δεο επφκελε ελφηεηα). 
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Γξάζε 4-3: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Αληηθαηάζηαζε 5 
βελδηλνθίλεησλ 

νρεκάησλ κε ειεθηξηθά 
νρήκαηα 

125.000€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 9,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

ην πιαίζην ηεο ζηαδηαθήο αληηθαηάζηαζεο ησλ δεκνηηθψλ νρεκάησλ ν Γήκνο Καβάιαο ζθνπεχεη 

λα πξνβεί σο κέηξν εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ CO2 ζηελ αληηθαηάζηαζε 5 δεκνηηθψλ 

νρεκάησλ βελδίλεο (επηβαηηθά ή δ/λζε ηερληθψλ ππεξεζηψλ) κε λέα ειεθηξνθίλεηα νρήκαηα. Ζ 

κέζε ηηκή θηήζεο ελφο πβξηδηθνχ ή/θαη ειεθηξηθνχ νρήκαηνο κέζνπ θπβηζκνχ θπκαίλεηαη απφ 

€18.000 έσο θαη €25.000. Όπσο παξαηεξείηαη, νη απηνθηλεηνβηνκεραλίεο έρνπλ ήδε ζε καδηθή 

παξαγσγή ηελ θαηαζθεπή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, ηα νπνία αθφκα δελ είλαη δηαζέζηκα ζηελ 

ειιεληθή αγνξά. Ζ πξνκήζεηα ηέηνησλ νρεκάησλ απφ ηνλ Γήκν αλακέλεηαη πέξα απφ ηα 

πεξηβαιινληηθά θαη νηθνλνκηθά νθέιε λα έρεη θαη επηδεηθηηθφ ραξαθηήξα θαη λα ελζαξξχλεη ηελ 

πξνκήζεηα θαη ρξήζε ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ απφ ηνπο δεκφηεο. Ζ δξάζε απηή ζπλδπάδεηαη κε 

ηελ δξάζε εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ, φπσο αλαθέξεηαη ζηελ 

επφκελε ελφηεηα. Ζ εμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα ππνινγίδεηαη ζηνπο 9 ηφλνπο 

CO2. Ο Γήκνο Καβάιαο πξνζπαζεί λα πξνβεί ζηελ πξνκήζεηα 2 ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ θαη 

εμεηάδεη ηξφπνπο πεξαηηέξσ ελζσκάησζεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζηνλ ζηφιν ηνπ, ελψ 

αλαγλσξίδεηαη ε αλάγθε γηα επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ.  

 

Γξάζε 4-4: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Τηνζέηεζε θαη 
εθπαίδεπζε νδεγψλ ζε 
λέεο πξαθηηθέο φπσο ην 

Eco-Driving 

40.000€ 

Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην 

Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ 

2019-2020 120,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

ε ζπλέρεηα ησλ δξάζεσλ γηα ηα δεκνηηθά νρήκαηα, ε παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ αλάπηπμε κηαο 

εθζηξαηείαο ελεκέξσζεο/επαηζζεηνπνίεζεο γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηνπ ππαιιήινπο/νδεγνχο ηνπ 

Γήκνπ γηα ηηο ζχγρξνλεο δπλαηφηεηεο ησλ νρεκάησλ κε ελαιιαθηηθά θαχζηκα, πβξηδηθψλ νρεκάησλ 

ή ειεθηξηθψλ νρεκάησλ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε θαπζίκνπ θαη κείσζε εθπνκπψλ CO2 πνπ απηά 

πξνζθέξνπλ. Δπίζεο, αλακέλεηαη λα δνζεί ηδηαίηεξε έκθαζε ζηηο αξρέο ηεο νηθνινγηθήο νδήγεζεο 

(eco-driving) θαη ηεο κεησκέλεο ρξήζεο ησλ ηδησηηθψλ νρεκάησλ γηα κηθξέο απνζηάζεηο εληφο ηεο 

πφιεο. Μέζσ ηεο εθζηξαηείαο ζα ηνληζηνχλ νη πξνζπάζεηεο ηνπ Γήκνπ ζηα πιαίζηα ηνπ 

«πκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ» θαη άιισλ αληίζηνηρσλ πνιηηηθψλ θαη πξσηνβνπιηψλ θαη νη κέρξη 

εθείλε ηελ ζηηγκή δξάζεηο ηνπ Γήκνπ (θαη απνηειέζκαηα) γηα ηελ κείσζε ηεο θαηαλάισζεο 

θαπζίκνπ θαη ησλ εθπνκπψλ CO2  απφ ηα δεκνηηθά νρήκαηα. Μέρξη ζηηγκήο δελ θαηέζηε δπλαηή ε 

πινπνίεζε ηεο ελ ιφγσ δξάζεο απφ ηνλ Γήκνπ Καβάιαο, ελψ γίλνληαη πξνζπάζεηεο λα 

ρξεκαηνδνηεζεί ε ζπγθεθξηκέλε δξάζε ζην πιαίζην ζρεηηθψλ Δπξσπατθψλ Πξνγξακκάησλ πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ βηψζηκε αζηηθή θηλεηηθφηεηα.  

 

Γξάζε 4-5: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

ρεδηαζκφο θαη 
πινπνίεζε δξάζεσλ 
δηαρείξηζεο ζηφινπ, 
πξνγξακκαηηζκνχ 
δξνκνινγίσλ, θ.ά. 

15.000€ 

Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην 

Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ 

2019-2020 6,5 ηφλνη ε εμέιημε 
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Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εθπφλεζε κειέηεο γηα ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ πινπνίεζε δξάζεσλ 

δηαρείξηζεο ζηφινπ θαη πξνγξακκαηηζκνχ δξνκνινγίσλ, κε έκθαζε ζηε βειηηζηνπνίεζε ηεο 

ιεηηνπξγίαο ηεο ζπιινγήο θαη απνθνκηδήο απνξξηκκάησλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. Δηδηθφηεξα, 

πξνηείλεηαη ε βειηηζηνπνίεζε ηεο ρσξνζέηεζεο ησλ πξνζσξηλψλ κέζσλ απνζήθεπζεο 

απνξξηκκάησλ κε παξάιιειε ραξηνγξάθεζε θαη ελζσκάησζε ζε γεσγξαθηθφ ζχζηεκα 

πιεξνθνξηψλ κε θξηηήξην ηελ κείσζε ησλ νρεκαηνρηιηνκέηξσλ θαη ηνπ αξηζκνχ ησλ ζηάζεσλ. 

Δθηηκάηαη πσο ε εμνηθνλφκεζε θαηαλάισζεο θαπζίκνπ απφ ηελ ελ ιφγσ βειηηζηνπνίεζε 

ηζνδπλακεί κε 6,5 ηφλνπο CO2. O Γήκνο Καβάιαο έρεη πξνβεί ζηελ πηινηηθή εθαξκνγή ζπζηήκαηνο 

θαηαγξαθήο ηεο θίλεζεο νρεκάησλ γηα 10 απφ ηα δεκνηηθά ηνπ νρήκαηα (κε ζηφρν ηελ ηνπνζέηεζε 

ζην ζχλνιν απηψλ) ελψ πξνζπαζεί λα αλαπξνζαξκφδεη θαη λα βειηηζηνπνηεί ηα δξνκνιφγηα ηνπ 

εληφο ηνπ Γήκνπ. Σν ρέδην Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ) ηνπ Γήκνπ Καβάιαο 

αλακέλεηαη λα δξάζεη ππνζηεξηθηηθά ζηελ παξνχζα δξάζε. 

 

 

ΙΙΙ.6 Μεηαθνξέο 

 

ΗΗΗ.6.1 Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΑΔ Γήκνπ Καβάιαο 

 

Γξάζε 5-1: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ 
θφξηηζεο ειεθηξηθψλ 

νρεκάησλ, ζπκβαηηθψλ 
θαη κε ρξήζε ΑΠΔ 

135.000€ 

Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην 

Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ 

2019-2020 2.085 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

ηα πιαίζηα ελίζρπζεο θαη πξνψζεζεο ηεο ειεθηξνθίλεζεο, ν Γήκνο κπνξεί λα αλαιάβεη 

πξσηνβνπιίεο πνπ πέξαλ ηεο κείσζεο ηνπ αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο κπνξνχλ λα έρνπλ θαη 

νηθνλνκηθά νθέιε. Μηα ηέηνηα πξσηνβνπιία πξνηείλεηαη ζην ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη αθνξά 

ηελ πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε ζηαζκψλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζε θεληξηθά ζεκεία ηεο 

πφιεο. Σέηνηνη ζηαζκνί θφξηηζεο είλαη ζήκεξα δηαζέζηκνη ζηελ αγνξά θαη έηζη θαζηζηνχλ ηελ δξάζε 

απηή άκεζα πινπνηήζηκε θαη ξεαιηζηηθή.  

 

Οη ζηαζκνί θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα ρξέσζεο ηεο παξερφκελεο 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο κε δηάθνξεο κεζφδνπο, πρ. θέξκαηα, θάξηεο RFID. χκθσλα κε ηνπο 

ζρεδηαζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, γηα ηελ Διιάδα πξνηείλεηαη ε εγθαηάζηαζε 13.000 

ζεκείσλ θφξηηζεο κέρξη ην 2020. ην πιαίζην ηεο γεληθφηεξεο επξσπατθήο πνιηηηθήο, ν Γήκνο 

Καβάιαο κπνξεί λα κεηψζεη δξαζηηθά ην αλζξαθηθφ απνηχπσκα ηνπ ηνκέα ηδησηηθψλ κεηαθνξψλ 

κέζσ ηεο εγθαηάζηαζεο ζηαζκψλ θφξηηζεο ειεθηξηθψλ νρεκάησλ. Ο Γήκνο Καβάιαο ζηνρεχεη 

ζηελ εγθαηάζηαζε 5 ζπκβαηηθψλ ζηαζκψλ θαη ελφο (1) ζηαζκνχ κε ρξήζε αηνιηθήο ελέξγεηαο γηα 

θφξηηζε ειεθηξηθψλ νρεκάησλ ζε θαηάιιεια ζεκεία ηεο πφιεο ηεο Καβάιαο. Δθηηκάηαη πσο ε ελ 

ιφγσ δξάζε ζα επηθέξεη πεξίπνπ 10% κείσζε ηεο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ ζηα ηδησηηθά επηβαηηθά 

νρήκαηα θαη δίθπθια. πλεπψο, ε αλακελφκελε εμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

ζα είλαη 1.875 ηφλνη CO2 θαη 210 ηφλνη CO2 γηα ηα επηβαηηθά νρήκαηα θαη ηα δίθπθια αληίζηνηρα 

(ζηνηρεία έηνπο 2015). Μέρξη ζηηγκήο ν Γήκνο Καβάιαο δελ έρεη θαηαθέξεη λα πινπνηήζεη ηελ 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε θαη είλαη πνιχ ζεκαληηθφ λα επηηαρπλζνχλ νη δηαδηθαζίεο γηα ηελ πινπνίεζή 

ηεο.  

 

 



Μέξνο ΙII. ρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο  

 

Αλαθνξά πινπνίεζεο ΣΔΑΕ Δήκνπ Καβάιαο - 2018 IIΗ-19 
 

Γξάζε 5-2: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

ρέδην αζηηθήο 
θηλεηηθφηεηαο θαη 
δξάζεσλ γηα ηελ 

αχμεζε ρξήζεο ησλ 
δεκφζησλ 

ζπγθνηλσληψλ θαη 
ελαιιαθηηθψλ κέζσλ 

κεηαθνξάο 

86.000€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο 

2018-2019 - ε εμέιημε 

 

ην ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο, πξνηείλεηαη ε χπαξμε κίαο καθξνπξφζεζκεο πνιηηηθήο πνπ αθνξά 

ζηελ ελεξγή πξνψζεζε θαη επηδίσμε, απφ ηελ κεξηά ηνπ Γήκνπ, ηεο πινπνίεζεο εζληθψλ 

πνιηηηθψλ πνπ πεξηγξάθνληαη ζε θείκελα πνιηηηθήο ηεο ειιεληθήο θπβέξλεζεο (εηδηθά ζην ρέδην 

Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο) θαη γηα ηνλ Γήκν, θπξίσο ζρεηίδνληαη κε: 

 

 Σελ αλάπηπμε αζηηθψλ ζρεδίσλ θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ βειηίσζε ησλ αζηηθψλ ζπγθνηλσληψλ. 

 Σελ παξνρή θηλήηξσλ γηα ηελ αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ηδησηηθψλ νρεκάησλ. 

 Σελ ελεξγεηαθή ζήκαλζε ησλ λέσλ νρεκάησλ θαη ηελ ζχλδεζε θνξνινγίαο θαη εθπνκπψλ CO2. 

 

Οη παξαπάλσ παξεκβάζεηο, θαζψο θαη ινηπέο παξεκβάζεηο φπσο νδνί ήπηαο θπθινθνξίαο θαη 

νξγαλσκέλε ζηάζκεπζε πνπ ζπκπεξηιακβάλνληαη ζε κία θπθινθνξηαθή κειέηε, αλακέλεηαη λα 

ζπκβάιινπλ ζηελ επίηεπμε ησλ ζηφρσλ ηνπ παξφληνο ΓΑΔ φζνλ αθνξά ηνλ κεηαθνξηθφ ηνκέα.  

 

ην πιαίζην απηφ, ν Γήκνο Καβάιαο έρεη μεθηλήζεη ηηο δηαδηθαζίεο γηα ηελ ζχληαμε ελφο ρεδίνπ 

Βηψζηκεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο (ΒΑΚ – Sustainable Urban Mobility Plan), ζχκθσλα κε ηηο 

νδεγίεο ηεο Δπξσπατθήο Δπηηξνπήο. Σα ρέδηα Βηψζηµεο Αζηηθήο Κηλεηηθφηεηαο δελ απνηεινχλ 

µηα απιή θπθινθνξηαθή κειέηε, αιιά είλαη απνηέιεζκα ζπζηεκαηηθήο αλάιπζεο θαη απνηχπσζεο 

ηεο παξνχζαο θαη κειινληηθήο θαηάζηαζεο, ζρεδηαζκνχ θαη αμηνιφγεζεο κέηξσλ πνπ ε 

επξσπατθή θαη δηεζλήο πξαθηηθή πξνηείλεη σο βέιηηζηα γηα θάζε πεξίπησζε, εθαξκνγήο λέσλ 

πνιηηηθψλ, εθαξκνγήο λέσλ κνξθψλ ζπλεξγαζίαο, αλάδεημεο λέσλ πεγψλ ρξεκαηνδφηεζεο θαη 

ζσζηνχ θαη αθξηβνχο πξνγξακκαηηζκνχ. Σα ζρέδηα απηά απνζθνπνχλ λα ζπκβάιινπλ ζηε 

βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο ηεο πφιεο µε βάζε ηελ αξρή ηεο βηψζηµεο αλάπηπμεο µε ηειηθφ ζηφρν 

ηε δηαζθάιηζε ηεο θαιχηεξεο πνηφηεηαο δσήο ησλ πνιηηψλ θαη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Ζ αλάπηπμε θαη πινπνίεζε ηνπ ΒΑΚ απφ ηνλ Γήκν Καβάιαο αλακέλεηαη λα επηθέξεη 

ζεκαληηθφηαηα πεξηβαιινληηθά νθέιε θαη λα ππεξθαιχςεη ηελ κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ 

άιιεο δξάζεηο ηνπ ΓΑΔ πνπ αθνξνχλ ηνλ κεηαθνξηθφ ηνκέα, θαη ελδέρεηαη λα κελ νινθιεξσζνχλ 

κέρξη ην 2020, ιφγσ αδπλακίαο εχξεζεο ζρεηηθήο ρξεκαηνδφηεζεο.  

 

Γξάζε 5-3: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Τινπνίεζε δξάζεσλ 
γηα ηελ αχμεζε ρξήζεο 

ησλ δεκνηηθψλ 
ζπγθνηλσληψλ θαη 

ελαιιαθηηθψλ κέζσλ 
κεηαθνξάο 

Μέξνο ηνπ ΒΑΚ 

 Απφ Σερληθή 

Μειέηε 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 

Πξνγξάκκαηα 

2018-2020 - ε εμέιημε 
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ην πιαίζην πξνψζεζεο ελαιιαθηηθψλ ηξφπσλ 

κεηαθίλεζεο πξνηείλεηαη αλάπηπμε ελφο δηθηχνπ 

πνδειαηνδξφκσλ, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα ζχλδεζεο 

δηαθφξσλ ζεκείσλ ηεο πφιεο πνπ γελλνχλ θαη έιθνπλ 

κεηαθηλήζεηο, θαζψο επίζεο θαη ε δηακφξθσζε ή 

ηξνπνπνίεζε θάπνησλ νδηθψλ αμφλσλ, φπνπ 

ζπγθεληξψλνληαη εηδηθέο ρξήζεηο γεο θαη 

παξνπζηάδνληαη έληνλα πξνβιήκαηα απφ ηελ 

θπθινθνξία ή ηε ζηάζκεπζε ησλ νρεκάησλ. Ζ 

δηακφξθσζε πεξηιακβάλεη ηελ δεκηνπξγία 

πεδφδξνκσλ, νη νπνίνη εληζρχνπλ ηελ κείσζε ηεο ρξήζε ηνπ ηδησηηθνχ νρήκαηνο θαη ζπλεπψο ηελ 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. ην πιαίζην πξνψζεζεο ησλ «πξάζηλσλ» 

κεηαθνξψλ, ν Γήκνο Καβάιαο πινπνίεζε κέζσ ρξεκαηνδφηεζεο απφ ην Πξάζηλν Σακείν ηελ 

πξνκήζεηα θαη ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο θνηλφρξεζησλ πνδειάησλ, παξέρνληαο δσξεάλ ζε 

θαηνίθνπο θαη επηζθέπηεο ηελ ρξήζε ησλ πνδειάησλ. Γχν επηπιένλ ζηφρνη-έξγα ηνπ Γήκνπ 

Καβάιαο γηα ην επφκελν δηάζηεκα νη νπνίνη αλακέλεηαη λα ζπλεηζθέξνπλ ζεκαληηθά ζηελ 

ζπγθεθξηκέλε Γξάζε εθφζνλ πινπνηεζνχλ: 

 
Γεκηνπξγία θπθιηθνχ θφκβνπ ζηελ πεξηνρή «Φάιεξν» Καβάιαο (ηξαηεγηθή: Δπηρεηξεζηαθφ 

Πξφγξακκα Γ. Καβάιαο 2015-2019, Π/Τ: 700.000€) 

 

ην πιαίζην ηνπ ζπγθεθξηκέλνπ έξγνπ, πξνηείλνληαη 

εξγαζίεο θαηάξγεζεο ησλ θσηεηλψλ ζεκαηνδνηψλ θαη 

δεκηνπξγίαο θπθιηθνχ θφκβνπ γηα ηε ξχζκηζε ηεο 

θπθινθνξίαο ζηελ πεξηνρή ηνπ Φαιήξνπ Καβάιαο. 

Δηδηθφηεξα πξνβιέπνληαη εξγαζίεο:  

 απνμήισζεο ηνπ πθηζηάκελνπ αζθαιηηθνχ θαη 

λεζίδσλ, 

 εθζθαθψλ γηα ηε δηακφξθσζε ησλ απαηηνχκελσλ 

ππνβάζεσλ, 

 ηνπνζέηεζεο θξαζπέδσλ γηα ηε δεκηνπξγία ηνπ 

θπθιηθνχ θφκβνπ θαη ησλ λέσλ πξνβιεπφκελσλ λεζίδσλ, 

 πιαθνζηξψζεσλ γηα ηελ θαηαζθεπή λέσλ πεδνδξνκίσλ θαη πνδειαηνδξφκνπ, 

 αλαθαηαζθεπήο ππάξρνπζαο ζθάιαο, 

 δεκηνπξγίαο ρψξσλ πξαζίλνπ ζε θαηαξγνχκελνπο ρψξνπο ηνπ πθηζηάκελνπ θφκβνπ, 

 νξηδφληηαο θαη θαηαθφξπθεο ζήκαλζεο ηνπ θφκβνπ, 

 λέσλ αζθαιηνζηξψζεσλ φπνπ απαηηείηαη. 

 

Μειέηε δηεξεχλεζεο ρσξνζέηεζεο ππνδνκψλ πξνζβαζηκφηεηαο ηεο παιηάο πφιεο (ηξαηεγηθή: 

Οινθιεξσκέλε Βηψζηκε Αζηηθή Αλάπηπμε, Π/Τ: 27.000€) 

 

ην πιαίζην ηεο ζπγθεθξηκέλεο πξάμεο αλακέλεηαη λα 

πξνζδηνξηζηνχλ νη πηζαλέο ζέζεηο κηαο εγθαηάζηαζεο πνπ 

ζα ζπλδέεη θαηαθφξπθα ηελ πφιε θαη ην ιηκάλη κε ηελ 

ηζηνξηθή ζπλνηθία ηεο Παλαγίαο. πκπιεξσκαηηθά ζα: 

 Γηεξεπλεζεί εάλ είλαη εθηθηή ε βειηίσζε ηεο 

ππάξρνπζαο ζθάιαο ή ε δεκηνπξγία κηαο λέαο. 

 Γηεξεπλεζεί α) ε δπλαηφηεηα δεκηνπξγίαο κηαο 

δηαδξνκήο ηθαλνχ πιάηνπο εζσηεξηθά ηνπ κεζαησληθνχ ηείρνπο κε ζθνπφ ηελ πεξηήγεζε θαη 
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ηελ πξφζβαζε πνιηηψλ θαη ηνπξηζηψλ ζε αμηφινγα ζεκεία ηνπ ηείρνπο θαη β) ε δπλαηφηεηα 

δεκηνπξγίαο δηαδξνκήο πεξηήγεζεο εμσηεξηθά ηνπ ηείρνπο θαη πεξηκεηξηθά ηεο ρεξζνλήζνπ 

ηεο Παλαγίαο. 

 Γηεξεπλεζεί ε  δπλαηφηεηα ζχλδεζεο ηεο πιαηείαο ηνπ πξψελ Κξέε κε ηελ νδφ 

Γεξβελαθίσλ δηα ηεο πχιεο πνπ εθάπηεηαη κε ην ελ ιφγσ νηθφπεδν. Δπηζήκαλζε πηζαλψλ 

εκπνδίσλ θαη δηεξεχλεζε ησλ δηαδηθαζηψλ άξζεο ησλ εκπνδίσλ. 

 

Γξάζε 5-4: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Πξνψζεζε εζληθψλ θαη 
πεξηθεξεηαθψλ 

πνιηηηθψλ 

10.000€ 

Μέξνο ηνπ ΒΑΚ 

Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην 

Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ 

2019-2020 500 ηφλνη ε εμέιημε 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ πξνψζεζε εζληθψλ θαη πεξηθεξεηαθψλ πνιηηηθψλ πνπ ζρεηίδνληαη 

κε ηελ βειηίσζε ηεο θηλεηηθφηεηαο θαη ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηνλ κεηαθνξηθφ ηνκέα, θαη 

ζεσξείηαη φηη ζα θαιπθζεί επαξθψο κέζσ ηεο πινπνίεζεο ηνπ ΒΑΚ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο. 

 

 

ΙΙΙ.7 Αλαλεψζηκεο Πεγέο Δλέξγεηαο (ΑΠΔ) 

 

ΗΗΗ.7.1 Πξνγξακκαηηζκφο δξάζεσλ ζχκθσλα κε ην ΓΑΔ Γήκνπ Καβάιαο 

 

Γξάζε 6-1: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Δγθαηάζηαζε 
θσηνβνιηατθψλ ζε 

δεκνηηθά θηίξηα κε net 
metering 

180.000€ Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο  2019-2020 172,8 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

ηελ πξνεγνχκελε αλαθνξά πινπνίεζεο ηνπ ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (2016) παξαηεξήζεθε 

ξαγδαία αχμεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ, νη νπνίεο ζπληξηπηηθά αθνξνχζαλ θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα είηε ζηέγεο είηε αγξνηεκαρίνπ. Ζ αχμεζε απηή νθείιεηαη ζηηο απμεκέλεο ηηκέο πψιεζεο 

ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ίζρπαλ γηα ηα θσηνβνιηατθά ζπζηήκαηα ζχκθσλα κε ην εζληθφ 

λνκηθφ πιαίζην γηα ηηο ΑΠΔ. Ωζηφζν, ε δξαζηεξηφηεηα ησλ ΑΠΔ θαη εηδηθφηεξα ησλ Φ/Β 

ζπζηεκάησλ κεηψζεθε δξακαηηθά (ζρεδφλ ζηακάηεζε) απφ ην 2014-2015 θαη έπεηηα, φηαλ θαη 

κεηψζεθαλ νη ηηκέο πψιεζεο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (feed in tariff). Αδηακθηζβήηεηα, ε ξαγδαία 

αλάπηπμε ησλ ΑΠΔ πνπ παξαηεξήζεθε ηα πξνεγνχκελα ρξφληα δελ πξφθεηηαη λα επαλέιζεη. 

Ωζηφζν, ε πξφζθαηε ζεζκνζέηεζε ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ θαη αθφκα πην πξφζθαηε 

ηξνπνπνίεζε γηα ηελ ελζσκάησζε ηνπ εηθνληθνχ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ ζηα θσηνβνιηατθά 

ζπζηήκαηα δίλεη κία πξννπηηθή αλάπηπμεο ηελ νπνία κπνξεί ν Γήκνο Καβάιαο λα εθκεηαιιεπηεί.  

 

Δηδηθφηεξα, ε παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ εγθαηάζηαζε Φ/Β ζπζηεκάησλ ζε δέθα (10) δεκνηηθά 

θηίξηα κε ην λέν ζχζηεκα ηνπ ελεξγεηαθνχ ζπκςεθηζκνχ (net-metering). Σν “net-metering” 

ζεζκνζεηήζεθε κε ηνλ Ν. 4203/2013 θαη απνηειεί ζπκςεθηζκφ ηεο παξαγφκελεο θαη ηεο 

θαηαλαιηζθφκελεο ελέξγεηαο. Σν “net-metering” επηηξέπεη ζηνλ θαηαλαισηή λα θαιχςεη έλα 

ζεκαληηθφ κέξνο ησλ ηδηνθαηαλαιψζεψλ ηνπ, ελψ παξάιιεια ηνπ δίλεη ηε δπλαηφηεηα λα 

ρξεζηκνπνηεί ην δίθηπν γηα έκκεζε απνζήθεπζε ηεο πξάζηλεο ελέξγεηαο. Ηδηαίηεξν πιενλέθηεκα 

πξνβιέπεηαη λα έρνπλ νη δεκφζηνη θνξείο θαζψο βάζεη ηνπ Ν. 4203/13 θαη εηδηθά γηα Φ/Β 

ζηαζκνχο, ην πιεφλαζκα ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δηαηίζεηαη ζην ζχζηεκα ή ζην δίθηπν 
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κπνξεί κέρξη θαη ζε πνζνζηφ 20% ηεο ζπλνιηθά παξαγφκελεο ελέξγεηαο, ζε εηήζηα βάζε, λα 

απνδεκηψλεηαη κε ηηο εθάζηνηε ηηκέο ηνπ feed-in-tariff. πλεπψο, ε ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχο ε 

νπνία ζπλεηζθέξεη ζηνπο ζηφρνπο ηνπ παξφληνο αλέξρεηαη ζηα 120 kWp θαη ε δπλαηφηεηα εηήζηαο 

παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο εθηηκάηαη ζε 180MWh, ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε ζπλνιηθή κείσζε 

εθπνκπψλ ίζε κε 172,8 ηφλνπο CO2. Με κέζν θφζηνο αλά εγθαηεζηεκέλν kWp ζηα €1.500 

(Οθηψβξηνο 2016) ην ζπλνιηθφ θφζηνο κηαο ηέηνηαο πξνζπάζεηαο αλέξρεηαη ζηα €180.000,00. O 

Γήκνο Καβάιαο δελ έρεη θαηαθέξεη αθφκε λα πξνβεί ζηελ εθπφλεζε ηεο ζπγθεθξηκέλεο δξάζεο, 

θαη ζα πξνζπαζήζεη λα ηελ πινπνηήζεη ηελ πεξίνδν 2019-2020, αλ θαη νη πθηζηάκελεο δηαδηθαζίεο 

γηα ηελ αδεηνδφηεζε ζρεηηθψλ δξάζεσλ παξακέλνπλ πξνβιεκαηηθέο θαη δπζρεξάλνπλ ηελ 

πινπνίεζε ζρεηηθψλ πξσηνβνπιηψλ.  

 

Γξάζε 6-2: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Δγθαηάζηαζε 
θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ 

ηζρχνο 0,5 MWp κε 
virtual metering 

650.000€ 

Ίδηνη πφξνη / 

Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο  

2019-2020 720,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

Ζ παξνχζα δξάζε αθνξά ζηελ πινπνίεζε κνλάδαο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο επί αγξνηεκαρίνπ 

ε νπνία ζα ζπλδεζεί ζην δίθηπν κε ηελ δηαδηθαζία ηνπ virtual metering (εηθνληθφο ελεξγεηαθφο 

ζπκςεθηζκφο) γηα ηελ θάιπςε δεκνηηθψλ θηηξηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ δελ 

κπνξνχλ λα ηθαλνπνηεζνχλ απφ Φ/Β ζπζηήκαηα ζηηο ζηέγεο ή ηα δψκαηά ηνπο. Μία ηέηνηα 

πεξίπησζε είλαη ην Κιεηζηφ Κνιπκβεηήξην Καβάιαο, ην νπνίν θαηαλαιψλεη ειεθηξηθή ελέξγεηα 

1.448.000 kWh ην έηνο θαη δελ δηαζέηεη ηθαλή επηθάλεηα ζηέγεο γηα ηελ ηνπνζέηεζε Φ/Β 

ζπζηήκαηνο. Ζ ελ ιφγσ πξφηαζε δίλεη ηελ δπλαηφηεηα θαηαζθεπήο θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο ζε 

ρακειφηεξν θφζηνο επηηπγράλνληαο νηθνλνκία θιίκαθαο θαη έηζη βειηηψλνληαο ηελ ηερλν-

νηθνλνκηθή απφδνζε ηεο επέλδπζεο. Πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή θσηνβνιηατθνχ πάξθνπ ηζρχνο 

0,5MWp ζε δεκνηηθή έθηαζε γηα ηελ θάιπςε ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ χςνπο 750 MWh/έηνο, 

ήηνη ην 19% ησλ ειεθηξηθψλ θαηαλαιψζεσλ ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ. Σν θφζηνο ηεο ελ ιφγσ 

επέλδπζεο εθηηκάηαη ζε 650.000,00 € (αλαζεσξεκέλε ηηκή) θαη ν ρξφλνο απφζβεζεο είλαη 

κηθξφηεξνο απφ 7 έηε, θαζηζηψληαο ηελ επέλδπζε ειθπζηηθή γηα ρξεκαηνπηζησηηθά ηδξχκαηα. Ζ 

θαηαζθεπή ηνπ Φ/Β πάξθνπ ζα εμνηθνλνκήζεη 720 ηφλνπο εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα. Ζ 

ζπγθεθξηκέλε δξάζε παξακέλεη ζηφρνο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαη ζα κπνξνχζε λα πινπνηεζεί σο 

κέξνο ησλ επεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζην Κιεηζηφ Κνιπκβεηήξην Καβάιαο, ελψ κηα 

άιιε ιχζε ζα κπνξνχζε λα είλαη ε αμηνπνίεζε απφ ηελ ΓΔΤΑΚ γηα ηελ θάιπςε ησλ 

θαηαλαιψζεσλ ησλ αλιηνζηαζίσλ. 

 

Γξάζε 6-3: 
Πξνυπνινγηζκφο 

(€) 

Πεγή 

Υξεκαηνδφηεζεο 

Υξφλνο 

Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε 

Μείσζε CO2 

Πξφνδνο 

Δθαξκνγήο 

Πξνψζεζε ζπζηεκάησλ 
Φ/Β net metering ζε 

πνιίηεο θαη 
επηρεηξήζεηο 

5.000€ Ίδηνη πφξνη  2019-2020 241,9 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 

Οη παξαπάλσ δξάζεηο εγθαηάζηαζεο Φ/Β ζπζηεκάησλ κε net-metering θαη virtual metering ζα 

αμηνπνηεζνχλ κέζσ δξάζεσλ πξνβνιήο θαη πξνψζεζεο γηα ηελ πεξαηηέξσ αλάπηπμε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ net metering απφ ηδηψηεο θαη θπξίσο απφ ηηο επηρεηξήζεηο. Γίλνληαο πξαγκαηηθά 

ζηνηρεία θαηαλαιψζεσλ θαη νηθνλνκηθψλ απνδφζεσλ ηεο επέλδπζεο αλακέλεηαη λα πξνσζεζνχλ 

ηα ελ ιφγσ ζπζηήκαηα θαη λα ππάξμεη ηδησηηθή πξσηνβνπιία γηα ηελ εγθαηάζηαζε ηνπιάρηζηνλ 

ηξηάληα (30) ζπζηεκάησλ ζε θαηνηθίεο θαη επηρεηξήζεηο κέρξη ην 2020. Ζ ζπλνιηθή ηζρχο εθηηκάηαη 

ζε 180ΚWp (6 ΚW/εγθαηάζηαζε) θαη εηήζηα δπλαηφηεηα παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ 
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εθηηκάηαη ζε 252.000 ΚWh θαη ε νπνία ζα νδεγήζεη ζε ζπλνιηθή κείσζε εθπνκπψλ 241,9 ηφλνπο 

CO2. Μέρξη ζηηγκήο ν Γήκνο Καβάιαο δελ έρεη πξνβεί ζε θάπνηα ζρεηηθή πξσηνβνπιία, σζηφζν ε 

επηηάρπλζε ησλ δηαδηθαζηψλ γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ Γξαθείνπ Δλεξγεηαθήο Μεηάβαζεο (Γξάζε 3-1) 

ζα κπνξνχζε λα ππεξθαιχςεη ηνλ ρακέλν ρξφλν, θαζψο ην γξαθείν ζα κπνξνχζε λα αλαιάβεη θαη 

λα ζπληνλίζεη ζρεηηθέο πξσηνβνπιίεο. 

 

ΙΙΙ.8 πλνπηηθή αλαθνξά παξαθνινχζεζεο 

 

Σν ζπλνιηθφ θφζηνο εθαξκνγήο ηνπ ζπλφινπ ησλ δξάζεσλ φπσο απηέο πεξηγξάθνληαη 

παξαπάλσ, αλέξρεηαη ζηα €26.558.261 (Πίλαθαο ΗΗΗ-2). Ζ εθηηκψκελε εμνηθνλφκεζε CO2 πνπ 

απνξξέεη απφ ηελ εθαξκνγή ησλ ελ ιφγσ δξάζεσλ είλαη 78.980 ηφλνη CO2 πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 

κείσζε κεγαιχηεξε απφ 20% έσο ην 2020 ησλ εθπνκπψλ CO2 εληφο ησλ εμεηαδφκελσλ νξίσλ ηνπ 

Γήκνπ ζε ζρέζε κε ηα επίπεδα εθπνκπψλ CO2 ηνπ 2011. Καηά ζπλέπεηα, ε εθπφλεζε ησλ 

παξαπάλσ δξάζεσλ εμαζθαιίδεη ηελ ηήξεζε ησλ δεζκεχζεσλ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο πνπ 

απνξξένπλ απφ ην χκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. 

 

Πίλαθαο ΙΙΙ-2. πλνιηθφ θφζηνο εθαξκνγήο θαη εμνηθνλφκεζεο CO2 ΓΑΔ (αλαζεσξεκέλεο ηηκέο). 

Καηεγνξία εθαξκνγήο Π/Τ (€)* 
Δμνηθνλφκεζε (ηφλνη CO2)* 

Τπνιεηπφκελε Δπηηεπρζείζα 

Γεκνηηθά θηίξηα/εγθαηαζηάζεηο 23.472.261 2.395,6 3.907 

Γεκνηηθφο θσηηζκφο 790.000 1.147,7 1.210 

Οηθηαθφο/Σξηηνγελήο ηνκέαο 250.000 24.751,2 34.479 

Γεκνηηθά Ορήκαηα 980.000 161,5 93 

Μεηαθνξέο 231.000 2.585,0 7.038 

Αλαλεψζηκεο πεγέο ελέξγεηαο 835.000 1.134,7 ** 

χλνιν 26.558.261 32.252,5 46.727 

*Αφορά τισ εκτιμθςεισ του έτουσ παρακολοφιηςησ 2015 (πλθρησ αναφορά). 
**το όφελοσ από την παραγωγθ Η/Ε από ΑΠΕ ενςωματώνεται ςτον ςυντελεςτθ εκπομπών Η/Ε με τον οποίο 
υπολογίζονται οι εκπομπέσ για τισ καταναλώςεισ Η/Ε των κατηγοριών εφαρμογθσ. 

 

ην παξαθάησ Πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ζπγθεληξσηηθά φιεο νη δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη 

ζην ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαηφπηλ θαη ησλ αλαζεσξήζεσλ πνπ εθπνλήζεθαλ ζην πιαίζην ηεο 

παξνχζαο αλαθνξάο. 
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Πίλαθαο ΙΙΙ-3. πγθεληξσηηθφο πίλαθαο δξάζεσλ πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην ΓΑΔ ηνπ Γήκνπ Καβάιαο (2018). 

  
Πξνυπνινγηζκφο (€) Πεγή Υξεκαηνδφηεζεο Υξφλνο Τινπνίεζεο 

Δθηηκψκελε Μείσζε 
CO2 

Πξφνδνο Δθαξκνγήο 

Γξάζε 
1-1: 

Δλεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε ζην 4

ν
 

Γπκλάζην Καβάιαο 

1.700.000 € ΠΔΠ 2013 10,9 ηφλνη 
Οινθιεξψζεθε 

√ 

Γξάζε 
1-2: 

Δλεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε ζην 3

ν
 

Γπκλάζην Καβάιαο 

1.897.842 € ΠΔΠ 2014 3,9 ηφλνη 
Οινθιεξψζεθε 

√ 

Γξάζε 
1-3: 

Δλεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε θηηξίνπ Α 
θαη Β Γεκαξρείνπ θαη 

Παηδηθνχ ηαζκνχ 
Κξελίδσλ 

254.000 € ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2015 32,0 ηφλνη 
Οινθιεξψζεθε 

√ 

Γξάζε 
1-4: 

Δλεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε 1

νπ
 ΣΔΛ – 

ΙΔΚ (1
ν
, 2

ν
, 3

ν
 ΔΠΑΛ) 

2.733.613 € ΠΔΠ 2014 30,0 ηφλνη 
Οινθιεξψζεθε 

√ 

Γξάζε 
1-5: 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην Δζληθφ 

Κνιπκβεηήξην 
(θιεηζηφ) 

2.904.800 € 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 1.114,1 ηφλνη ε εμέιημε 

Γξάζε 
1-6: 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην θηίξην 

ηνπ Γπκλάζηνπ-
Λπθείνπ Κξελίδσλ 

2.000.000 € 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 78,1 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
1-7: 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην θηίξην 
ηνπ 12

νπ
 Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ 

1.223.232 € ΠΔΠ 2018-2020 191,7 ηφλνη ε εμέιημε 

Γξάζε 
1-8: 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην θηίξην 
ηνπ 21

νπ
 Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ 

2.260.475 € ΠΔΠ 2018-2019 35,1 ηφλνη ε εμέιημε 
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Γξάζε 
1-9: 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην θηίξην 
ηνπ 2

νπ
 Γεκνηηθνχ 

ρνιείνπ 

1.680.000 € ΠΔΠ 2019-2020 49,0 ηφλνη 
ε εμέιημε – Δπαξθήο 
κειεηεηηθή σξηκφηεηα 

Γξάζε 
1-10: 

Μέηξα εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο ζην θηίξην 
ηνπ Βξεθνλεπηαθνχ 

Σζνιάθε 

- 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

- 110,9 ηφλνη Αθπξσζείζα 

Γξάζε 
1-11: 

Δπηζεψξεζε 50 
θηηξίσλ θαη 

εγθαηαζηάζεσλ ηνπ 
Γήκνπ, ελεξγεηαθή 
πηζηνπνίεζή ηνπο 

θαη δηαηχπσζε 
πξνηάζεσλ 

εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο 

30.000 € 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 - Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
1-12: 

Δλεξγεηαθφ 
Παξαηεξεηήξην 
Γήκνπ Καβάιαο 

500.000 € 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

2017-2020 816,7 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

(NEA) 
Γξάζε 
1-13: 

Αλάπιαζε θαη 
επέθηαζε δηθηχνπ 
πεδνδξφκσλ ζηελ 

πεξηνρή ηεο πιαηείαο 
θαπλεξγάηε 

2.700.000 € ΔΣΠΑ / Δζληθνί Πφξνη 2019-2020 - 
Δληαγκέλν – Δπαξθήο 
κειεηεηηθή σξηκφηεηα 

(NEA) 
Γξάζε 
1-14: 

Αλαθαίληζε θαη 
ελεξγεηαθή 

αλαβάζκηζε θηηξίνπ 
πξψελ ΔΟΚ 

2.858.299 € 
ΤΜΔΠΔΡΑΑ / Ίδηνη 

πφξνη 
2018-2020 - ε εμέιημε 

(NEA) 
Γξάζε 
1-15: 

Δλεξγεηαθή 
αλαβάζκηζε θιεηζηνχ 

Γπκλαζηεξίνπ 
Ακπγδαιεψλα 

730.000 € ΤΜΔΠΔΡΑΑ 2018-2020 20,5 ηφλνη 
ε εμέιημε – Δπαξθήο 
κειεηεηηθή σξηκφηεηα 
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Γξάζε 
2-1: 

ηαδηαθή 
αληηθαηάζηαζε 
ιακπηήξσλ κε 

ιακπηήξεο ρακειήο 
εθπνκπήο δηφδνπ 

LED 

650.000 € 

Ίδηνη πφξνη  / 
Πξνγξάκκαηα 
ρακειφηνθνπ 

δαλεηζκνχ / ην πιαίζην 
Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ / 
ESCOs 

2018-2020 963,4 ηφλνη ε εμέιημε 

Γξάζε 
2-2: 

Δθπφλεζε κειέηεο 
θσηηζκνχ γηα ην 

ζχλνιν ηνπ Γήκνπ 

60.000 € 
Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην Δπξσπατθψλ 
Πξνγξακκάησλ 

2018-2020 184,3 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
2-3: 

Πηινηηθή 
εγθαηάζηαζε 20 

απηφλνκσλ 
θσηνβνιηατθψλ 

θσηηζηηθψλ ζηχισλ 

80.000 € 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 10,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

        

Γξάζε 
3-1: 

Γεκηνπξγία θαη 
ιεηηνπξγία Γξαθείνπ 

Δλεξγεηαθήο 
Μεηάβαζεο 

50.000€ / έηνο 
Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην Δπξσπατθψλ 
Πξνγξακκάησλ 

2018-2020 10.801,2 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
3-2: 

Πξσηνβνπιία 
«Κεξδίδσ 

Δμνηθνλνκψληαο» 

100.000€* Ίδηνη πφξνη 2019-2020 6.795,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
3-3: 

Γξάζεηο πξνβνιήο – 
πξνψζεζεο 

δεκνηηθψλ έξγσλ 
ΑΠΔ θαη 

εμνηθνλφκεζεο 
ελέξγεηαο 

100.000 € 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

2018-2020 6.795,0 ηφλνη ε εμέιημε 

        

Γξάζε 
4-1: 

Μεηαηξνπή 5 
νρεκάησλ 

πεηξειαίνπ γηα 
ρξήζε πςειψλ 

κηγκάησλ 
βηνθαπζίκνπ 

50.000 € 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 8,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
4-2: 

Αληηθαηάζηαζε 5 
βαξέσλ νρεκάησλ 

πεηξειαίνπ κε 

750.000 € 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 18,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 
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νρήκαηα θπζηθνχ 
αεξίνπ 

Γξάζε 
4-3: 

Αληηθαηάζηαζε 5 
βελδηλνθίλεησλ 

νρεκάησλ κε 
ειεθηξηθά νρήκαηα 

125.000 € 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

2019-2020 9,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
4-4: 

Τηνζέηεζε θαη 
εθπαίδεπζε νδεγψλ 

ζε λέεο πξαθηηθέο 
φπσο ην Eco-Driving 

40.000 € 
Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην Δπξσπατθψλ 
Πξνγξακκάησλ 

2019-2020 120,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
4-5: 

ρεδηαζκφο θαη 
πινπνίεζε δξάζεσλ 
δηαρείξηζεο ζηφινπ, 
πξνγξακκαηηζκνχ 
δξνκνινγίσλ, θ.ά. 

15.000 € 
Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην Δπξσπατθψλ 
Πξνγξακκάησλ 

2019-2020 6,5 ηφλνη ε εμέιημε 

        

Γξάζε 
5-1: 

Πξνκήζεηα θαη 
εγθαηάζηαζε 

ζηαζκψλ θφξηηζεο 
ειεθηξηθψλ 
νρεκάησλ, 

ζπκβαηηθψλ θαη κε 
ρξήζε ΑΠΔ 

135.000 € 
Ίδηνη πφξνη / ην 

πιαίζην Δπξσπατθψλ 
Πξνγξακκάησλ 

2019-2020 2.085 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
5-2: 

ρέδην αζηηθήο 
θηλεηηθφηεηαο θαη 
δξάζεσλ γηα ηελ 

αχμεζε ρξήζεο ησλ 
δεκφζησλ 

ζπγθνηλσληψλ θαη 
ελαιιαθηηθψλ κέζσλ 

κεηαθνξάο 

86.000 € 
Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο 
2018-2019 - ε εμέιημε 

Γξάζε 
5-3: 

Τινπνίεζε δξάζεσλ 
γηα ηελ αχμεζε 

ρξήζεο ησλ 
δεκνηηθψλ 

Μέξνο ηνπ ΒΑΚ 

Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 
Πξσηνβνπιίεο / 

Δπξσπατθά 
Πξνγξάκκαηα 

2018-2020 - ε εμέιημε 
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ζπγθνηλσληψλ θαη 
ελαιιαθηηθψλ κέζσλ 

κεηαθνξάο 

 Απφ Σερληθή Μειέηε 

Γξάζε 
5-4: 

Πξνψζεζε εζληθψλ 
θαη πεξηθεξεηαθψλ 

πνιηηηθψλ 

10.000 € 
Μέξνο ηνπ ΒΑΚ 

Ίδηνη πφξνη / ην 
πιαίζην Δπξσπατθψλ 

Πξνγξακκάησλ 
2019-2020 500 ηφλνη ε εμέιημε 

        

Γξάζε 
6-1: 

Δγθαηάζηαζε 
θσηνβνιηατθψλ ζε 
δεκνηηθά θηίξηα κε 

net metering 

180.000 € Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 2019-2020 172,8 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
6-2: 

Δγθαηάζηαζε 
θσηνβνιηατθνχ 

πάξθνπ ηζρχνο 0,5 
MWp κε virtual 

metering 

650.000 € 
Ίδηνη πφξνη / Δζληθέο 

Πξσηνβνπιίεο 
2019-2020 720,0 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

Γξάζε 
6-3: 

Πξνψζεζε 
ζπζηεκάησλ Φ/Β net 
metering ζε πνιίηεο 

θαη επηρεηξήζεηο 

5.000 € Ίδηνη πφξνη 2019-2020 241,9 ηφλνη Γελ μεθίλεζε 

 



Μέξνο ΙII. ρέδην Γξάζεο Αεηθφξνπ Δλέξγεηαο  
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ΙΙΙ.9 πκπεξάζκαηα 

 

H πνξεία εθαξκνγήο ηνπ ρεδίνπ Γξάζεο Αεηθνξηθήο Δλέξγεηαο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο θαηά ηα έηε 

2011 έσο 2018 ραξαθηεξίδεηαη απφ ηελ ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κείσζεο ηνπ 

αλζξαθηθνχ απνηππψκαηνο ε νπνία δφζεθε απφ ηελ ξαγδαία αχμεζε ησλ έξγσλ Αλαλεψζηκσλ 

Πεγψλ Δλέξγεηαο θαη θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία ησλ Φσηνβνιηατθψλ πζηεκάησλ. Ζ αχμεζε 

απηή πξαγκαηνπνηήζεθε θαηά ζπληξηπηηθή πιεηνςεθία θαηά ηα έηε 2012 θαη 2013, θάηη ην νπνίν 

ηζρχεη φρη κφλν γηα ηνλ Γήκν Καβάιαο αιιά θαη γηα ην ζχλνιν ηεο ρψξαο. Ωζηφζν, ζηα επφκελε 

έηε ηεο ηειεπηαίαο απνγξαθήο θαηαλαιψζεσλ ε νπνία πξαγκαηνπνηήζεθε ην 2016, ήηνη ηα έηε 

απφ ην 2017 κέρξη ην 2020, είλαη ζρεδφλ απίζαλν λα ππάξμεη αληίζηνηρε αχμεζε ησλ 

εγθαηαζηάζεσλ ΑΠΔ, ιακβάλνληαο ππφςε ην ηζρχνλ εζληθφ ζεζκηθφ πιαίζην θαη ην επελδπηηθφ 

θιίκα ηεο Διιάδαο. πλεπψο, ην βάξνο γηα ηελ επίηεπμε ηνπ ζηφρνπ κείσζεο ηνπ αλζξαθηθνχ 

απνηππψκαηνο θαηά 20% κέρξη ην 2020 ζε ζρέζε κε ην έηνο αλαθνξάο 2011 επηκεξίδεηαη ζηηο 

ππφινηπεο θαηεγνξίεο θαηαλαιψζεσλ θαη εηδηθφηεξα ζηνλ νηθηαθφ θαη ηξηηνγελή ηνκέα.  

 

Ο Γήκνο Καβάιαο, αλαγλσξίδνληαο ην ξφιν ηνπ σο «facilitator» γηα ηελ πξνψζεζε εθαξκνγήο 

κέηξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη ελζσκάησζεο ηερλνινγηψλ ΑΠΔ θαηά ηελ πεξίνδν 2016 έσο 

2018 έρεη πξνβεί ζε επίπνλεο θαη ρξνλνβφξεο δηαδηθαζίεο σξίκαλζεο ελεξγεηαθψλ έξγσλ 

ζηεξίδνληαο ηελ πξνζπάζεηα κεηάβαζεο ζε κία νηθνλνκία ρακειψλ εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ 

άλζξαθα. Σν portfolio ησλ έξγσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε δεκνηηθά θηίξηα θαη εγθαηαζηάζεηο 

απμήζεθε ζεκαληηθά κε έξγα ζε εμέιημε ή ζε ηθαλνπνηεηηθφ επίπεδν σξηκφηεηαο πξνο πινπνίεζε. 

Δζηηάδνληαο ζηελ εθαξκνγή κέηξσλ θαη παξεκβάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζηηο ππνδνκέο 

θαη εγθαηαζηάζεηο πνπ δηαρεηξίδεηαη ν Γήκνο, ζηφρνο απνηειεί αθελφο ε κείσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

θφζηνπο θαη αθεηέξνπ ε πινπνίεζε δξάζεσλ επηδεηθηηθνχ ραξαθηήξα γηα ηνπο πνιίηεο θαη ηηο 

επηρεηξήζεηο ηεο πεξηνρήο. Όπσο παξαηεξείηαη, ην θφζηνο εθαξκνγήο έξγσλ ελεξγεηαθήο 

αλαβάζκηζεο είλαη ηδηαίηεξα απμεκέλν θαη γηα απηφ ην ιφγν απαηηείηαη ζπγθεθξηκέλε ζηνρνζέηεζε 

θαη θαζνξηζκφο πξνηεξαηνηήησλ έηζη ψζηε λα επηηπγράλεηαη ε κέγηζηε δπλαηή εμνηθνλφκεζε CO2 

ηφζν απφ ηελ παξέκβαζε φζν θαη απφ ηνλ πνιιαπιαζηαζηηθφ ραξαθηήξα απηήο. Ζ κεζνδηθή θαη 

ζηνρεπφκελε πξνζέγγηζε ησλ δηαζέζηκσλ Δπξσπατθψλ θαη Δζληθψλ Υξεκαηνδνηηθψλ Δξγαιείσλ 

απνηειεί πξνυπφζεζε γηα ηελ πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ έξγσλ ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ 

παξφληνο ρεδίνπ.  

 

Σέινο, πξνηείλεηαη ε επηθαηξνπνίεζε ηεο ζπκκεηνρήο ηνπ Γήκνπ Καβάιαο ζην χκθσλν ησλ 

Γεκάξρσλ κε ηελ ππνγξαθή ηνπ λένπ αλαζεσξεκέλνπ θεηκέλνπ, ην νπνίν ελζσκαηψλεη ηελ 

πξφζθαηε απφθαζε ηνπ Παξηζηνχ γηα ην Κιίκα θαη αλαζεσξεί ηνλ ζηφρν κείσζεο ηνπ αλζξαθηθνχ 

απνηππψκαηνο ζην 40% κέρξη ην 2030. 


