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The Sustainable Development Action Plan for the rural Community of Damania, 

was conducted under the framework of the Medstrategy Project (Integrated 

Strategy for sustainable development of Mediterranean rural areas), aiming to 

consist a practical guide for the minimization of greenhouse gasses and increase 

the penetration of Renewable Energy Sources (RES) in the local energy balance.  

 

The community of Damania consists of 3 villages: Damania, Arcadi and Melidohori 

and is found at the south-west area of the Municipal Unity of Nikos Kazantzakis, 

at 420m height, and 34km away from Heraklion. It has 317 residents, 65% of 

who belongs to the age range of 15 to 24. Primary sector employs nearly the 

50% of the work force, while in the secondary sector operate only one 

cooperative olive mill and a plastics industry. The tertiary sector involves a few 

shops and recreational services.  

A rural doctor visits the community surgery of Damania once a week; while there 

“Help at home” Program provides medical services to elderly people. The 

buildings of public schools are abandoned, so students are transported to the 

schools of nearby settlements. 

Community of Damania is close to Special Protected Areas (NATURA 2000) of 

significant environmental value, such as Yiouchtas Park (GR3410002) and 

Asteroussia Mountains (GR3410008).  

The water dam of Damania, consists a significant infrastructure in the area, 

representing a water reservoir of 400 thousand cubic meters, collected in a 117 

acres area southwest of the settlement.  

The water supply network is supported by 3 drillings and 4 tanks, which support a 

water deposit of up to 470 m3. It’s estimated that the total annual consumption of 

water in the 3 settlements is 13,4 tn, while the annual waste production reaches 

up to 185,13 tn, out of which 16,66 tn are recycled.  



 

 

Concerning the energy production via Renewable Sources, a single wind park of 

42 MW is licensed, while solar energy panels are installed on the roof of the 

plastics industry.  

In all the three settlements, it is estimated that only 5% of the residencies has 

installed metallic frames with double glazing, while regarding heating systems, 

66% of the households have fireplaces and 60% has a solar thermal water 

heating system.   

The total annual emissions from the buildings sector regarding heating/cooling 

reach up to 937,79 tn CO2eq. 

There are five (5) municipal buildings in the community, four of which are 

currently in use (1 local medical center, 1 coffee shop, 2 buildings for cultural 

events). The total annual emissions from those buildings and the rest of municipal 

facilities are 120,31 tn CO2eq. 

The total annual emissions from the industrial facilities (olive factory, plastics 

industry) are 252,9 tn CO2eq. 

Regarding transportation, the annual emissions by the use of vehicles are 124,28 

tn CO2eq. 

The total annual emissions attributed to the management of solid and liquid 

waste are 26,58 tn CO2eq, which correspond to the annual emissions released by 

the management of municipal wastewater (14,05 tn CO2eq/yr), the emissions 

attributed to the management of the olive mill wastewater (0,5 tn CO2eq/yr) and 

the emissions attributed to the solid waste management (12,03 tn CO2eq/yr).  

The overall total annual emissions in the area are 1.490,64 tn CO2eq/year. 

 

The Sustainable Development Action Plan is structured under four axes of priority 

and its implementation is estimated to cost up to 5 mil € to the Municipality. It 

involves the following actions:  

• Upgrading Energy Efficiency of households (double glazing, insulation, 

installing appropriate heating system, etc)  

• Covering the thermal and cooling loads of residencies by RES 



 

 

• Upgrading Energy Efficiency of municipal buildings (double glazing, insulation, 

installing appropriate heating system, etc)  

• Covering the thermal and cooling loads of the municipal cultural centre in 

Melidohori by RES   

• Installing an EVs charging station by RES. 

• Replacing municipal vehicles with electric cars.  

• Upgrading the Municipal Lighting System (LED lamps and solar system of 

lighting)  

• Installing a Smart Grid Technology system for energy saving.  

• Constructing a natural wastewater treatment system  

• Encouraging the increase of waste recycling  

• Providing environmental education, networking and promoting green pilot 

projects and initiatives.  

 

The implementation of the plan will contribute in the annually reduction of carbon 

dioxide emissions by 639,85 tn CO2eq/year.  

 

If we add the offset by the produced green energy from the solar panels on the 

roof of the plastics factory and the energy produced by the wind mill of 500kW, 

the saving in GHGs emissions is estimated to reach up to 1.816,13 tn 

CO2eq/year, which leads to the achievement of the initial goal for an Energy 

Balance lower than zero (-965,34 tn CO2eq ≤ 0). 

 

The Action Plan comprises of 7 chapters which incorporate details to the 

references drawn above. In particular:   

Chapter 1 provides a brief introduction, the aims and the methodology of the 

carbon emissions balance.  

Chapter 2 includes a detailed description of the current situation in the 

community of Damania. It presents the demographic, economic and cultural 

features, the natural resources, and local biodiversity and provides information in 

area’s road network, water supply, irrigation and drainage system, etc.), as well 

as to social and other infrastructures (electricity, wind farms, solar parks, etc.).  



 

 

Chapter 3, is designed to evaluate carbon emissions from private and municipal 

buildings, transportation, industry and the waste management system, as well as 

the total energy use. For the calculation, special simulation models were used, 

that where based in model residencies of the community, as well as sample 

measurements.   

Chapter 4 involves a brief description on the Action Plan, its goals and strategic 

objectives, based on a comprehensive SWOT analysis.   

Chapter 5, presents the Action Plan, and the energy saving actions, that will 

minimize carbon emissions (energy saving in municipal buildings, green 

transportation – electric vehicles, bioclimatic upgrading, electricity with RES, 

energy efficient waste management).   

Chapter 6, consists of calculations on the overall energy balance after the 

implementation of energy saving measures and the increased penetration of RES 

in the local energy system 

Chapter 7 is aimed to identify the main risks associated to the implementation of 

the proposed actions, as these relate to the availability of resources and the 

influence of external factors.  

Annex, consists of 8 specialized technical reports, describing actions and 

evaluating their contribution to the energy balance and the overall budget for the 

implementation of the Action Plan. 
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πππιιι ααα ίίί ζζζ ηηη ννν    αααλλλ άάά ζζζ εεε ζζζ εεε οοο    

H παξνχζα κειέηε αλαηέζεθε ζηελ ΔΡΑΚ Αλψλπκε Δηαηξία 

Ππκβνπιεπηηθψλ θαη Κειεηεηηθψλ πεξεζηψλ, απφ ην Γήκν 

Αξραλψλ - Αζηεξνπζίσλ, κε ηελ ππ. αξηζκ. 2/4/2012 Πχκβαζε 

ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ Μedstrategy: Intergrated Strategy 

For Sustainable Development of Mediterranean Rural 

Areas κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ Ρακείνπ 

Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ), κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

Δδαθηθήο Ππλεξγαζίαο «Κεζνγεηαθφο Σψξνο MED 2007-

2013». 

 

νννκκκ άάά δδδ ααα    κκκ εεε ιιι έέέ ηηη εεε οοο  

Πηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ζπκκεηείραλ νη θθ: 

 Πηέιηνο Γππαξάθεο, Σεκηθφο Κεραληθφο, MEng 

Ξεξηβαιινληηθή & γεηνλνκηθή Κεραληθή 

 Γεσξγία Ξηιηγθφηζε, Γηαρείξηζε Ξεξηβάιινληνο & 

Φπζηθψλ Ξφξσλ, MSc Environmental Economics 

 Καξνχιια Πρίδα, Σεκηθφο - Βηνιφγνο, MSc Environmental 

Management 

 Γξ. Γηνλπζία Θνινθνηζά, Δπίθνπξε Θαζεγήηξηα, Ρκήκα 

Κεραληθψλ Ξεξηβάιινληνο Ξνιπηερλείνπ Θξήηεο 

 Λίθνο Θακπέιεο, BEng Ζιεθηξνιφγσλ & Ζιεθηξνληθψλ 

Κεραληθψλ, MSc Δπηρεηξεζηαθή Έξεπλα, MSc Γηαρείξηζε 

Ρερλνινγίαο & Θαηλνηνκίαο. 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 3 

ΔΔΔ πππ ηηη ηηη εεε ιιι ηηη θθθ ήήή    ΠΠΠ ύύύ λλλ ννν ςςς εεε    

   
Ρν Πρέδην Γξάζεο Ξξάζηλεο Αλάπηπμεο ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ 

εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ Έξγνπ MedStrategy (Οινθιεξσκέλε ηξαηεγηθή γηα 

ηε βηώζηκε αλάπηπμε ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Μεζνγείνπ), κε ζθνπφ λα 

απνηειέζεη έλαλ πξαθηηθφ νδεγφ γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ 

ηνπ ζεξκνθεπίνπ θαη ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΞΔ ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην 

ηεο πεξηνρήο.  

 

Ζ θνηλφηεηα Γακαλίσλ, απνηειείηαη απφ ηνπο νηθηζκνχο Γακάληα, Αξθάδη θαη 

Κειηδνρψξη. Βξίζθεηαη ζηε λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο «Νίθνο 

Καδαληδάθεο», ηνπ Γήκνπ Αξραλψλ - Αζηεξνπζίσλ, ζε πςφκεηξν 420 κέηξσλ θαη 

απέρεη 34 ρικ. απφ ην Ζξάθιεην. Ν κφληκνο πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο είλαη 317 

θάηνηθνη (Απνγξαθή 2001), εθ ησλ νπνίσλ ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ (65%) αλήθεη 

ζηηο παξαγσγηθέο ειηθίεο 15-64 εηψλ. Ν πξσηνγελήο ηνκέαο απαζρνιεί πεξίπνπ ην 

50% ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ, ν δεπηεξνγελήο πεξηνξίδεηαη ζηε ιεηηνπξγία ελφο 

ζπλεηαηξηζηηθνχ ειαηνπξγείνπ θαη κηαο βηνκεραλίαο πιαζηηθψλ θαη ν ηξηηνγελήο ζε 

κηθξφ αξηζκφ εκπνξηθψλ θαηαζηεκάησλ θαη ππεξεζηψλ αλαςπρήο.  

Ρν θνηλνηηθφ ηαηξείν Γακαλίσλ επηζθέπηεηαη αγξνηηθφο γηαηξφο κηα θνξά ηελ 

εβδνκάδα θαη παξάιιεια παξέρνληαη ππεξεζίεο ζηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο 

«Βνήζεηα ζην Ππίηη». Ρα Γεκνηηθά Πρνιεία ησλ ηξηψλ νηθηζκψλ έρνπλ 

εγθαηαιεηθζεί πξν δεθαεηίαο θαη νη καζεηέο κεηαθέξνληαη ζε ζρνιεία ησλ 

γεηηνληθψλ νηθηζκψλ.  

Ζ θνηλφηεηα γεηηληάδεη κε πεξηνρέο ηδηαίηεξεο πεξηβαιινληηθήο αμίαο (Ξάξθν ηνπ 

Γηνχρηα, Αζηεξνχζηα Όξε).  

Πεκαληηθή ππνδνκή απνηειεί ε ιηκλνδεμακελή Γακαλίσλ ζπλνιηθνχ φγθνπ 400 

ρηιηάδσλ θπβηθψλ λεξνχ πνπ ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα έθηαζε 117 ζηξεκκάησλ, ΛΓ 

ηνπ νηθηζκνχ.  

Ρν δίθηπν χδξεπζεο ππνζηεξίδεηαη απφ 3 γεσηξήζεηο θαη 4 δεμακελέο δίλνληαο 

ζπλνιηθή δηαζεζηκφηεηα απνζεθεπκέλνπ λεξνχ ηεο ηάμεο ησλ 470 m3  Δθηηκάηαη 

φηη ε ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε λεξνχ χδξεπζεο ζηνπο 3 νηθηζκνχο αλέξρεηαη 

πεξίπνπ ζε 13,4 ηφλνπο, ελψ ε εηήζηα παξαγσγή απνξξηκκάησλ αλέξρεηαη ζε 

185,13 tn, εθ ησλ νπνίσλ αλαθπθιψλνληαη 16,66 tn/έηνο.  

Πε φηη αθνξά ηελ παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΞΔ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο 

έρεη αδεηνδνηεζεί έλα (1) αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 42 MW, ελψ ζηε ζηέγε ησλ 

θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο βηνκεραλίαο πιαζηηθψλ έρνπλ εγθαηαζηαζεί ΦΒ 

ηζρχνο 80 kW.  
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ΔΡΑΚ ΑΔ 4 

Πην ζχλνιν ησλ ηξηψλ νηθηζκψλ, εθηηκάηαη φηη ιηγφηεξν απφ ην 5% ησλ ηδησηηθψλ 

θαηνηθηψλ δηαζέηνπλ κεηαιιηθά θνπθψκαηα κε ζεξκνδηαθνπή θαη δηπινχο 

παινπίλαθεο. Πε φηη αθνξά ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο ην 66% δηαζέηνπλ ηδάθη θαη 

πεξίπνπ ην 60% ειηαθφ ζεξκνζίθσλα.  

 

Νη ζπλνιηθέο εηήζηεο εθπνκπέο απφ ηνλ θηηξηαθό ηνκέα πνπ αθνξνχλ ζε 

ζέξκαλζε/ςχμε θαη ειεθηξηζκφ ππνινγίδνληαη ζε 937,79 tn CO2eq. 

Πηελ θνηλφηεηα ππάξρνπλ ζπλνιηθά πέληε (5) δεκνηηθά θηίξηα, ε ρξήζε ησλ 

νπνίσλ πξννδεπηηθά κεηαβιήζεθε. Πήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη 4 εμ απηψλ (1 

ηαηξείν, 1 θαθελείν, 2 θηίξηα γηα πνιηηηζηηθέο εθδειψζεηο). Νη ζπλνιηθέο εηήζηεο 

εθπνκπέο απφ ηα δεκνηηθά θηήξηα θαη ηηο ινηπέο εγθαηαζηάζεηο / δεκνηηθφ 

εμνπιηζκφ (γεσηξήζεηο, δεκνηηθφο θσηηζκφο) αθνξνχλ ζε θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο πνπ αληηζηνηρεί ζε 120,31 tn CO2eq. 

Νη ζπλνιηθέο εηήζηεο εθπνκπέο απφ ηνλ θιάδν ηεο βηνκεραλίαο (ειαηνπξγείν θαη 

βηνκεραλία πιαζηηθψλ) αθνξνχλ ζε ειεθηξηζκφ θαη ρξήζε πεηξειαίνπ 252,9 tn 

CO2eq. 

Πε φηη αθνξά ηηο κεηαθνξέο, νη ζπλνιηθέο εηήζηεο εθπνκπέο απφ ηε ρξήζε 

βελδηλνθίλεησλ θαη πεηξειαηνθίλεησλ νρεκάησλ ππνινγίδνληαη ζε 124,28 tn 

CO2eq. 

Νη ζπλνιηθέο εηήζηεο εθπνκπέο απφ ηε δηαρείξηζε ησλ ζηεξεψλ θαη πγξψλ 

απνβιήησλ είλαη 26,58 tn CO2eq/έηνο. Δηδηθφηεξα, απφ ηε δηαρείξηζε ησλ αζηηθψλ 

πγξώλ απνβιήησλ (δηάζεζε ζε ξέκα) νη εηήζηεο εθπνκπέο είλαη 14,05 tn CO2eq, 

απφ ηε δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ ηνπ ειαηνπξγείνπ (εμαηκηζνδεμακελή) 

0,5 tn CO2eq/έηνο, ελψ απφ ηε δηαρείξηζε ησλ απνξξηκκάησλ 12,03 tn CO2eq 

εηεζίσο.  

Νη ζπλνιηθέο εηήζηεο εθπνκπέο απφ ηηο παξαπάλσ πεγέο ππνινγίδνληαη ζε 

1.490,64 tn CO2eq. 

 

Ρν Πρέδην Γξάζεο ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 5 εθαη. € δηαξζξψλεηαη ζε 4 άμνλεο 

πξνηεξαηόηεηαο θαη πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο:  

 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θέιπθνπο θαη ηνπ εμνπιηζµνύ θηηξίσλ ζηνλ νηθηαθό 

ηνµέα 

 Κάιπςε ζεξµηθώλ  – ςπθηηθώλ θνξηηώλ θαηνηθηώλ από ΑΠΔ 

 Δλεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ θέιπθνπο θαη ηνπ εμνπιηζκνύ δεκόζησλ θηηξίσλ  

 Κάιπςε ζεξκηθώλ - ςπθηηθώλ θνξηηώλ ηνπ θηεξίνπ πνιηηηζηηθώλ εθδειώζεσλ 

Μειηδνρσξίνπ από ΑΠΔ   

 ηαζκόο θόξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ 

 Αληηθαηάζηαζε Γεκνηηθνύ ζηόινπ νρεκάησλ κε νρήκαηα ειεθηξνθίλεζεο 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 5 

 Παξεκβάζεηο ζην Γεκνηηθό θσηηζκό (εγθαηάζηαζε ιαµπηήξσλ LED θαη 

θσηνβνιηατθά ζπζηήµαηα θσηηζµνύ)  

 Γξάζεηο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο & ρξήζε ηερλνινγηώλ έμππλνπ δηθηύνπ 

 Δπεμεξγαζία ησλ πγξώλ απνβιήησλ ησλ νηθηζκώλ κε θπζηθό ζύζηεκα 

επεμεξγαζίαο  

 Γξάζεηο ελίζρπζεο ηεο αλαθύθισζεο  

 Γξάζεηο εθπαίδεπζεο, δηάδνζεο, δηθηύσζεο θαη δεµνζηόηεηαο. 

 

Ζ πινπνίεζε ηνπ αλακέλεηαη λα ζπκβάιιεη ζηε κείσζε ησλ εθπνκπψλ ηεο 

θνηλφηεηαο θαηά 639,85 tn CO2eq, εηεζίσο.  

 

Αλ ζε απηά πξνζηεζεί ε αληηζηάζκηζε ηνπ ηζνδπγίνπ απφ ηελ παξαγφκελε πξάζηλε 

ελέξγεηα απφ θσηνβνιηατθά ζηε ζηέγε ηεο βηνκεραλίαο πιαζηηθψλ θαη ηελ 

εγθαηάζηαζε αλεκνγελλήηξηαο ηζρχνο 500 kW κέζσ ηνπ κηθξνδηθηχνπ/ «έμππλνπ» 

δηθηχνπ, ε εμνηθνλφκεζε εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ εθηηκάηαη ζε 1.816,13 tn 

CO2eq, επηηπγράλνληαο ηνλ αξρηθφ ζηφρν γηα ηζνδχγην εθπνκπψλ κηθξφηεξν ηνπ 

κεδελφο (-965,34 tn CO2eq ≤ 0). 

 

Πηα θεθάιαηα πνπ αθνινπζνχλ γίλεηαη εθηελήο αλαθνξά ζε φια ηα επηκέξνπο 

ζέκαηα. Δηδηθφηεξα: 

Πην Θεθάιαην 1 γίλεηαη κηα ζχληνκε εηζαγσγή ζην Πρέδην, ζηνπο ζηφρνπο θαη ζηε 

κεζνδνινγία ππνινγηζκνχ ηνπ ηζνδπγίνπ εθπνκπψλ άλζξαθα.  

Ρν Θεθάιαην 2 πεξηιακβάλεη κηα αλαιπηηθή πεξηγξαθή ηεο πθηζηάκελεο 

θαηάζηαζεο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο θνηλφηεηαο Γακαλίσλ. Πε 

απηφ παξνπζηάδνληαη ηα δεκνγξαθηθά, νηθνλνκηθά θαη πνιηηηζηηθά ζηνηρεία, νη 

θπζηθνί πφξνη, ε βηνπνηθηιφηεηα, θαζψο θαη ζηνηρεία γηα ηα ηνπηθά δίθηπα (νδηθφ, 

χδξεπζεο, άξδεπζεο, απνρέηεπζεο, θιπ), ηηο θνηλσληθέο θαη άιιεο  ππνδνκέο 

(εγθαηαζηάζεηο ΑΞΔ, αηνιηθά, θσηνβνιηατθά πάξθα, θιπ).  

Πην Θεθάιαην 3 ππνινγίδνληαη νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα απφ ηα 

ηδησηηθά θαη δεκφζηα θηίξηα, ηηο κεηαθνξέο, ηε βηνκεραλία θαη ηε δηαρείξηζε ησλ 

πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, θαζψο θαη ε ζπλνιηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο. Γηα 

ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ απφ ηηο θαηνηθίεο ρξεζηκνπνηήζεθαλ εηδηθά κνληέια 

πξνζνκνίσζεο πνπ βαζίζηεθαλ ζε πξφηππεο θαηνηθίεο ηεο θνηλφηεηαο θαη 

δεηγκαηνιεπηηθέο κεηξήζεηο.  

Πην Θεθάιαην 4 παξνπζηάδεηαη ζπλνπηηθά ην Πρέδην Γξάζεο, νη ζηφρνη ηνπ θαη ηα 

πξνηεηλφκελα έξγα.  

Πην Θεθάιαην 5 παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ην Πρέδην Γξάζεσλ κε ηηο νπνίεο 

επηρεηξείηαη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο πνπ ζα νδεγήζεη ζε κεδεληθφ ηζνδχγην 
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εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (δξάζεηο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θαηνηθίεο 

θαη δεκφζηα θηίξηα, πηνζέηεζε πξάζηλσλ κεηαθνξψλ θαη ειεθηξνθίλεζεο, 

απνζήθεπζε πεξίζζεηαο ελέξγεηαο απφ ΑΞΔ θαη ρξήζε ηερλνινγηψλ έμππλνπ 

δηθηχνπ, βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο, ειεθηξνπαξαγσγή κέζσ ΑΞΔ, θαζψο θαη 

εηδηθέο δξάζεηο γηα ηελ δηαρείξηζε ησλ απνβιήησλ).  

Πην Θεθάιαην 6 ηεθκεξηψλεηαη ε επίηεπμε ηνπ κεδεληθνχ ηζνδπγίνπ ησλ 

εθπνκπψλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα φπσο εθηηκάηαη λα δηακνξθσζεί κεηά ηελ 

εθαξκνγή ησλ δξάζεσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αχμεζεο ηεο δηείζδπζεο ησλ 

ΑΞΔ ζην ηνπηθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα.  

Ρέινο, ζην Θεθάιαην 7 επηζεκαίλνληαη νη θπξηφηεξνη θίλδπλνη ζε ζρέζε κε ηελ 

πινπνίεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ, ηε δηαζεζηκφηεηα πφξσλ θαη ηελ 

επίδξαζε εμσηεξηθψλ παξαγφλησλ.  

Ρέινο, ζην πιαίζην ηνπ παξφληνο, ε νκάδα κειέηεο εθπφλεζε 8 εηδηθέο ηερληθέο 

εθζέζεηο – πξνκειέηεο, γηα θάζε κηα απφ ηηο πξνηεηλφκελεο δξάζεηο, νη νπνίεο 

παξαηίζεληαη ζε Ξαξάξηεκα.   
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ΔΔηηζζααγγσσγγήή  --  ΠΠηηόόρρννοο  θθααηη  

ΚΚεεζζννδδννιιννγγίίαα  ΠΠρρεεδδίίννππ  ΓΓξξάάζζεεοο  
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 1.1 Δηζαγσγή 

Ρν παξφλ Πρέδην Γξάζεο εθπνλήζεθε ζηα πιαίζηα ηνπ έξγνπ: «Παξνρή 

Τπεξεζηώλ γηα ηνλ ρεδηαζκό Γξάζεσλ Πξάζηλεο Αλάπηπμεο ζε Αγξνηηθή 

«Κνηλόηεηα» ηνπ Γήκνπ Αξραλώλ – Αζηεξνπζίσλ», ζην πιαίζην ηνπ Έξγνπ 

«MedStrategy: Integrated Strategy for Sustainable Development of 

Mediterranean Rural Areas», κε ηε ζπγρξεκαηνδφηεζε ηνπ Δπξσπατθνχ 

Ρακείνπ Ξεξηθεξεηαθήο Αλάπηπμεο (ΔΡΞΑ), κέζσ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Δδαθηθήο 

Ππλεξγαζίαο «Μεζνγεηαθόο Υώξνο MED 2007-2013». 

 

Ζ Αγξνηηθή Θνηλφηεηα πνπ επηιέρζεθε απφ ην Γήκν, πξνθεηκέλνπ λα εθπνλεζεί ην 

Πρέδην Γξάζεο Ξξάζηλεο Αλάπηπμεο ήηαλ ε Ρνπηθή Κνηλόηεηα (Σ.Κ) Γακαλίσλ, 

ε νπνία πεξηιακβάλεη ηνπο νηθηζκνχο: 

 Γακάληα 

 Αξθάδη 

 Κειηδνρψξη 

 

Νη δξάζεηο Ξξάζηλεο Αλάπηπμεο πνπ πξνηείλεη ην παξφλ Πρέδην αθνξνχλ 

ελέξγεηεο:  

 Δμνηθνλφκεζεο Δλέξγεηαο (ΔΜΔ),  

 Αμηνπνίεζεο Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο (ΑΞΔ), 

 Ξξάζηλσλ Κεηαθνξψλ,  

 Ξεξηβαιινληηθήο αλαβάζκηζεο, 

 Βέιηηζηεο δηαρείξηζεο απνξξηκκάησλ, 

 Αεηθφξνπ δηαρείξηζεο πδάηηλσλ πφξσλ.  

 
 
 1.2 Πηόρνο 

Ρν παξφλ Πρέδην επηδηψθεη ηελ ηζόξξνπε θαη αεηθόξν αλάπηπμε ηεο 

επηιεγκέλεο Αγξνηηθήο «Θνηλφηεηαο» κε ηελ αλάδεημε ησλ ηδηαίηεξσλ 

ραξαθηεξηζηηθψλ ηεο πεξηνρήο, ηε δεκηνπξγία λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηελ 

ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ, ηελ εμνηθείσζε ησλ πνιηηψλ θαη εξγαδνκέλσλ κε 

πξαθηηθέο Ξξάζηλεο Αλάπηπμεο, κε άκεζν απνηέιεζκα φισλ απηψλ, αιιά θαη 

ζηφρν, ηε δηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ. 

 

Απψηεξνο ζηφρνο είλαη ε πινπνίεζε ελφο λένπ Ξξφηππνπ Ξξάζηλεο Αλάπηπμεο ζηα 

φξηα ηνπ Γήκνπ, πνπ ζα δεκηνπξγήζεη λέεο δπλαηφηεηεο πςειήο πξνζηηζέκελεο 

αμίαο θαη ζεηηθέο πξννπηηθέο ζηελ ηνπηθή νηθνλνκία. Κε βάζε ην ζηφρν απηφ 
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ζρεδηάζηεθε ε αλάπηπμε ηεο πεξηνρήο κειέηεο, κέζσ ζηνρεπκέλσλ παξεκβάζεσλ, 

πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί κηα Πξάζηλε Αγξνηηθή Κνηλόηεηα κεδεληθνύ 

ηζνδπγίνπ εθπνκπώλ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2eq) θαη θαηεμνρήλ έλαο 

ειθπζηηθφο ηφπνο δηαβίσζεο. 

 

 1.3 Κεζνδνινγία  

 

Ρν Πρέδην Γξάζεο, θαηαξηίζζεθε έηζη ψζηε : 

 

 λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη εθπνκπέο αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ, κέζσ δξάζεσλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη αεηθφξνπ δηαρείξηζεο θπζηθψλ πφξσλ θαη 

απνβιήησλ θαη  

 λα αληηζηαζκηζηνχλ νη εθπνκπέο κέζσ ηεο δηείζδπζεο ΑΞΔ ζην ελεξγεηαθφ 

ζχζηεκα, έηζη ψζηε ην ηζνδχγην εθπνκπψλ άλζξαθα λα είλαη κεδεληθφ. 

 

Ρν Ηζνδχγην Δθπνκπψλ Άλζξαθα (CO2eq) δίλεηαη απφ ηελ παξαθάησ ζρέζε: 

 

 

 

 

 

Ζ ζρεκαηηθή απεηθφληζε ηνπ Ηζνδπγίνπ Δθπνκπψλ (CO2eq) δίλεηαη ζην ζρήκα πνπ 

αθνινπζεί: 

 

Ξεγή: Νδεγφο Κειεηψλ, Ξξφγξακκα Ξξάζηλεο Αγξνηηθήο & Λεζησηηθέο Θνηλφηεηεο, 

http://www.cres.gr/kape/prasina_xoria/odigos_meleton.pdf 

 

Αθνινπζψληαο ηε κεζνδνινγία απνγξαθήο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ θαη ησλ 

εθπνκπψλ CO2eq (Community Energy and Emissions Inventory) ζχκθσλα κε ηα 

δηεζλψο αλαγλσξηζκέλα πξσηφθνιια απνγξαθήο φπσο ηε κεζνδνινγηθή 

πξνζέγγηζε ππνινγηζκνχ ησλ θαηαλαιψζεσλ θαη εθπνκπψλ CO2eq απφ ην 

Ηζνδύγην Δθπνκπώλ Άλζξαθα (tn CO2eq) 

 

θηζηάκελεο Δθπνκπέο CO2eq – Κείσζε Δθπνκπώλ CO2eq – 
Δμηζνξξόπεζε Δθπνκπώλ CO2eq (Ξαξαγσγή Ξξάζηλεο Δλέξγεηαο) ≤ 0 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 12 

Πυκθσλν ησλ Γεκάξρσλ (Mayors Covenant), δηακνξθψζεθε πξννδεπηηθά ην 

πιαίζην εθθίλεζεο ηνπ Πρεδίνπ. Ρα βήκαηα πνπ πεξηιακβάλεη ε δηαδηθαζία είλαη: 

 

1. Θαζνξηζκφο ησλ νξίσλ ηεο πεξηνρήο απνγξαθήο. 

2. Θαζνξηζκφο ησλ πιένλ ζεκαληηθψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ πνπ ζα πξέπεη λα 

πνζνηηθνπνηεζνχλ (δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (CO2), κεζάλην (CH4), ππνμείδην ηνπ 

αδψηνπ (N2O), ππεξθζνξάλζξαθεο). 

3. Θαζνξηζκφο ησλ ελεξγεηαθψλ εηζξνψλ θαη εθξνψλ αλά θαηεγνξία (θηήξηα, 

κεηαθνξέο, βηνκεραλία). 

4. Κεηαηξνπή φισλ ησλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ ζε ηζνδχλακν εθπνκπψλ CO2eq 

κε βάζε ηηο νδεγίεο ηνπ IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) 

θαη ηνπ Ππκθψλνπ ησλ Γεκάξρσλ. 

5. Θαζνξηζκφο ηνπ νηθνινγηθνχ απνηππψκαηνο ηεο πεξηνρήο (Ππλνιηθή 

θαηαλάισζε ελέξγεηαο (ΡΗΞ), Δθπνκπψλ tn CO2eq). 

6. Αλάιπζε ηεο ζπλεηζθνξάο ησλ δηαθφξσλ δξαζηεξηνηήησλ ζην ηζνδχγην 

εθπνκπψλ CO2eq. 

7. Θαζνξηζκφο ζρεδίνπ δξάζεσλ θαη παξεκβάζεσλ κε ζηφρν ηε κείσζε ηεο 

ελέξγεηαο πνπ θαηαλαιψλεηαη θαη ησλ εθπνκπψλ CO2eq. 

8. Θαζνξηζκφο δξάζεσλ ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΞΔ πξνο παξαγσγή «πξάζηλεο» 

ελέξγεηαο, γηα ηελ εμηζνξξφπεζε ησλ εθπνκπψλ CO2eq. 

9. πνινγηζκφο ηζνδπγίνπ εθπνκπψλ CO2eq. 

 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  
ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

 

ΔΡΑΚ ΑΔ 13 

 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  

θθεεθθάάιιααηηνν  22  

ΘΘααηηααγγξξααθθήή  ΣΣααξξααθθηηεεξξηηζζηηηηθθώώλλ  

ΑΑγγξξννηηηηθθήήοο  ΘΘννηηλλόόηηεεηηααοο  
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ΔΡΑΚ ΑΔ 14 

 
 2.1 Γεληθά ζηνηρεία 

Πχκθσλα κε ηνλ Θαλ. 1059/2003 γηα ηε ζέζπηζε κηαο θνηλήο νλνκαηνινγίαο ησλ 

εδαθηθψλ ζηαηηζηηθψλ κνλάδσλ (NUTS) θαη κε πιεζπζκφ πνπ δελ ζα μεπεξλά ηνπο 

1.000 θαηνίθνπο, σο Αγξνηηθή Κνηλόηεηα λνείηαη ην Γεκνηηθφ Γηακέξηζκα κε 

ππθλφηεηα πιεζπζκνχ θάησ απφ 150 θαηνίθνπο/km2 ζε δεδνκέλε πεξηνρή 

NUTSIII (λνκνχ). 

 

Ν Γήκνο Αξραλώλ – Αζηεξνπζίσλ ζπζηάζεθε κε ην Λφκν 3852/2010 θαη 

πξνέθπςε απφ ηελ ζπλέλσζε ησλ Γήκσλ Αζηεξνπζίσλ, Λίθνπ Θαδαληδάθε θαη 

Αξραλψλ. Ζ έθηαζε ηνπ είλαη 335,38 η.ρικ. θαη ν πιεζπζκφο ηνπ 16.650 θάηνηθνη 

(πξνζσξηλά απνηειέζκαηα ηεο απνγξαθήο ηνπ 2011). Έδξα ηνπ δήκνπ νξίζηεθαλ 

ηα Ξεδά θαη ηζηνξηθέο έδξεο νη Αξράλεο θαη ν Ξχξγνο. Ππλνξεχεη ζηα αλαηνιηθά κε 

ην Γήκν Σεξζνλήζνπ θαη Κηλψα Ξεδηάδαο, βφξεηα κε ην Γήκν Ζξαθιείνπ, ζηα 

δπηηθά κε ην Γήκν Γφξηπλαο, ελψ ζηα λφηηα βξέρεηαη απφ ζάιαζζα. 

 
 

Ζ Σνπηθή Κνηλόηεηα Γακαλίσλ, φπσο πξναλαθέξζεθε, απνηειείηαη απφ ηνπο 

νηθηζκνχο Γακάληα, Αξθάδη θαη Κειηδνρψξη. Ρα Γακάληα βξίζθνληαη ζηε 

λνηηνδπηηθή πιεπξά ηεο Γεκνηηθήο Δλφηεηαο «Λίθνο Θαδαληδάθεο». Απέρνπλ απφ 

ην Ζξάθιεην 34 ρικ. θαη είλαη ρηηζκέλα ζε πςφκεηξν 420 κέηξσλ. Ρν Αξθάδη 

βξίζθεηαη ζε πςφκεηξν 520 κ. ζηελ πιεπξά ηεο νξνζεηξάο Κνλνδέλδξη θαη ζε 

απφζηαζε 30,8 ρικ. απφ ην Ζξάθιεην. Ρν Κειηδνρψξη ζε πςφκεηξν 400κ. 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 15 

βξίζθεηαη ζηηο αλαηνιηθέο πιαγηέο ηνπ πςψκαηνο Θαζηξηψηεο θαη ε απφζηαζή ηνπ 

απφ ην Ζξάθιεην είλαη 40,1 ρικ. 

 

 2.2 Γεκνγξαθηθά ζηνηρεία 

Ν Γήκνο Αξραλψλ – Αζηεξνπζίσλ εκθαλίδεη αξλεηηθή πιεζπζκηαθή εμέιημε, 

εκθαλίδνληαο κείσζε ηεο ηάμεο ηνπ 7,61% ην 2011 ζε ζρέζε κε ην 2001. 

Πχκθσλα κε ηελ ηειεπηαία απνγξαθή ηεο ΔΙΠΡΑΡ (2011), ν πιεζπζκφο ησλ  

16.650 θαηνίθσλ αληηπξνζσπεχεη ην 5,47% ηνπ πιεζπζκνχ ηνπ Λνκνχ.  

 

ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΖ ΔΜΔΙΗΜΖ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ – ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

ΓΖΚΝΠ ΑΟΣΑΛΥΛ - 
ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

ΞΙΖΘΠΚΝΠ 
2011 

ΞΙΖΘΠΚΝΠ            
2001 

ΓΔ ΑΟΣΑΛΥΛ  4.548 

ΓΔ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ  6.303 

ΓΔ Λ. ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ  7.171 

ΠΛΝΙΝ 16.650 18.022 

ΞΖΓΖ ΔΙΠΡΑΡ, Πηνηρεία Απνγξαθήο 2001 & 2011 
 

Ζ πιεζπζκηαθή ππθλφηεηα ηνπ Γήκνπ είλαη 49,39 θάηνηθνη/km2, έλαληη 115,20 

θαηνίθσλ/km2 ηνπ Λνκνχ. 

Ξξνθεηκέλνπ λα απνηππσζεί ε δεκνγξαθηθή θπζηνγλσκία ηεο πεξηνρήο 

εμεηάδνληαη ηξεηο δείθηεο : α) ν δείθηεο γήξαλζεο, β) ν δείθηεο λεαληθφηεηαο θαη 

γ) ν δείθηεο εμάξηεζεο. Νη ελ ιφγσ δείθηεο εκθαλίδνληαη πξνβιεκαηηθνί ζε ζρέζε 

κε ην δεκνγξαθηθφ πξνθίι ηεο πεξηθέξεηαο θαη ηεο ρψξαο γεληθφηεξα. 

 

ΓΖΚΝΓΟΑΦΗΘΝΗ  
ΓΔΗΘΡΔΠ 2001 

ΓΔΗΘΡΖΠ 
ΓΖΟΑΛΠΖΠ1 

ΓΔΗΘΡΖΠ 
ΛΔΑΛΗΘΝΡΖΡΑΠ2 

ΓΔΗΘΡΖΠ 
ΔΜΑΟΡΖΠΖΠ3  

Γήκνο Αξραλώλ – 
Αζηεξνπζίσλ  

148,49 14,83 58,21 

Ξ.Δ. Ζξαθιείνπ 88,43 17,16 47,80 

Ξεξηθέξεηα Θξήηεο 95,87 16,96 49,76 

Πχλνιν Σψξαο 110,06 15,18 46,81 

Ξεγή : ΔΙ.ΠΡΑΡ. 

                                                 
1 Γείθηεο γήξαλζεο: ν αλαινγψλ αξηζκφο αηφκσλ άλσ ησλ 65 εηψλ σο πξνο 100 άηνκα ειηθίαο 0-14 
εηψλ. 
2 Γείθηεο λεαληθφηεηαο: ν αλαινγψλ αξηζκφο αηφκσλ 0-15 εηψλ σο πξνο ζπλνιηθφ πιεζπζκφ. 
3 Γείθηεο εμάξηεζεο: ν αλαινγψλ αξηζκφο αηφκσλ ησλ νκάδσλ 0-14 εηψλ θαη 65 θαη άλσ, σο πξνο ηα 
άηνκα ειηθίαο 15-64 εηψλ. 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 16 

 

Όζνλ αθνξά ζε επηκέξνπο πιεζπζκηαθά ζηνηρεία γηα ηε Γεκνηηθή Δλφηεηα Λ. 

Θαδαληδάθε παξνπζηάδεηαη αλαιπηηθά ν πιεζπζκφο αλά Γεκνηηθή Θνηλφηεηα κε 

ζηνηρεία ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001 ιφγσ κε δεκνζηεπκέλσλ ζηνηρείσλ ηεο 

απνγξαθήο ηνπ 2011. Δηδηθφηεξα, ν πξαγκαηηθφο πιεζπζκφο αλέξρνληαλ ζε 393 

θαηνίθνπο (Γακάληα 228, Αξθάδη 57 θαη Κειηδνρψξη 108) θαη ν κφληκνο πιεζπζκφο 

ζε 317 θαηνίθνπο (Γακάληα 169, Αξθάδη 51 θαη Κειηδνρψξη 97). 

 
ΞΙΖΘΠΚΝΠ ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ ΔΛΝΡΖΡΑΠ ΛΗΘΝ ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ (2001) 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ / 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ 
ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ 

Γήκνο Αξραλώλ – 
Αζηεξνπζίσλ 

 18.022 

ΓΔ Λίθνπ Θαδαληάθε  7.171 

Ρ.Θ. Αγίνπ Βαζηιείνπ  426 

 Άγηνο Βαζίιεηνο (ν) 426 

Ρ.Θ. Αγίσλ Ξαξαζθηώλ  937 

 Αγίεο Ξαξαζθηέο (νη) 864 

 Θειιηά (ηα) 73 

Ρ.Θ. Αιαγλίνπ  315 

 Αιάγλην (ην) 315 

Ρ.Θ Αζηξαθώλ  228 

 Αζηξαθνί (νη) 228 

Ρ.Θ Αζηξηηζίνπ  385 

 Αζηξίηζη (ην) 385 

Ρ.Θ. Γακαλίσλ  393 

 Γακάληα (ηα) 228 

 Αξθάδη (ην) 57 

 Κειηδνρώξη (ην) 108 

Ρ.Θ. Θαιινλήο  278 

 Θαιινλή (ε) 278 

Ρ.Θ. Θαηαιαγαξίνπ  312 

 Θαηαιαγάξη (ην) 312 

Ρ.Θ. Θνπλάβσλ  857 

 Θνπλάβνη (νη) 857 

Ρ.Θ. Κειεζώλ  410 

 Κειέζεο (νη) 309 

 Φηιίζηα (ηα) 101 

Ρ.Θ. Κεηαμνρσξίνπ  690 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 17 

ΓΖΚΝΡΗΘΖ ΔΛΝΡΖΡΑ / 
ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ 

ΝΗΘΗΠΚΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ 

 Κεηαμνρψξη (ην) 524 

 Αξκαλψγεηα (ηα) 123 

 
Κνλή Αγ. Γεσξγίνπ 

Δπαλσζήθε (ε) 
24 

 Ξαξζέλην (ην) 19 

Ρ.Θ. Κπξηηάο  651 

 Κπξηηά (ε) 651 

Ρ.Θ. Ξεδώλ  426 

 Ξεδά (ηα) 426 

Ρ.Θ. Σνπδεηζίνπ  863 

 Σνπδέηζη (ην) 863 

Ξεγή : ΔΙ.ΠΡΑΡ. 

 
Πε φηη αθνξά ηελ ειηθηαθή δηάξζξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο 

Γακαλίσλ, φπσο πξνθχπηεη απφ ηνλ παξαθάησ πίλαθα, ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ 

(65%) αθνξά ζε παξαγσγηθέο ειηθίεο 15-64 εηψλ, ελψ ζε φηη αθνξά ην επίπεδν 

εθπαίδεπζεο, ην 67% έρεη νινθιεξψζεη κφλν πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε θαη κφιηο 

ην 3% ηξηηνβάζκηα εθπαίδεπζε. 

 

Ζιηθηαθή Γηάξζξσζε Ξιεζπζκνύ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο 
Γακαλίσλ 

Άλδξεο 164 % 

0-14 ΔΡΥΛ 19 11,59 

15-64 ΔΡΥΛ 112 68,29 

>65 ΔΡΥΛ 33 20,12 

Γπλαίθεο 153 % 

0-14 ΔΡΥΛ 16 10,46 

15-64 ΔΡΥΛ 97 63,40 

>65 ΔΡΥΛ 40 26,14 

Δπίπεδν Δθπαίδεπζεο πιεζπζκνύ Ρνπηθήο Θνηλόηεηαο 
Γακαλίσλ 

Δπίπεδν Δθπαίδεπεο 317 % 

Ξξσηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 128 40,38 

Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε 57 17,98 

Ρξηηνβάζκηα Δθπαίδεπζε 6 1,89 

Ξεγή : ΔΙ.ΠΡΑΡ. 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 18 

 

 2.3 Νηθνλνκηθά ζηνηρεία 

Ζ νηθνλνκία ηνπ Γήκνπ Αξραλψλ - Αζηεξνπζίσλ ζηεξίδεηαη θαηά βάζε ζηνλ 

πξσηνγελή ηνκέα δηακνξθψλνληαο ζε κεγάιν βαζκφ ηα κεγέζε ηνπ ηνπηθνχ 

εηζνδήκαηνο θαη ηεο απαζρφιεζεο. Ζ νηθνλνκηθή δνκή δελ εκθαλίδεη ηθαλνπνηεηηθή 

δηαθνξνπνίεζε, θαζψο ην πνζνζηφ ζπκκεηνρήο ησλ ινηπψλ θιάδσλ ζηελ ηνπηθή 

νηθνλνκία παξνπζηάδεη ζπγθξηηηθή πζηέξεζεο (θαηεμνρήλ ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο). 

 

Βάζεη ηεο απνγξαθήο ηνπ 2001, ν νηθνλνκηθά ελεξγφο πιεζπζκφο αληηπξνζψπεπε  

ην 55,12% ηνπ ζπλνιηθνχ πιεζπζκνχ ηνπ Γήκνπ. Νη απαζρνινχκελνη αλέξρνληαλ 

ζε 7.442 άηνκα, ελψ ε αλεξγία δηακνξθψλνληαλ ζην επίπεδν ηνπ 8,00%. 

 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ ΑΛΑ ΡΝΚΔΑ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ (2001) 

ΡΝΚΔΑΠ 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖΠ 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΑΠ 

ΓΖΚΝΠ ΑΟΣΑΛΥΛ – 
ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑΘΖ 
ΔΛΝΡΖΡΑ 

ΖΟΑΘΙΔΗΝ 

ΞΔΟΗΦΔΟΔΗΑ 

ΘΟΖΡΖΠ 

ΞΟΥΡΝΓΔΛΖΠ 4.017 49,66% 27.325 21,18% 20.960,72 12,30% 

ΓΔΡΔΟΝΓΔΛΖΠ 687 8,49% 19.167 14,85% 75.860,78 31,14% 

ΡΟΗΡΝΓΔΛΖΠ 2.738 33,85% 70.794 54,87% 81.553 33,47% 

ΓΔ ΓΖΙΥΠΑΛ 647 8,00% 11.742 9,10% 65.273,83 16,79% 

ΠΛΝΙΝ 8.089 100% 129.028 100% 243.648,3 100% 

Ξεγή : ΔΙ.ΠΡΑΡ. 

 

Ζ δηάξζξσζε ινηπφλ ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ πιεζπζκνχ αλά παξαγσγηθφ ηνκέα 

επαιεζεχεη ηνλ αγξνηηθφ ραξαθηήξα ηνπ Γήκνπ. Δηδηθφηεξα σο δεζπφδσλ ηνκέαο 

ηεο ηνπηθήο νηθνλνκίαο εκθαλίδεηαη ν πξσηνγελήο φπνπ απαζρνιείηαη ην 49,66% 

ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ. Αθνινπζνχλ ν ηξηηνγελήο θαη ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο 

(33,85% θαη 8,49% αληίζηνηρα). 

Πηε ζπλέρεηα αθνινπζεί πίλαθαο κε ηα ζηνηρεία ηνπ νηθνλνκηθά ελεξγνχ 

πιεζπζκνχ θαηά θχιν θαη νκάδεο ειηθηψλ, ζηελ ππφ εμέηαζε αγξνηηθή θνηλφηεηα: 
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ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΔΛΔΟΓΝΠ ΘΑΗ ΚΖ ΔΛΔΟΓΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ  

ΘΑΡΑ ΦΙΝ ΘΑΗ ΝΚΑΓΔΠ ΖΙΗΘΗΥΛ (2001) 

ΡΝΞΗΘΖ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  

ΦΙΝ & 

ΝΚΑΓΔΠ 
ΖΙΗΘΗΥΛ 

ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ 

ΔΛΔΟΓΝΠ 
ΞΙΖΘΠΚΝΠ 

ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ ΔΛΔΟΓΝΗ ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΑ 

ΚΖ ΔΛΔΟΓΝΠ 
ΞΙΖΘΠΚΝΠ 

ΑΞΑΠΣΝ-
ΙΝΚΔΛΝΗ 

ΑΛΔΟΓΝΗ 
ΑΛΔΟΓΝΗ 

ΛΔΝΗ 

ΠΛΝΙΝ 198 177 2 19 171 

      

ΑΛΓΟΔΠ 133 118 1 14 58 

10-19 
εηψλ 

13 3 0 10 19 

20-24 
εηψλ 

18 15 0 3 4 

25-29 
εηψλ 

14 12 1 1 1 

30-44 
εηψλ 

29 29 0 0 1 

45-64 
εηψλ 

51 51 0 0 6 

65+ εηψλ 8 8 0 0 27 

ΓΛΑΗΘΔΠ 65 59 1 5 113 

10-19 
εηψλ 

0 0 0 0 22 

20-24 
εηψλ 

11 5 1 5 9 

25-29 
εηψλ 

9 9 0 0 1 

30-44 
εηψλ 

16 16 0 0 11 

45-64 

εηψλ 
29 29 0 0 28 

65+ εηψλ 0 0 0 0 42 

Ξεγή : ΔΙ.ΠΡΑΡ. 

 

Ν δεπηεξνγελήο ηνκέαο ζηελ πεξηνρή πεξηνξίδεηαη ζηελ παξνπζία θαη ιεηηνπξγία 

ελφο ζπλεηαηξηζηηθνχ ειαηνπξγείνπ θαη κηαο βηνκεραλίαο πιαζηηθψλ.  

Ρν ειαηνπξγείν βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Γακαλίσλ θαη ην ιεηηνπξγεί ν Αγξνηηθφο 

Ππλεηαηξηζκφο Γακαλίσλ. Ρν θηίξην ηνπ ειαηνπξγείνπ ρξνλνινγείηαη πξν ηνπ 1955, 

θαη ν εμνπιηζκφο είλαη θπγφθεληξεο ηερλνινγίαο (πξν ηνπ 1985)4.  

                                                 
4 Ρν ειαηνηξηβείν ησλ Γακαλίσλ εμππεξεηεί 500 – 700 ειαηνπαξαγαγσγνχο απφ ηελ Γεκνηηθή Θνηλφηεηα 

θαη ηε γχξσ πεξηνρή θαη εθηηκάηαη φηη εηεζίσο παξάγνληαη 150 - 200 ηφλνη ειαηφιαδν πνπ αληηζηνηρνχλ 
ζε 750 – 1000 ηφλνπο πγξψλ απνβιήησλ (θαηζίγαξνπ). Ζ δηάζεζε ηνπο γίλεηαη ζε ιηκλνδεμακελή 
εμάηκηζεο ζηε ζέζε Κεζφθακπνο ζε απφζηαζε 2ρικ, ελψ ε ειαηνππξήλα ζπγθεληξψλεηαη ζε 
πεξηθξαγκέλν ππαίζξην ρψξν πξνο μήξαλζε θαη πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηίζεηαη ζε 
ππξελειαηνπξγεία.   
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Ζ κνλάδα ηεο βηνκεραλία πιαζηηθψλ Θαξάηδεο ΑΔ βξίζθεηαη ζην Κειηδνρψξη. 

Αζρνιείηαη κε ηελ παξαγσγή δηρηπψλ πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζηελ βηνκεραλία 

θξεάησλ θαη αιιαληηθψλ. Ν αξηζκφο ησλ εξγαδνκέλσλ αλέξρεηαη ζε 30 άηνκα, νη 

πεξηζζφηεξνη θάηνηθνη ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ. 

 

  

Διαηνηξηβείν (θπγνθεληξηθφ) Αγξνηηθνχ Ππλεηαηξηζκνχ Γακαλίσλ 
Έλαξμε ιεηηνπξγίαο 1985 

 

Υο πξνο ηνλ ηξηηνγελή ηνκέα θαη εηδηθφηεξα ηνλ θιάδν ησλ ππεξεζηψλ θαη 

εκπνξίνπ ζεκεηψλεηαη φηη ζηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα Γακαλίσλ δελ ππάξρεη  

ηνπξηζηηθφ θαηάιπκα παξά κφλν 4 θαθελεία, 2 παληνπσιεία θαη 1 θξενπσιείν.  

 

ΘΑΡΑΙΚΑΡΑ 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΡΗΚΖ 

Μελνδνρεηαθέο Κνλάδεο 0 

Δλνηθηαδφκελα δσκάηηα 0 

Θιίλεο 0 

Ξιεξφηεηα (%) 0 

Αξηζκφο ∆ηαλπθηεξεχζεσλ 0 

Έιιελεο 0 

Αιινδαπνί 0 

ΚΝΛΑΓΔΠ ΔΠΡΗΑΠΖΠ 

ΘΑΡΖΓΝΟΗΑ ΑΟΗΘΚΝΠ 

Δζηηαηφξηα Θαθέ – Κπαξ 4 

Ινηπά  

ΔΚΞΝΟΗΘΔΠ ΚΝΛΑΓΔΠ 

Super Market 0 

Ξαληνπσιεία 2 

Θαηαζηήκαηα Ρνπξηζηηθψλ Δηδψλ 0 

Φνχξλνη - Εαραξνπιαζηεία 0 

Νπσξνπσιεία 0 

Ινηπά (θξενπσιείν) 1 

 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  
ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

 

ΔΡΑΚ ΑΔ 21 

Ρν θαθελείν Γακαλίσλ (85 ηκ. θαη πεξίπνπ 160 ηκ. πξναχιηνο ρψξνο) ζηεγάδεηαη 

ζην θηίξην ηνπ παιηνχ Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ. Αλάινγα, ην θηίξην ηνπ παιηνχ 

Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ ηνπ Αξθαδίνπ (37 ηκ.) έρεη παξαρσξεζεί ζηνλ πνιηηηζηηθφ 

ζχιινγν ηνπ ρσξηνχ θαη ζε απηφ ζπζηεγάδεηαη ην θνηλνηηθφ ηαηξείν, ν πνιηηηζηηθφο 

ζχιινγνο θαη κηα κηθξή βηβιηνζήθε. 

 

  
Θαθελείν Γακαλίσλ (παιηφ Γεκνηηθφ Πρνιείν) 

 

 

 

 2.4  Ξνιηηηζηηθά ζηνηρεία 

 

 Αξραηνινγηθέο ζέζεηο 

Παθείο ελδείμεηο γηα ηελ χπαξμε δηεζπαξκέλσλ θνηλνηήησλ ζηελ επξχηεξε πεξηνρή 

ρξνλνινγνχληαη απφ ην ηέινο ηεο χζηεξεο λενιηζηθήο θαη ηεο ηειηθήο λενιηζηθήο 

πεξηφδνπ (5000-3500 π.Σ.). 

Ν πξναλαθηνξηθφο κηλσηθφο νηθηζκφο ησλ Αξραλψλ (3500-2000 π.Σ.), άθεζε ίρλε 

ζε ηέζζεξηο δηαθνξεηηθέο ζέζεηο ζηηο ζεκεξηλέο Αξράλεο: ζηε ζέζε Βνξλά θνληά 

ζην αλαθηνξηθφ θηίξην, ζην θέληξν ηνπ ζεκεξηλνχ νηθηζκνχ, ζηελ Ρνπξθνγεηηνληά 

(ην αλαθηνξηθφ θηίξην) θαη ζηνλ Ρξνχιν.  

 

Ρα ηαθηθά θηίξηα ηνπ νξγαλσκέλνπ λεθξνηαθείνπ ζην Φνπξλί απνδεηθλχνπλ, κε ην 

πιήζνο ησλ θηεξηζκάησλ ηνπο ηνλ πινχην ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο θαη ηηο 

έληνλεο εμσηεξηθέο ζρέζεηο κε ηηο Θπθιάδεο, ηελ Αίγππην θαη ηελ Αλαηνιή. Ρα 

ζεκαληηθφηεξα θηίζκαηα ηεο πεξηφδνπ είλαη ηα ηεξά. Θαηά ηε δηάξθεηα ηεο, 

ηδξχζεθε ην ππαίζξην ηεξφ «θνξπθήο» ζηελ Τειή Θνξθή ηνπ Γηνχρηα, ελψ πξνο ην 

ηέινο ηεο ν λαφο ζηα Αλεκφζπειηα.  

 

Ζ αξραηνινγηθή αμία ηνπ Γηνχρηα νθείιεηαη ζε ζεκαληηθνχο αξραηνινγηθνχο 

ρψξνπο πνπ έρνπλ εληνπηζζεί. Ρέζζεξα ηεξά θαη έλα κηλσηθφ λεθξνηαθείν έρνπλ 
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δψζεη ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο γηα ην κηλσηθφ πνιηηηζκφ. Πηα θαξάγγηα ηνπ 

πάξθνπ έρνπλ επίζεο εληνπηζηεί ζεκαληηθέο ζέζεηο κε ηζηνξηθή αμία φπσο ε αξραία 

Έιηπλα, ν κηλσηθφο νηθηζκφο Κπξηηάο θαη ην κηλσηθφ λεθξνηαθείν Αζηξαθψλ. 

 

 Κνπζεία – Κνλαζηήξηα – Δλεηηθά θαη Κεζαησληθά Νρπξά 

Πην Γήκν Αξραλψλ – Αζηεξνπζίσλ ιεηηνπξγεί ε Αξραηνινγηθή Ππιινγή Αξραλψλ ε 

νπνία βξίζθεηαη εγθαηεζηεκέλε ζε Κνπζείν ζηε ζπλνηθία Ρδακί. Πηε Κπξηηά 

βξίζθεηαη ην Κνπζείν Λίθνπ Θαδαληδάθε, ην νπνίν ιεηηνπξγεί απφ ην 1983 

εθζέηνληαο πξνζσπηθά αληηθείκελα θαη ηεθκήξηα ηεο ζπγγξαθηθήο θαη θνηλσληθήο 

δσήο ηνπ ζπγγξαθέα. Πε έλα παιηφ αξρνληηθφ θηίξην ζην Σνπδέηζη ζηεγάδεηαη ην 

Κνπζηθφ Δξγαζηήξη Ιαβχξηλζνο. Ρα εθζέκαηα πνπ αλήθνπλ ζηελ πξνζσπηθή 

ζπιινγή ηνπ Ross Daly, αληηπξνζσπεχνπλ καθξαίσλεο κνπζηθέο παξαδφζεηο. 

Πθνπφο ηνπ εξγαζηεξίνπ είλαη ε ζπιινγή, δηάζσζε θαη πξνβνιή παξαδνζηαθψλ 

κνπζηθψλ νξγάλσλ απφ φιν ηνλ θφζκν. 

Πην Γήκν ζπλαληψληαη επίζεο δχν ηζηνξηθά κνλαζηήξηα: ην Κνλαζηήξη ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ ηνπ Δπαλσζήθε θαη ην Κνλαζηήξη ηεο Ξαλαγίαο ηεο Ππειηψηηζζαο. 

Γπηηθά απφ ην Αιάγλη, βξίζθεηαη ην Φξνχξην Θφισλ ηεο ηειεπηαίαο πεξηφδνπ ηεο 

Δλεηνθξαηίαο (16νο - 17νο αηψλαο), ελψ δπφκηζη ρηιηφκεηξα έμσ απφ ην 

Θαηαιαγάξη, βξίζθεηαη ν Θάζηεινο ή ην Castello del Corner, φπσο νλφκαδαλ ην 

θξνχξην νη Δλεηνί θενπδάξρεο πνπ ην έρηηζαλ. Απφ ην κεζαησληθφ απηφ θξνχξην 

δηαηεξείηαη έλα κεγάιν ηκήκα ησλ ηεηρψλ.  

 

 Ιανγξαθηθά ζηνηρεία  

Ρν φλνκα ησλ Γακαλίσλ, θαηά ηνλ αξραηνιφγν Λ. Ξιάησλα πξνέξρεηαη απφ ην 

αξραίν Γακάλα - Γα Κα, πνπ ζεκαίλεη Κεηέξα Γε. 

Ζ παιηφηεξε γξαπηή αλαθνξά ηνπ ρσξηνχ βξίζθεηαη ζε έλα ζπκβφιαην ηνπ 1302, 

απφ ην ζπκβνιαηνγξάθν ηνπ Σάλδαθα Brixano, φπνπ αλαθέξεηαη σο Demanie. 

Κεηά ηε Κηθξαζηαηηθή θαηαζηξνθή εγθαηαζηάζεθαλ ζην ρσξηφ πξφζθπγεο απφ ην 

ρσξηφ Ρζίβιηθ ηεο πεξηνρήο Πειεχθεηαο ηεο Κ. Αζίαο.  

Θνληά ζην ρσξηφ, ζηε ζέζε Θνπξήλα βξέζεθε ην 1915 απφ ηνλ αξραηνιφγν 

Μαλζνπδίδε, ζνισηφο κηλσηθφο ηάθνο πζηεξνκηλσηθήο πεξηφδνπ, ν νπνίνο ήηαλ 

γεκάηνο λεξφ θαη νη θάηνηθνη ηνλ λφκηδαλ γηα πεγάδη. 

Ρα νλφκαηα ησλ δξφκσλ ζηα Γακάληα δφζεθαλ γηα λα ηηκήζνπλ ηε Κηθξαζηαηηθή 

θαηαγσγή ησλ θαηνίθσλ.  
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Ζξψν Κηθξαζηαηψλ ζηελ Θνηλφηεηα Γακαλίσλ Ζξψν Πθνπιάδσλ ζηελ Θνηλφηεηα Αξθαδίνπ 

 

Γίπια ζηελ εθθιεζία ηνπ Ρηκίνπ Πηαπξνχ θαηαζθεπάζηεθε ην Ζξψν ησλ 

Κηθξαζηαηψλ πξνο ηηκήλ ησλ 18 ζπγγελψλ πνπ ζαλαηψζεθαλ ζηελ Κηθξά Αζία. 

Πηελ θνηλφηεηα Αξθαδίνπ, θηίζηεθε επίζεο ην Ζξψν ησλ Πθνπιάδσλ, αθηεξσκέλν 

ζηα κέιε ηεο νηθνγέλεηαο πνπ πνιέκεζαλ ζηνπο πνιέκνπο ηνπ 1821, ζηνπο 

Βαιθαληθνχο πνιέκνπο θαη ζηε Κάρε ηεο Θξήηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο γεξκαληθήο 

θαηνρήο.  

Πηελ πεξηνρή θαηαγξάθνληαη 3 ζεκαληηθέο εθθιεζηαζηηθέο ενξηέο– παλεγχξηα. Ρν 

παλεγχξη ηνπ Ρηκίνπ Πηαπξνχ, ησλ Αγίσλ Ξάλησλ, θαη ηεο Εσνδφρνπ Ξεγήο. Ρν 

εμσθιήζη ηεο Εσνδφρνπ πεγήο ρξνλνινγείηαη απφ ην 1812 θαη ραξαθηεξίδεηαη απφ 

ηελ μερσξηζηή αξρηηεθηνληθή θαη ηηο αγηνγξαθίεο ηνπ. 

Πε απφζηαζε 3,7 ριΚ. απφ ηνλ νηθηζκφ ησλ Γακαλίσλ βξίζθεηαη ε Κνλή ηνπ Αγίνπ 

Γεσξγίνπ ηνπ Απαλσζήθε ή Δπαλσζήθε πνπ απνηειεί ηε κεγαιχηεξε αλδξηθή 

κνλή ζηε Θξήηε ζε αξηζκφ κνλαρψλ. Ζ κνλή θηίζηεθε ζην ηέινο ηεο Δλεηνθξαηίαο 

θη ακέζσο απέθηεζε κεγάιε θήκε. Πην κνλαζηήξη ππάξρνπλ ζήκεξα πνιχηηκα 

θεηκήιηα, επαγγέιηα, ζηαπξνί κε μπιφγιππηεο παξαζηάζεηο, έλα αξγπξφ 

δηζθνπφηεξν ηνπ 1842, ε εηθφλα ηνπ Αγίνπ Γεσξγίνπ ηεο κνλήο ησλ Μεξψλ Μχισλ 

άκθηα θαη ιείςαλα 21 Αγίσλ. Πηε κνλή ζηεγάδεηαη θαη ε Αλσηέξα Δθθιεζηαζηηθή 

Πρνιή, ζε θηίξην πνπ παιαηφηεξα ήηαλ νξθαλνηξνθείν.  

 

 
 

Δμσθθιήζη Εσνδφρνπ Ξεγήο Ηεξά Κνλή Αγ. Γεσξγίνπ Δπαλσζήθε 
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 2.5 Θνηλσληθέο ππνδνκέο 

 

Πην Γήκν ιεηηνπξγεί Γξαθείν Θνηλσληθήο Κέξηκλαο, ην έξγν ηνπ νπνίνπ 

ππνζηεξίδεη ηφζν ν Νξγαληζκφο Θνηλσληθήο Αιιειεγγχεο θαη Ξαηδείαο, φζν θαη ε 

Θνηλσθειήο Δπηρείξεζε Γήκνπ ηνπ Γήκνπ. Νη νξγαληζκνί απηνί δηαρεηξίδνληαη ηηο 

θνηλσληθέο δνκέο ηεο πεξηνρήο πνπ είλαη : 

 

 Ρα ΘΑΞΖ Αξραλψλ – Σάξαθα – Ξχξγνπ 

 Ρα ΘΔΞΑ Αξραλψλ – Ξεδψλ – Κεηαμνρσξίνπ – Σάξαθα – Ξχξγνπ 

 Ρα ΘΓΑΞ Αξραλψλ – Ξεδψλ – Ξχξγνπ 

 Ρν ΘΖΦΖ Θνπλάβσλ θαη  

 Ρν Ξξφγξακκα «Βνήζεηα ζην Ππίηη» ην νπνίν εμππεξεηεί φινπο ηνπο νηθηζκνχο 

ηνπ Γήκνπ.  

 

Δηδηθά γηα ηα Γακάληα, κέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο «Βνήζεηα ζην Ππίηη», 

ππνζηεξίδεηαη ε θαη’ νίθνλ θξνληίδα, ελψ ππάξρεη επίζεο θνηλνηηθφ Ηαηξείν (94 

ηκ). 

  
Θνηλνηηθφ Ηαηξείν Γακαλίσλ 

 

Ρν θηίξην ηνπ θνηλνηηθνχ ηαηξείνπ Γακαλίσλ ρξνλνινγείηαη απφ ην 1968 θαη ζε 

απηφ ζηεγάδνληαλ ην γξαθείν ηεο θνηλφηεηαο. Ρν θνηλνηηθφ ηαηξείν επηζθέπηεηαη 

αγξνηηθφο γηαηξφο κία θνξά ηελ εβδνκάδα.  

Ρν Γεκνηηθφ ζρνιείν έρεη εγθαηαιεηθζεί απφ ην 1997. Ρα 12 παηδηά ηνπ ρσξηνχ 

κεηαθέξνληαη ζηα ζρνιεία (Λεπηαγσγείν – Γεκνηηθφ - Γπκλάζην) ησλ γεηηνληθψλ 

ρσξηψλ (Σνπδέηζη, Κεηαμνρψξη, Ρεθέιη). Δηδηθφηεξα, ιεσθνξείν ηνπ Γήκνπ 

κεηαθέξεη 3 παηδηά ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Κεηαμνρσξίνπ θαη 2 παηδηά ζην 

γπκλάζην ηνπ Ρεθειίνπ, ελψ ηα ππφινηπα κεηαθέξνληαη ζηα γεηηνληθά ζρνιεία κε 

ηδησηηθά απηνθίλεηα.  
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Γεκνηηθφ Πρνιείν Γακαλίσλ 

 

Πε φηη αθνξά ηελ θνηλσληθή θαη πνιηηηζηηθή δξαζηεξηφηεηα ζηελ πεξηνρή, αμίδεη λα 

ζεκεησζεί ε παξνπζία 3 Ξνιηηηζηηθψλ Ππιιφγσλ: Γακαλίσλ, Κειηδνρσξίνπ θαη 

Αξθαδίνπ. 

 

Ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Γακαλίσλ ζηεγάδεηαη ζε ρψξν ηνπ Αγξνηηθνχ 

Ππλεηαηξηζκνχ ηνλ νπνίν ελνηθηάδεη. Πε απηφ δηνξγαλψλνληαη θαηά θαηξνχο κηθξέο 

εθδειψζεηο κε αθνξκή εθθιεζηαζηηθέο ενξηέο θαη θνηλσληθέο εθδειψζεηο.  

Ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Κειηδνρσξίνπ δηαζέηεη θηήξην πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ, 

ην νπνίν εμππεξεηήζεη ηηο αλάγθεο ηνπ Ππιιφγνπ. Πε απηφ θηινμελνχληαη αξθεηέο 

πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο θπξίσο θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ θαινθαηξηνχ.  

 

  

Θηήξην πνιηηηζηηθψλ εθδειψζεσλ Κειηδνρσξίνπ 

 

Ρέινο, ν Ξνιηηηζηηθφο Πχιινγνο Αξθαδίνπ δελ δηαζέηεη  θηίξην, αιιά έλαλ ππαίζξην 

ρψξν (πξψελ Γεκνηηθφ Πρνιείν Αξθαδίνπ) ζηνλ νπνίν δηνξγαλψλνληαη θαηά 

θαηξνχο δηάθνξεο ηνπηθέο ζπγθεληξψζεηο – εθδειψζεηο. 
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Ζ δξαζηεξηφηεηα ησλ πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ ζα πεξηιακβάλεη κεηαμχ άιισλ ηελ 

νξγάλσζε ελφο Θνηλσληθνχ Ξαληνπσιείνπ πνπ ζχληνκα αλακέλεηαη λα ηεζεί ζε 

ιεηηνπξγία.  

 

 

 2.6 Θιίκα - Βηνπνηθηιόηεηα - Φπζηθνί Ξόξνη   

Ρν θιίκα ηεο πεξηνρήο είλαη ηππηθφ κεζνγεηαθφ, κε κέζε εηήζηα ζεξκνθξαζία 18°C 

(κέζε ειάρηζηε +1oC θαη κέζε κέγηζηε +28oC). Απφ ηνλ Λνέκβξην έσο ηνλ Απξίιε 

ε κέζε εηήζηα βξνρφπησζε θηάλεη ηα 600mm. Νη άλεκνη είλαη ζπλήζσο αζζελείο, 

ελψ ζπάληα θαηαγξάθνληαη ρηνλνπηψζεηο. Ζ κνξθνινγία ηνπ εδάθνπο 

θαηαηάζζεηαη ζηελ νξεηλή δψλε ηνπ λεζηνχ (400κ. θαη άλσ) θαη ην αλάγιπθν 

δηακνξθψλεηαη θαηεμνρήλ απφ ήπηεο θιίζεηο. Ζ βιάζηεζε πεξηιακβάλεη γεσξγηθέο 

εθηάζεηο, θπξίσο ειαηψλεο θαη ακπέιηα θαζψο θαη βνζθφηνπνπο κε κέηξηαο 

πνζφηεηαο θαη ππθλφηεηαο θξπγαλψδε βιάζηεζε. Δληφο ησλ νξίσλ ησλ Γακαλίσλ 

δελ εληνπίδνληαη ζεκαληηθνί νηθφηνπνη. Υζηφζν, ηα βνπλά ηνπ Γήκνπ απνηεινχλ 

δχν απφ ηηο πην ζεκαληηθέο, απφ άπνςε βηνπνηθηιφηεηαο, πεξηνρέο ηεο Θξήηεο θαη 

αλήθνπλ ζην δίθηπν NATURA 2000, θαζφηη ζε απηέο βξίζθνληαη νη παξαθάησ 

ζεκαληηθνί νηθφηνπνη:  

 

 GR4310010 Όξνο Γηνχρηαο (SPA)  

 GR4310007 Γπηηθά Αζηεξνχζηα  

 GR4310008 Αλαηνιηθά Αζηεξνύζηα  

 GR 4310013 Αζηεξνχζηα φξε, Θφθηλαο (ΕΔΞ) θαη 

 GR 4310005 Αζηεξνχζηα φξε, Θφθηλαο (ΔΕΓ). 

  

Ν Γηνχρηαο (κε πςφκεηξν 811κ.), απέρεη 20 ρικ. απφ ηα Γακάληα θαη θηινμελεί 

πάλσ απφ 360 είδε θπηψλ, πεξίπνπ δειαδή ην 1/5 ηεο Θξεηηθήο ρισξίδαο, θαη 40 

είδε πνπιηψλ, κε πην ζεκαληηθφ ην φξλην. Ν νξεηλφο φγθνο ηνπ Γηνχρηα καδί κε ηνλ 

ιφθν ηνπ Ρδε (αλαδαζσηέα έθηαζε) θαη ηα ηξία γεηηνληθά θαξάγγηα, ην Θλσζαλφ, 

ην Θνπλαβηαλφ θαη ην Αζηξαθηαλφ, απνηεινχλ εληαίν θπζηθφ νηθνζχζηεκα θαη 

ζπληζηνχλ φια καδί ην ππφ πξνζηαζία Νηθνινγηθφ Ξάξθν ηνπ Γηνχρηα, ζπλνιηθήο 

έθηαζεο 4.800 ζηξεκκάησλ (Εψλε Δηδηθήο Ξξνζηαζίαο).  

Ρα Αζηεξνχζηα (κε θνξπθή ηνλ Θφθηλα, πςνκέηξνπ 1231m θαη ζπλνιηθή έθηαζε 

2583,66 εθηάξηα) απνηεινχλ ηνλ λνηηφηεξν νξεηλφ φγθν ηεο Δπξψπεο. Ν νηθηζκφο 

Ξχξγνο, απνηειεί ηζηνξηθή έδξα ηνπ Γήκνπ Αζηεξνπζίσλ θαη απέρεη απφ ηα 

Γακάληα 15 ρικ. Ρν μεξφ θαη άγνλν ηνπίν ηνπ νξεηλνχ φγθνπ ζπληίζεηαη απφ 

θαξάγγηα θαη δεθάδεο επηθαλεηαθά ξέκαηα πνπ επηηξέπνπλ θαηά ηφπνπο ηελ 

αλάπηπμε κηθξψλ θπηνθνηλσληψλ. Ρν ηνπίν ζπλζέηνπλ επίζεο ην απηνθπέο δάζνο 
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θνηλίθσλ ηνπ Θεφθξαζηνπ ζηνλ Άγην Ληθήηα, ην θαξάγγη ηνπ Ακπά πνπ θηινμελεί 

ηνλ κεγαιχηεξν αξηζκφ αξπαθηηθψλ πνπιηψλ ζηελ Διιάδα, ν θαηαξάθηεο χςνπο 

145 κ. θαη ην ραξνππφδαζνο ζηηο Ρξεηο Δθθιεζηέο. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 55% 

ησλ εηδψλ πνπ έρνπλ θαηαγξαθεί ζπλνιηθά ζηελ Θξήηε, απαληάηαη ζηα 

Αζηεξνχζηα, κεηαμχ απηψλ απαξηζκνχληαη 23 ελδεκηθά είδε θαη ππνείδε θπηψλ, 

90 είδε πηελψλ,  24 εξπεηψλ, 8 αζπφλδπισλ, 29 εκεξφβησλ αξπαθηηθψλ θαη 

πιήζνο κεηαλαζηεπηηθψλ πνπιηψλ φπσο ν Ρζίθηεο (Milvus migrans), ην 

Σξπζνγέξαθν (Falco biarmicus), ην Όξλην (Gyps fulvus) θαη ε Θνθθηλνθαιηαθνύδα 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax)5.  

  
  

Ρζίθηεο 

(Milvus migrans) 

Θνθθηλνθαιηαθνύδα 

(Pyrrhocorax pyrrhocorax) 

Σξπζνγέξαθν 

(Falco biarmicus) 

φξλην 

(Gyps fulvus) 

Νη πιεζπζκνί ηνπ Όξληνπ - είδνο πνπ πξνζηαηεχεηαη απφ ην Ξαξάξηεκα Η ηεο 

Δπξσπατθήο Νδεγίαο γηα ηα Ξνπιηά θαη θαηαηάζζεηαη ζηα «Απεηινχκελα» είδε 

ζχκθσλα κε ην Θφθθηλν Βηβιίν ησλ Απεηινχκελσλ Εψσλ ηεο Διιάδαο - έρνπλ 

νπζηαζηηθά θαηαξξεχζεη ζηελ επεηξσηηθή Διιάδα (ιηγφηεξα απφ 30 δεπγάξηα). 

Κφλν ε Θξήηε δηαηεξεί αθφκα πγηείο απνηθίεο νη νπνίεο ζπγθεληξψλνπλ ζπλνιηθά 

150 πεξίπνπ δεπγάξηα.  

 

Ρέινο, 2,5 ρικ. απφ ηνλ νηθηζκφ ησλ Γακαλίσλ βξίζθεηαη ην δάζνο ηνπ 

Δπαλσζήθε ην νπνίν απιψλεηαη ζηελ νξνζεηξά Κνλνδέλδξη κε θνξπθή ην φξνο 

Όθεο (717 κέηξα) θαη κε ζπλνιηθή έθηαζε 900 ζηξέκκαηα. Ζ βιάζηεζε 

πεξηιακβάλεη : ηξαρεία πεχθε, θππαξίζζη, δξπο, ζπκάξη, αζπαιάζνπο, αρηλνπφδηα 

θ.ά. Ρν δάζνο απνηειεί ζεκαληηθφ ηφπν πεξηήγεζεο ησλ επηζθεπηψλ ηεο κνλήο 

αιιά θαη δεκνθηιή πξννξηζκφ γηα εθπαηδεπηηθέο εθδξνκέο ησλ ζρνιείσλ ηνπ 

Γήκνπ.  

 

 Δπηθαλεηαθά Ύδαηα 

Δληφο ησλ νξίσλ ησλ Γακαλίσλ απαληψληαη κηθξά ξέκαηα πνπ ξένπλ απνθιεηζηηθά 

ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. Ξεγάδνπλ απφ ην φξνο Όθεο (πςψκαηα ηνπ Δπαλσζήθε) 

θαη ζπλδένληαη κε ηνλ Αλαπνδάξε πνηακφ ν νπνίνο δηαζρίδεη ηε Κεζζαξά θαη 

εθβάιεη ζην Ιηβπθφ πέιαγνο. Πηελ γχξσ πεξηνρή απαληψηαη επίζεο ν Γεξνπφηακνο 

                                                 
5 Ξεγή: ΞΔΘΑ 2009, Νδεγφο Νηθνινγηθψλ Απαηηήζεσλ γηα είδε νξληζνπαλίδαο ππφ θαζεζηψο εηδηθήο 
πξνζηαζίαο 
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πνπ πεγάδεη απφ ηα Αζηεξνχζηα Όξε θαη εθβάιεη επίζεο ζηνλ θφιπν ηεο Κεζζαξάο 

θαη ν ρείκαξξνο ηεο Ξιαθηψηηζζαο.  

Κεηά ηελ νινθιήξσζε ηεο θαηαζθεπήο ηεο ιηκλνδεμακελήο, έρεη δεκηνπξγεζεί 

έλαο ζεκαληηθφο επηθαλεηαθφο φγθνο λεξνχ ηεο ηάμεο ησλ 400 ρηιηάδσλ θπβηθψλ 

κέηξσλ, ηα νπνία ζπγθεληξψλνληαη ζε κηα έθηαζε 117 ζηξεκκάησλ.    

 

  

Ιηκλνδεμακελή Γακαλίσλ (16 Καΐνπ 2012) 

 

 

 2.7 πνδνκέο/ Γίθηπα 

  

 Γίθηπν Ύδξεπζεο  

Ρν λεξφ χδξεπζεο ηεο θνηλφηεηαο Γακαλίσλ πεγάδεη απφ ην βνπλφ Θαζηξηψηεο έμσ 

απφ ηνλ νηθηζκφ ηνπ Κειηδνρψξηνπ. Ρν δίθηπν ππνζηεξίδεηαη απφ 3 γεσηξήζεηο θαη 

4 δεμακελέο λεξνχ, 2 ζην Κειηδνρψξη (ρσξεηηθφηεηαο 300 m3 θαη 50 m3 λεξνχ 

αληίζηνηρα), 1 ζην Αξθάδη (20 m3) θαη 1 ζηα Γακάληα (100 m3), δίλνληαο ζπλνιηθή 

δηαζεζηκφηεηα απνζεθεπκέλνπ λεξνχ ηεο ηάμεο ησλ 470 m3. Ρν ζχζηεκα 

πεξηιακβάλεη δπν γξακκέο ζσιελψζεσλ θαη ην λεξφ αθνχ ζπγθεληξσζεί ζηηο 

δεμακελέο αθνινπζεί θπζηθή ξνή θαηαιήγνληαο ζηα 3 ρσξηά. Ρν δίθηπν ησλ 3 

νηθηζκψλ απνηειείηαη ζην κεγαιχηεξν κέξνο ηνπ απφ ζσιήλεο απφ ζθιεξφ ΟVC 

(xισξηνχxνπ πνιπβηλπιίνπ) θαη θαηά ηφπνπο απφ γαιβαληζκέλνπο ζηδεξνζσιήλεο. 

Ρν δίθηπν ησλ ζσιελψζεσλ αληηθαηαζηάζεθε ηειεπηαία θνξά ην 2002, θαη ζπρλά 

θαη θαηά ηνπο ρεηκεξηλνχο κήλεο θπξίσο παξαηεξνχληαη δηαξξνέο πνπ απνδίδνληαη 

ζηελ πιεκκειή θαηαζθεπή ησλ ζπλδέζεσλ θαη ζε θαθνηερλίεο, θαζψο θαη ζηε 

θπζηθή θζνξά. 
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Γεμακελή Λεξνχ Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ 

 

Δθηηκάηαη φηη ε εηήζηα θαηαλάισζε λεξνχ χδξεπζεο ζηνπο 3 νηθηζκνχο ζπλνιηθά 

αλέξρεηαη πεξίπνπ ζε 13,4 ηφλνπο. Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα 

πνζνηηθά ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζην δίθηπν χδξεπζεο ηεο θνηλφηεηαο Γακαλίσλ. 

Απφ απηά πξνθχπηεη φηη ε πεξηνρή γεληθά δελ αληηκεησπίδεη πξνβιήκαηα επάξθεηαο 

ή δηαζεζηκφηεηαο λεξνχ χδξεπζεο θαη επηηξέπεη ηελ χδξεπζε επηά (7) αθφκα 

γεηηνληθψλ νηθηζκψλ απφ ηηο δεμακελέο ηεο θνηλφηεηαο. 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΓΟΔΠΖΠ ΞΝΠΝΡΖΡΑ (m
3
) 

Δηήζηα Εήηεζε Λεξνχ γηα Ύδξεπζε 
(νηθηαθή ρξήζε θαη ζπλνιηθά) 

17.355,75 

Ξνζφηεηα Λεξνχ απφ Αθαιάησζε πνπ 
παξάγεηαη ζηελ Θνηλφηεηα 

0,00 

Ξνζφηεηα Λεξνχ απφ Γεσηξήζεηο 17.355,75 

Ζµεξήζηα Εήηεζε Λεξνύ µέζα ζην ρξόλν (µέγηζηε - ειάρηζηε) 

Ζµεξήζηα Εήηεζε Λεξνχ µέζα ζην ρξφλν 

(µέγηζηε)/ m
3
 

71,33 

Ζµεξήζηα Εήηεζε Λεξνχ µέζα ζην ρξφλν 

(ειάρηζηε)m
3
 

23,78 

 

Ν Γήκνο, πξφζθαηα αλαζεψξεζε ηελ ηηκνινγηαθή πνιηηηθή πδάησλ ηνπ 

ελζσκαηψλνληαο θξηηήξηα θαηαλάισζεο. Απφζπαζκα ηνπ λένπ Θαλνληζκνχ 

Ύδξεπζεο (αξ. Απ. 20/12/2011) θαη ηεο ππ. Αξ. 393/2011 Απφθαζεο γηα ηελ 

ηηκνινγηαθή πνιηηηθή παξνπζηάδεηαη παξαθάησ: 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 30 

 

 
ΘΑΛΝΛΗΠΚΝΠ ΓΟΔΠΖΠ ΘΑΗ ΡΗΚΝΙΝΓΗΑΘΖ ΞΝΙΗΡΗΘΖ   

 
Απόζπαζκα ηεο ππ. Αξ. 20/12/2011 απόθαζεο:  

1. Ρν λεξφ ησλ πδξαγσγείσλ χδξεπζεο ηνπ Γήκνπ ρνξεγείηαη ζηνπο δεκφηεο θαη’ αξρή 
κφλν γηα νηθηαθή θαη επαγγεικαηηθή ρξήζε θαη φρη γηα αξδεπηηθή, εθφζνλ 
πξνζθνκηζηνχλ ζηελ πεξεζία ηα απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά θαη ζηνηρεία θαη 
θαηαβιεζνχλ ηα απαηηνχκελα πνζά. 

2. Αθφκε δχλαηαη λα ρξεζηκνπνηεζεί θαη ζε κηθξέο εγθαηαζηάζεηο εθηξνθήο δψσλ, 
αξηζκφο ησλ νπνίσλ θαζνξίδεηαη ζηνλ θαλνληζκφ θαζαξηφηεηαο θαη κεηά απφ 
γλσκάηεπζε ηεο Ρερληθήο πεξεζίαο.   

3. Δμαηξεηηθή πεξίπησζε απνηεινχλ ηα νξγαλσκέλα πνηκληνζηάζηα εθηφο νηθηζκνχ, ηα 
νπνία θαηά θαλφλα παξνρεχνληαη απφ ην δίθηπν άξδεπζεο. 

4. Γελ επηηξέπεηαη λα ππάξρεη αθίλεην, αλεμαξηήηνπ ηδηνθηεζίαο, πνπ πδξνδνηείηαη ζηα 
φξηα ηνπ Γήκνπ, ρσξίο λα έρεη ηνπνζεηεζεί πδξφκεηξν ζε απηφ. 

5. Όπνηνο επηζπκεί λα πδξνδνηεζεί, ζπκπιεξψλεη έληππε αίηεζε – δήισζε πνπ 
παξέρεηαη απφ ηελ ππεξεζία, θαη ζπλππνβάιιεη ηα απαηηνχκελα δηθαηνινγεηηθά 

6. Νη ζσιήλεο χδξεπζεο ζα έρνπλ δηάκεηξν αλάινγα κε ηελ πεξίπησζε: α)1/2 ίληζα γηα 
νηθνδνκέο κε έλα δηακέξηζκα, β) ¾ ίληζα γηα νηθνδνκέο κε δχν δηακεξίζκαηα θαη άλσ 

 
Απόζπαζκα ηεο ππ. Αξ. 393/2011 Απόθαζεο 
Ρν ηέινο χδξεπζεο δηακνξθψλεηαη φπσο παξαθάησ:  
 
Α. Γηα αθίλεηα εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ γηα νηθηαθή ρξήζε ζε φια ηα δεκνηηθά δηακεξίζκαηα 
αλά εμάκελν ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν θιηκαθσηά: (άξζξν 33, 34 ηνπ θαλνληζκνχ χδξεπζεο) 

• Απφ 0 θπβηθά έσο 10 θπβηθά 0,40€ 
• Απφ 11 θπβηθά έσο 50 θπβηθά 0,54€ 

• Απφ 51 θπβηθά έσο 100 θπβηθά 0,63€ 
• Απφ 101 θπβηθά έσο 150 θπβηθά 1,00€ 
• Απφ 151 θπβηθά έσο 300 θπβηθά 1,30€ 
• Απφ 300 θπβηθά θαη πιένλ θπβηθά 1,60€ 
• Ρέινο ζπληήξεζεο δηθηχνπ εηεζίσο 10,00€ 

 
Β. Γηα αθίλεηα εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ γηα επηρεηξεκαηηθή ρξήζε ζε φια ηα δεκνηηθά 
δηακεξίζκαηα αλά εμάκελν ηηκή αλά θπβηθφ κέηξν θιηκαθσηά: (άξζξν 33,34) 

• Απφ 0 θπβηθά έσο 10 θπβηθά 0,50€ 
• Απφ 11 θπβηθά έσο 50 θπβηθά 0,65€ 
• Απφ 51 θπβηθά έσο 100 θπβηθά 0,90€ 
• Απφ 101 θπβηθά έσο 150 θπβηθά 1,30€ 
• Απφ 151 θπβηθά έσο 300 θπβηθά 1,60€ 
• Απφ 300 θπβηθά θαη πιένλ θπβηθά 2,00€ 
• Ρέινο ζπληήξεζεο δηθηχνπ εηεζίσο 16,00€ 

Γ. Δηήζην ηέινο ζπληήξεζεο δηθηχνπ αλά πδξφκεηξν: 
• Γηα αθίλεηα εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ γηα νηθηαθή ρξήζε ζε φια ηα δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα πνζφ εηήζηνπ ηέινπο 10,00€ 
• Γηα αθίλεηα εληφο θαη εθηφο νηθηζκνχ γηα επηρεηξεκαηηθή ρξήζε ζε φια ηα δεκνηηθά 

δηακεξίζκαηα πνζφ εηήζηνπ ηέινπο 16,00€ 

 

 Γίθηπν Άξδεπζεο  

Ζ θνηλφηεηα Γακαλίσλ δελ δηαζέηεη δίθηπν άξδεπζεο. Ζ πιήξσζε ηεο 

ιηκλνδεμακελήο κε λεξφ ηα ηειεπηαία 3 ρξφληα έρεη ζπκβάιεη ζεκαληηθά ζηελ 

αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ άξδεπζε ησλ αγξνηηθψλ 

θαιιηεξγεηψλ. Ξξνο ην παξφλ, απφ ηα χδαηα ηεο ιηκλνδεμακελήο εμππεξεηνχληαη 

κε θπζηθή ξνή νη γεσξγηθέο θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη θαηάληε ηεο 

ιηκλνδεμακελήο ζηηο νπνίεο νη γεσξγνί έρνπλ ηνπνζεηήζεη κνηέξ θαη αληιίεο. 

Υζηφζν νη θαιιηέξγεηεο πνπ βξίζθνληαη αλάληε ηεο ιηκλνδεμακελήο εμαθνινπζνχλ 

λα αξδεχνληαη κε δπζθνιία.  
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ΔΡΑΚ ΑΔ 31 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΑΟΓΔΠΖΠ  ΞΝΠΝΡΖΡΑ (m3) 

Αξηζκφο Ρακηεπηήξσλ 1,00 

Σσξεηηθφηεηα Ρακηεπηήξσλ (m
3
) 447.385,00 

Αξηζκφο Γεμακελψλ (νηθηαθψλ & δεκνηηθψλ) 135,00 

Σσξεηηθφηεηα Γεμακελψλ (m
3
) 601,00 

 

 Γίθηπν απνρέηεπζεο – Γηαρείξηζε πγξώλ απνβιήησλ  

Ζ Γεκνηηθή θνηλφηεηα Γακαλίσλ δηαζέηεη δίθηπν απνρέηεπζεο κε ην νπνίν 

ζπλδένληαη νη θαηνηθίεο ησλ ηξηψλ νηθηζκψλ απφ ην έηνο 1999. Ρα ιχκαηα 

ζπγθεληξψλνληαη κε ηε βνήζεηα θεληξηθνχ αγσγνχ εθηφο ηεο θνηλφηεηαο θαη 

δηαηίζεληαη ππαίζξηα ζε ξέκα. Ν αγσγφο εθβάιεη ζηε ζέζε Ξαιηφκεινο πνπ 

βξίζθεηαη ζε απφζηαζε κφιηο 200 κέηξσλ απφ ηελ ιηκλνδεμακελή. Ζ  ππαίζξηα 

δηάζεζε ησλ ιπκάησλ ηνπ νηθηζκνχ, ρσξίο λα πξνεγείηαη βηνινγηθή επεμεξγαζία 

εγθπκνλεί ζεκαληηθνχο πεξηβαιινληηθνχο θηλδχλνπο γηα ηελ πεξηνρή6.  

 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ν Γήκνο δηαζέηεη κνλάδα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ε νπνία 

βξίζθεηαη ΒΓ ηνπ θχξηνπ ξεχκαηνο ηεο ιεθάλεο ησλ Ξεδψλ, θαη ΛΓ ηνπ νηθηζκνχ 

Κπξηηά. Πε απηήλ νδεγνχληαη ηα ιχκαηα ησλ νηθηζκψλ Αγ. Βαζίιεηνο, Αγ. 

Ξαξαζθηέο, Θειηά, Κπξηηά, Θαιινλή, Θαηαιαγάξη, Θνπλάβνη, Θφκεο, Ξεδά, 

Σνπδέηζη, Αιάγλη, Αζηξίηζη, Κειέζεο, Άλσ θαη Θάησ Αζηξαθνί. Ν ζπλνιηθφο 

εμππεξεηνχκελνο πιεζπζκφο είλαη 8.700 θάηνηθνη.  

 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ζπγθεληξσηηθά ηα δηαζέζηκα ζηνηρεία 

φζνλ αθνξά ηελ επεμεξγαζία θαη δηάζεζε πγξψλ απνβιήησλ ζηε Γεκνηηθή 

θνηλφηεηα Γακαλίσλ. Ππλνιηθά εθηηκάηαη φηη ζηελ Γεκνηηθή θνηλφηεηα Γακαλίσλ 

παξάγνληαη εηεζίσο 13.884,60 m3 πγξψλ απνβιήησλ.  

 

                                                 
6 Πχκθσλα κε ηελ Νδεγία 91/271/ΔΝΘ, (ΘΑ 5673/400/1997 «Κέηξα θαη φξνη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ 

ιπκάησλ») επηβάιιεηαη ε θαηαζθεπή δηθηχσλ απνρέηεπζεο γηα φινπο ηνπο νηθηζκνχο άλσ ησλ 2000 ηζνδχλακνπ 

πιεζπζκνχ θαζψο επίζεο ε δεπηεξνβάζκηα θαη ζηελ ζπλέρεηα  ηξηηνβάζκηα επεμεξγαζία ησλ αζηηθψλ ιπκάησλ πνπ 

δηαηίζεληαη ζε επαίζζεηνπο απνδέθηεο, ελψ απαγνξεχεηαη ε δηάζεζε ηεο ηιχνο απφ ηηο Δγθαηαζηάζεηο Δπεμεξγαζίαο 
Ιπκάησλ ζε πδάηηλνπο απνδέθηεο. Ξαξάιιεια, ηίζεληαη ζπγθεθξηκέλα φξηα ζηε ζχζηαζε ησλ εθξνψλ ησλ κνλάδσλ 

ΔΔΙ πνπ δηαηίζεληαη ζε θπζηθνχο απνδέθηεο (BOD, COD, άδσην, θψζθνξνο, θιπ). Ζ Νδεγία Ξιαίζην γηα ηα Λεξά 

60/2000/ΔΔ (Λφκνο 3199 ηεο 9 Γεθεκβξίνπ 2003 «Ξξνζηαζία & δηαρείξηζε πδάησλ», Λφκνο 1650/86 ηεο 18 

Νθησβξίνπ 1986  «Γηα ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο»), ζέηεη έλα Νινθιεξσκέλν Ξιαίζην Γηαρείξηζεο θαη 

πξνζηαζίαο ησλ πδαηηθψλ πφξσλ πνπ απνζθνπεί ζην λα επηηχρεη θαιή θαηάζηαζε γα ηα ππφγεηα θαη επηθαλεηαθά λεξά 

κέρξη ην 2010.  
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ΔΡΑΚ ΑΔ 32 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΔΞΔΜΔΟΓΑΠΗΑΠ & ΓΗΑΘΔΠΖΠ ΡΥΛ 

ΓΟΥΛ ΑΞΝΒΙΖΡΥΛ 
ΞΙΖΟΝΦΝΟΗΔΠ 

πνδνµέο δηθηχσλ απνρέηεπζεο (µήθνο δηθηχνπ) Απνρεηεπηηθφ δίθηπν 

Αξηζµφο Δγθαηαζηάζεσλ Δπεμεξγαζίαο Ιπµάησλ 

(ΔΔΙ) 
0,00 

Δμππεξεηνχµελνο πιεζπζµφο 317 

Δηήζηα πνζφηεηα ιπµάησλ (m
3
) 13.884,60 

Κέζνδνο επεμεξγαζίαο 
ΘΑΚΗΑ, δηάζεζε ζε 

ξέκαηα 

Απνδέθηεο εθξνήο ξέκαηα 

 

Ζ απνπζία νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο θαη επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ 

ηεο θνηλφηεηαο, φπσο πξναλαθέξζεθε εγθπκνλεί δηάθνξνπο θηλδχλνπο γηα ην 

πεξηβάιινλ θαη ηελ αλζξψπηλε πγεία. Αλ ζπζζσξεπηνχλ ηα αλεπεμέξγαζηα πγξά 

απφβιεηα, ε απνζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ ελψζεσλ πνπ πεξηέρνπλ ζα νδεγήζεη 

ζηελ παξαγσγή κεγάισλ πνζνηήησλ δχζνζκσλ αεξίσλ. Δπίζεο, ηα αλεπεμέξγαζηα 

πγξά απφβιεηα ζπλήζσο πεξηέρνπλ πνιινχο παζνγφλνπο κηθξννξγαληζκνχο. 

Δπηπιένλ πεξηβαιινληηθνί θίλδπλνη ζρεηίδνληαη κε ηελ πηζαλή ξχπαλζε ησλ 

ππφγεησλ πδάησλ. Γηα ηνπο ιφγνπο απηνχο είλαη επηβεβιεκέλε επεμεξγαζία ησλ 

απνβιήησλ πξηλ ηελ ηειηθή ηνπο δηάζεζε ζε θπζηθφ απνδέθηε.  

 

 Γηαρείξηζε ζηεξεώλ απνξξηκκάησλ 

Δθηηκάηαη φηη ε κέζε πνζφηεηα απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη αλά θάηνηθν θάζε 

ρξφλν αλέξρεηαη ζηα 584 kg/θαη/έηνο. Ππλνιηθά, ζηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα 

Γακαλίσλ, εθηηκάηαη φηη παξάγνληαη 185,13 tn απνξξηκκάησλ/ έηνο, εθ ησλ 

νπνίσλ αλαθπθιψλνληαη 16,66 tn/έηνο. Ρελ πεξηνρή εμππεξεηνχλ ζπλνιηθά 2 

απνξξηκκαηνθφξα, ην έλα εθ ησλ νπνίσλ ζπιιέγεη ηα απνξξίκκαηα πνπ έρνπλ 

ζπγθεληξσζεί ζηνπο θάδνπο κε αλαθπθιψζηκσλ απνξξηκκάησλ (ζπρλφηεηα 

δξνκνινγίσλ: 1 θνξά/ εβδνκάδα) θαη ην δεχηεξν ζπιιέγεη ηα αλαθπθιψζηκα 

απνξξίκκαηα (ζπρλφηεηα δξνκνινγίσλ: 1 θνξά/ 2 εβδνκάδεο). 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα αλαγξάθνληαη αλαιπηηθά ηα ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ 

παξαγσγή ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ ζηελ θνηλφηεηα.  
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ΔΡΑΚ ΑΔ 33 

 

ΠΡΝΗΣΔΗΑ ΡΗΚΔΠ 

Δηήζηα παξαγσγή (tn) 185,13 

Απνξξίµµαηα Θg / θάηνηθν / έηνο 584 

Αξηζµόο Απνξξηµµαηνθόξσλ Νρεµάησλ 2,00 

Αξηζµόο ∆ξνµνινγίσλ Απνξξηκκαηνθόξσλ/ 

Δβδνµάδα 
1,5 

Πύλζεζε Απνξξηµµάησλ (%):  

Επµψζηµα 46 

Σαξηί 19 

Ξιαζηηθά 9 

Κέηαιια 5 

Γπαιί 5 

Άιια 16 

Ππιινγή:  

Σσξηζηή ζπιινγή ζπζθεπαζηψλ εηεζίσο (tn) 16,66 

Σσξηζηή ζπιινγή νξγαληθψλ OXI 

Νηθηαθή θνµπνζηνπνίεζε OXI 

 

Αμίδεη σζηφζν λα ζεκεησζεί φηη ζηεξεά απφβιεηα πνπ παξάγνληαη ζηελ θνηλφηεηα 

αθνξνχλ θαη ζε ζπζθεπαζίεο θπηνθαξκάθσλ θαη άιισλ γεσξγηθψλ εηδψλ γηα ηα 

νπνία φκσο δελ δηαηίζεληαη ζηνηρεία θαη δελ εθαξκφδνληαη εηδηθά κέηξα 

δηαρείξηζεο.  

 

 Δλεξγεηαθά Γίθηπα – πνδνκέο 

Ζ ειεθηξνδφηεζε γίλεηαη κέζσ ηνπ δηθηχνπ ειεθηξνδφηεζεο πνπ ζπλδέεηαη κε ηνλ 

θεληξηθφ ειεθηξνπαξαγσγφ (αηκνειεθηξηθφ) ζηαζκφ ηεο ΓΔΖ ζηα Ιηλνπεξάκαηα.   

 

Αλαθνξηθά κε ηηο ππνδνκέο αμηνπνίεζεο ησλ Αλαλεψζηκσλ Ξεγψλ Δλέξγεηαο, 

εληφο ησλ γεσγξαθηθψλ νξίσλ ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ έρεη 

αδεηνδνηεζεί απφ ηε Οπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο (ΟΑΔ) έλα (1) αηνιηθφ πάξθν, 

ηζρχνο 42 MW, ηδηνθηεζίαο ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ ΑΒΔΡΔ, ελψ έρνπλ εγθαηαζηαζεί 

ΦΒ ζηε ζηέγε ησλ θηεξηαθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηεο Βηνκεραλίαο Ξιαζηηθψλ 

ΘΑΟΑΡΕΖΠ ΑΔ, ηζρχνο 80 kW κε παξαγφκελε ειεθηξηθή ελέξγεηα εηεζίσο ίζε κε  

145.000 kWh. 

Γεληθά πιεξνθνξηαθά ζηνηρεία γηα ηηο κνλάδεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΞΔ πνπ 

έρνπλ αδεηνδνηεζεί ζηα φξηα ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ παξνπζηάδνληαη 

ζηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί:  
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Δηαηξεία 
ΡΔΟΛΑ ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ 

ΑΒΔΡΔ 
ΘΑΟΑΡΕΖΠ ΑΔ 

Θαηάζηαζε Άδεηα Ξαξαγσγήο Δγθαηεζηεκέλα ΦΒ ζηε ζηέγε 

Ηζρύο 42,0 MW 80 kW 

Γήκνο Αξραλψλ – Αζηεξνχζησλ Αξραλψλ – Αζηεξνχζησλ 

Θέζε Κνλνδέλδξη 
Κειηδνρψξη/ Βηνκεραλία Ξιαζηηθψλ 

ΘΑΟΑΡΕΖΠ ΑΔ 

Ξεγή: www.rae.gr/geo 

 

Ζ ζέζε ηνπ αηνιηθνχ πάξθνπ, εληφο ησλ νξίσλ ηεο θνηλφηεηαο ζεκεηψλεηαη ζην 

ράξηε πνπ αθνινπζεί: 

 
Ξεγή: http://www.rae.gr/geo/ 

 

 

 Ππγθνηλσληαθά Γίθηπα 

Ρν νδηθφ δίθηπν ζηα φξηα ησλ Γακαλίσλ απνηειείηαη απφ ην επαξρηαθφ 

(πεξηθεξεηαθφ νδηθφ δίθηπν) κήθνπο 4,6 ρικ θαη απφ ην ηνπηθφ νδηθφ δίθηπν 

(αγξνηηθέο, δεκνηηθέο νδνί).  

Όζνλ αθνξά ηηο δεκφζηεο κεηαθνξέο, θαζεκεξηλά δηελεξγνχληαη 2 δξνκνιφγηα ηνπ 

ππεξαζηηθνχ ιεσθνξείνπ θαη 1 δξνκνιφγην ηελ Θπξηαθή. Ν νηθηζκφο Γακαλίσλ 

απέρεη 34 ρικ, ην Κειηδνρψξη 40 ρικ θαη ην Αξθάδη 50 ρικ απφ ην Ζξάθιεην. 

Όπσο αλαθέξζεθε ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα (2.4 Θνηλσληθά- Ξνιηηηζηηθά ζηνηρεία/ 

 

http://www.rae.gr/
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Θνηλσληθέο πνδνκέο), κηθξφ ιεσθνξείν ηνπ Γήκνπ κεηαθέξεη θαζεκεξηλά ηνπο 

καζεηέο ηεο θνηλφηεηαο Γακαλίσλ ζην Γπκλάζην ηνπ Ρεθειίνπ (απφζηαζε 9,1 ρικ 

/ ρξφλνο ηαμηδηνχ 12ιεπηά) θαη ζην Γεκνηηθφ ζρνιείν ηνπ Κεηαμνρσξίνπ 

(απφζηαζε 4,6 ρικ / ρξφλνο ηαμηδηνχ 7 ιεπηά) αληίζηνηρα. Δθηηκάηαη φηη εηεζίσο, 

ην ππεξαζηηθφ ιεσθνξείν δηαλχεη ζπλνιηθά 5.800 ρικ εληφο ηεο Ρνπηθήο 

Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ.  

Ρν νδηθφ δίθηπν δελ εκθαλίδεη ζνβαξά πξνβιήκαηα. Πε φηη αθνξά ηηο κεηαθηλήζεηο 

ησλ ηδησηηθψλ νρεκάησλ, ππνινγίδεηαη φηη ζε άζξνηζκα 60 Η.Σ. ζηελ θνηλφηεηα, 

εθηεινχληαη εηεζίσο πεξίπνπ 156.000 ρικ., θαη ζε άζξνηζκα 8 κνηνζπθιεηψλ 

δηαλχνληαη εηεζίσο πεξίπνπ 18.000 ρικ. Ρα 55 εκηθνξηεγά (49 πεηξειαηνθίλεηα 

θαη 6 βελδηλνθίλεηα) εθηηκάηαη φηη δηαλχνπλ εηεζίσο 220.000 ρικ (196.000,00 ρικ 

ηα πεηξειαηνθίλεηα θαη 24.000,00 ρικ ηα βελδηλνθίλεηα). 

Όζνλ αθνξά ηα νρήκαηα ηνπ Γήκνπ, ηα 2 απνξξηκκαηνθφξα πνπ εμππεξεηνχλ 

ηνπο Νηθηζκνχο Γακαλίσλ (1 γηα ηε ζπιινγή ησλ κε αλαθπθιψζηκσλ ζηεξεψλ 

απνξξηκκάησλ θαη 1 γηα ηε ζπιινγή ησλ αλαθπθιψζηκσλ) ππνινγίδεηαη φηη 

δηαλχνπλ εληφο ησλ νξίσλ ηεο Θνηλφηεηαο αζξνηζηηθά 780 ρικ εηεζίσο.  

 

ΡΞΝΗ ΝΣΖΚΑΡΥΛ ΑΟΗΘΚΝΠ ΓΗΑΛΝΚΔΛΑ 

km /έηνο 

ΔΞΗΒΑΡΗΘΑ 

ΗΣ Απηνθίλεηα 60 156.000,00 

∆.Σ. Απηνθίλεηα  

Ιεσθνξεία (πεηξέιαην) 2 5.800,00 

Ιεσθνξεία (θπζηθφ αέξην)   

Κνηνζηθιέηεο 8 18.000,00 

Ζµηθνξηεγά 55 220.000,00 

Ζµηθνξηεγά (βελδίλε) 6 24.000,00 

Ζµηθνξηεγά (πεηξέιαην) 49 196.000,00 

ΝΣΖΚΑΡΑ ΓΖΚΝΠΗΝ ΡΝΚΔΑ 

Ζµηθνξηεγά  - Ληίδει 1 260 

Ζµηθνξηεγά - Βελδίλε   

Φνξηεγά (heavy duty) 2 780 

∆ίρξνλεο µνηνζηθιέηεο   

Δπηβαηηθά νρήµαηα 1 520 

ΝΣΖΚΑΡΑ ΚΔΡΑΦΝΟΑΠ ΔΚΞΝΟΔΚΑΡΥΛ 

Φνξηεγά   

Δθζθαθείο 1 1.000,00 

Κπνπιληφδεο 1 1.000,00 

Άιια (Γεσξγηθνί ειθπζηήξεο) 40 80.000,00 

 

Πηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί απνηππψλεηαη ην επαξρηαθφ νδηθφ δίθηπν ηεο 

Ξεξηθεξεηαθήο Δλφηεηαο Ζξαθιείνπ.  
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Ξεγή: http://www.oikoskopio.gr/map/ 

 

Πηνλ ράξηε πνπ αθνινπζεί απνηππψλνληαη νη θχξηνη νδηθνί άμνλεο πεξηκεηξηθά ηεο 

Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ. 

 
Ξεγή: http://www.oikoskopio.gr/map/ 

 

 

http://www.oikoskopio.gr/map/
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 2.8 Σαξαθηεξηζηηθά θηεξηαθνύ ηνκέα 

Ν Γήκνο Αξραλψλ – Αζηεξνπζίσλ απνηειεί έλα ραξαθηεξηζηηθφ αγξνηηθφ Γήκν ηεο 

Θξήηεο. Ρα ραξαθηεξηζηηθά ησλ θηηξίσλ δηαθνξνπνηνχληαη αλάινγα κε ηελ πεξηνρή 

(πρ νξεηλνί, παξαζαιάζζηνη νηθηζκνί). Πε θάζε πεξίπησζε φκσο ηα θηίξηα αθνξνχλ 

θαηά θχξην ιφγν ζε θαηνηθίεο νη νπνίεο εμαζθαιίδνπλ ηηο βαζηθέο αλέζεηο.  

Δηδηθφηεξα ζηελ αγξνηηθή θνηλφηεηα Γακαλίσλ, ζχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 

2001 ηα θηίξηα αθνξνχλ θχξηα ζε θαλνληθέο θαηνηθίεο ηδησηηθήο ρξήζεο. 

Πεκεηψλεηαη φηη ηα θηίξηα αθνινπζνχλ ηελ παξαδνζηαθή αξρηηεθηνληθή (ηζφγεηεο 

πεηξφθηηζηεο θαηνηθίεο κε ζθεπή ή δψκα ή θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα κε 

ζθεπή ή δψκα).  

Πηνπο ηξεηο νηθηζκνχο Κειηδνρψξη, Αξθάδη, Γακάληα θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά 201 

θαηνηθίεο απφ ηηο νπνίεο θαηνηθνχληαη νη 131 (70 θελέο). Απφ ηηο 201, νη 194 

δηαζέηνπλ θνπδίλα, νη 171 ινπηξφ θαη κφιηο 46 θεληξηθή ζέξκαλζε.  

 
 

ΘΑΛΝΛΗΘΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΗΠ ΑΛΔΠΔΗΠ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΝΛ 

ΓΔΥΓΟΑΦΗΘΖ 
ΞΔΟΗΝΣΖ 

2001 ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ 

ΘΑΛΝΛΗΘΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ 

ΠΛΝΙΝ ΚΔ ΘΝΕΗΛΑ 
ΚΔ ΙΝΡΟΝ Ή 

ΛΡΝΠ 
ΚΔ ΘΔΛΡΟΗΘΖ 
ΘΔΟΚΑΛΠΖ 

Ρ.Θ. Γακαλίσλ  201 194 171 46 

ΞΖΓΖ ΔΙΠΡΑΡ 2001, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ 
 

Πχκθσλα κε ηελ απνγξαθή ηνπ 2001, νη πεξηζζφηεξεο θαηνηθίεο απνηεινχληαη απφ 

3 δσκάηηα, θαη αθνινπζνχλ νη θαηνηθίεο κε 5, 4, 2 θαη 1 δσκάηηα.  
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ΘΑΛΝΛΗΘΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ ΑΛΑΙΝΓΑ ΚΔ ΡΝΛ ΑΟΗΘΚΝ ΡΥΛ ΓΥΚΑΡΗΥΛ ΞΝ ΓΗΑΘΔΡΝΛ 

Γεσγξαθηθή 
Ξεξηνρή 

2001 ΞΟΑΓΚΑΡΗΘΝΠ ΞΙΖΘΠΚΝΠ 

ΘΑΛΝΛΗΘΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ 

Πύλνιν 

Πύλνιν Γσκαηίσλ Θαλνληθέο Θαηνηθίεο 

ζε θαλνληθέο 
θαηνηθίεο 

γηα 

επαγγεικαηηθνχο 

ζθνπνχο ζε 

θαλνληθέο 
θαηνηθίεο 

κε 1 
δσκάηην 

κε 2 δσκάηηα κε 3 δσκάηηα 
κε 4 

δσκάηηα 
κε 5 θαη άλσ 

δσκάηηα 

Ρ.Θ. Γακαλίσλ 201 706 5 9 38 57 48 49 

Ξεγή : ΔΙΠΡΑΡ 2001, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ 
 

ΘΑΛΝΛΗΘΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ ΘΑΡΑ ΦΝΟΔΑ ΘΑΗ ΚΖ ΘΑΛΝΛΗΘΔΠ ΘΑΡΝΗΘΗΔΠ 

Γεσγξαθηθή 
Ξεξηνρή  

2001 Ξξαγκαηηθόο Ξιεζπζκόο 

ΠΛΝΙΝ 

Δίδνο θαηνηθίαο Φνξέαο ηδηνθηεζίαο 
θαλνληθώλ 
θαηνηθηώλ Θαλνληθέο θαηνηθίεο 

Κε 
θαλνληθέο 
θαηνηθίεο 

Θαλνληθέο 
θαηνηθίεο 
κέζα ζε 

ζπιινγηθέο 
θαηνηθίεο 

Πχλνιν 
Θαηνηθνχ-

κελεο 
Θελέο 

Ηδηψηεο ή 
ΛΞΗΓ 

Γεκφζην 
ή ΛΞΗΓ 

Γ.Δ. ΛΗΘΝ 
ΘΑΕΑΛΡΕΑΘΖ 

3.370 3.369 2.455 914 0 1 3.349 20 

Ρ.Θ. Γακαλίσλ 201 201 131 70 0 0 201 0 

Ξεγή : ΔΙΠΡΑΡ 2001, Δπεμεξγαζία ζηνηρείσλ 
 

Πηνλ νηθηζκφ ησλ Γακαλίσλ θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά 90 θαηνηθίεο. Απφ απηέο νη 

55 είλαη ηζφγεηεο θαη νη 35 κε ηζφγεην θαη έλα φξνθν. Απφ ηηο 55 ηζφγεηεο θαηνηθίεο 

νη 15 είλαη πέηξηλεο θαη απφ ηηο 35 θαηνηθίεο κε ηζφγεην θαη έλα φξνθν, πέηξηλεο 

είλαη νη 15. Ππλνιηθά θαηαγξάθνληαη 55 θαηνηθίεο κε ζθεπή θαη 35 κε δψκα, ελψ 

ζε ζχλνιν 90 θαηνηθηψλ, νη 40 δηαζέηνπλ μχιηλα θνπθψκαηα, νη 47 κεηαιιηθά 

ρσξίο ζεξκνδηαθνπή θαη κφιηο 3 δηαζέηνπλ κεηαιιηθά θνπθψκαηα κε 

ζεξκνδηαθνπή. Πε ζχλνιν 90 θαηνηθηψλ, κφιηο 3 δηαζέηνπλ δηπινχο παινπίλαθεο.  

Πε φηη αθνξά ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο, ζε ζχλνιν 77 θαηνηθηψλ πνπ δηαζέηνπλ ζεο, 

νη 10 έρνπλ ιέβεηα πεηξειαίνπ θαη κφιηο νη 2 θαπζηήξα βηνκάδαο (ππξελίδη), ελψ 

ε πιεηνλφηεηα (55 θαηνηθίεο) δηαζέηνπλ ηδάθη. Πχζηεκα ςχμεο κε αληιία 

ζεξκφηεηαο / ειεθηξηζκφ δηαζέηνπλ ζπλνιηθά 10 θαηνηθίεο.    

Ρέινο, ζε φηη αθνξά ην ζχζηεκα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ζε άζξνηζκα 192 θαηνηθηψλ 

θαηαγξάθνληαη 85 θαηνηθίεο κε ειηαθφ ζεξκνζίθσλα (44,3%), 85 κε ειεθηξηθφ 

ζεξκνζίθσλα (44,3%) θαη 22 κε ρξήζε ιέβεηα/θαπζηήξα (11,5%).  
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Γακάληα 

Απνηύπσζε θηηξηαθνύ απνζέκαηνο νηθηαθνύ ηνκέα (αξηζκόο θηηξίσλ) 

 

Α. Ξέηξηλεο Θαηνηθίεο 
Β. Θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν 

ζθπξφδεκα θαη νπηφιηλζνδνκεο 
(πξηλ ην 1980) 

Γ. Θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν 
ζθπξφδεκα θαη νπηφιηλζνδνκεο 

(κεηά ην 1980) 

Ηζφγεηεο 
Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο 
κε 

ηζφγεην 
θαη 1 ή 2 
νξφθνπο 

Ηζφγεηεο 
Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο 
κε 

ηζφγεην 
θαη 1 ή 2 
νξφθνπο 

Θαηνηθίεο 
κε 

ηζφγεην 
θαη 3 θαη 
πιένλ 

νξφθνπο 

Ηζφγεηεο 
Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο 
κε 

ηζφγεην 
θαη 1 ή 2 
νξφθνπο 

Θαηνηθίεο 
κε 

ηζφγεην 
θαη 3 θαη 
πιένλ 

νξφθνπο 

Πύλνιν Θηηξίσλ: 15 15 35 10  5 10   

Πηέγαζε:          

Γψκα  5 10 5  5 10   

Πθεπή 15 10 25 5      

Ξιαίζην 
θνπθσκάησλ: 

         

Μχιηλν 15 10 10 5      

Κεηαιιηθφ ρσξίο 
ζεξκνδηαθνπή 

 5 25 5  4 8   

Κεηαιιηθφ κε 
ζεξκνδηαθνπή 

     1 2   

αινπίλαθεο:          

Κνλνί 15 15 35 10  4 8   

∆ηπινί      1 2   

∆ηπινί ραµειήο  
εθπνµπήο 

         

Πύζηεµα 
ζέξµαλζεο/ 
Θαύζηµν: 

         

Ιέβεηαο/ πεηξέιαην 1 1 5 3  4 6   

Θαπζηήξαο/ βηνµάδα   1 1      

Ρνπηθή ειεθηξηθή 
µνλάδα 

         

Αληιία ζεξµφηεηαο / 
ειεθηξηζµφο 

         

Αλνηθηέο εζηίεο 
θαχζεο 

10 10 25 5  2 3   

Άιιν          

Πύζηεµα ςύμεο:          

Αληιία ζεξµφηεηαο / 
ειεθηξηζµφο 

   2  3 5   

Θαλέλα                 

Άιιν                 

Πύζηεµα Εεζηνύ 
Λεξνύ Σξήζεο 
(ΕΛΣ): 

                

Ιέβεηαο/ πεηξέιαην 1 1 6 4  4 6   

Ρνπηθφο ειεθηξηθφο 
ζεξµαληήξαο 

12 13 35 10  5 10   

Ζιηαθφο 
ζεξµνζίθσλαο 

12 13 35 10  5 10   

 

Πηνλ νηθηζκφ ηνπ Κειηδνρσξίνπ θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά 30 θαηνηθίεο εθ ησλ 

νπνίσλ 10 πέηξηλεο θαη 20 κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (νη 10 εμ’ απηψλ θαηαζθεπήο 
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πξηλ ην 1980). Πε ζχλνιν 30 θαηνηθηψλ, 16 ηζφγεηεο,  νη 14 είλαη κε δψκα θαη 16 

κε ζθεπή.  

Ππλνιηθά θαηαγξάθνληαη 23 θαηνηθίεο κε μχιηλα θνπθψκαηα, 9 κε κεηαιιηθά ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή θαη 7 κε κεηαιιηθά κε ζεξκνδηαθνπή. Αληίζηνηρα, ζε ζχλνιν 30 

θαηνηθηψλ, κφιηο 7 δηαζέηνπλ δηπινχο παινπίλαθεο.  

Πε φηη αθνξά ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο, 27 θαηνηθίεο δηαζέηνπλ θαπζηήξεο 

πεηξειαίνπ, κφιηο 3 θαπζηήξα βηνκάδαο (ππξελίδη), 15 αληιία ζεξµφηεηαο / 

ειεθηξηζµνχ ελψ ε πιεηνλφηεηα (23 θαηνηθίεο) δηαζέηνπλ ηδάθη.   

Ρέινο, ζε φηη αθνξά ην ζχζηεκα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ζε άζξνηζκα 30 θαηνηθηψλ 

θαηαγξάθνληαη 20 θαηνηθίεο (67%) κε ειηαθφ ζεξκνζίθσλα, 20 κε ειεθηξηθφ 

ζεξκνζίθσλα (67%) θαη 30κε ρξήζε ιέβεηα/θαπζηήξα (100%).  

 

Κειηδνρώξη 

Απνηύπσζε θηηξηαθνύ απνζέκαηνο νηθηαθνύ ηνκέα (αξηζκόο θηηξίσλ) 

  

  

Α. Ξέηξηλεο Θαηνηθίεο 
Β. Θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη 

νπηφιηλζνδνκεο (πξηλ ην 1980) 

Γ. Θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

θαη νπηφιηλζνδνκεο (κεηά ην 1980) 

Ηζφγεηεο 
Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο 
κε ηζφγεην 

θαη 1 ή 2 

νξφθνπο 

Ηζφγεηεο 
Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο κε 

ηζφγεην θαη 1 ή 2 
νξφθνπο 

Θαηνηθίεο κε 
ηζφγεην θαη 3 

θαη πιένλ 

νξφθνπο 

Ηζφγεηεο 
Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο κε 

ηζφγεην θαη 1 
ή 2 νξφθνπο 

Θαηνηθίεο κε 
ηζφγεην θαη 3 

θαη πιένλ 

νξφθνπο 

Πύλνιν Θηηξίσλ: 5 5 8 2  3 7  

Πηέγαζε:         

Γψκα  1 2 1  3 7  

Πθεπή 5 4 6 1     

Ξιαίζην θνπθσκάησλ:         

Μχιηλν 5 4 4 1     

Κεηαιιηθφ ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή 
 1 4 1  1 2  

Κεηαιιηθφ κε 

ζεξκνδηαθνπή 
     2 5  

αινπίλαθεο:         

Κνλνί 5 5 8 2  1 2  

∆ηπινί      2 5  

∆ηπινί ραµειήο  
εθπνµπήο 

        

Πύζηεµα ζέξµαλζεο/ 

Θαύζηµν: 
        

Ιέβεηαο/ πεηξέιαην 3 4 8 2  3 7  

Θαπζηήξαο/ βηνµάδα 2 1       

Ρνπηθή ειεθηξηθή 

µνλάδα 
        

Αληιία ζεξµφηεηαο / 

ειεθηξηζµφο 
        

Αλνηθηέο εζηίεο θαχζεο 5 5 4 1  2 6  

Άιιν         

Πύζηεκα ςύμεο:         

Αληιία ζεξµφηεηαο / 
ειεθηξηζµφο 

1 3 4 1  2 4  
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Απνηύπσζε θηηξηαθνύ απνζέκαηνο νηθηαθνύ ηνκέα (αξηζκόο θηηξίσλ) 

  

  

Α. Ξέηξηλεο Θαηνηθίεο 
Β. Θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη 

νπηφιηλζνδνκεο (πξηλ ην 1980) 

Γ. Θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

θαη νπηφιηλζνδνκεο (κεηά ην 1980) 

Ηζφγεηεο 
Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο 
κε ηζφγεην 

θαη 1 ή 2 

νξφθνπο 

Ηζφγεηεο 
Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο κε 

ηζφγεην θαη 1 ή 2 

νξφθνπο 

Θαηνηθίεο κε 
ηζφγεην θαη 3 

θαη πιένλ 

νξφθνπο 

Ηζφγεηεο 
Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο κε 

ηζφγεην θαη 1 

ή 2 νξφθνπο 

Θαηνηθίεο κε 
ηζφγεην θαη 3 

θαη πιένλ 

νξφθνπο 

Θαλέλα         

Άιιν         

Πύζηεµα Εεζηνύ 

Λεξνύ Σξήζεο (ΕΛΣ): 
        

Ιέβεηαο/ πεηξέιαην 5 5 8 2  3 7  

Ρνπηθφο ειεθηξηθφο 

ζεξµαληήξαο 
2 3 6 1  2 6  

Ζιηαθφο ζεξµνζίθσλαο 2 3 6 1  2 6  

 

Πηνλ νηθηζκφ Αξθαδίνπ θαηαγξάθνληαη ζπλνιηθά 11 θαηνηθίεο εθ ησλ νπνίσλ 7 

πέηξηλεο θαη 4 κε νπιηζκέλν ζθπξφδεκα (νη 2 εμ’ απηψλ πξηλ ην 1980). Πε ζχλνιν 

11 θαηνηθηψλ, 7 ηζφγεηεο, 5 είλαη κε δψκα θαη νη 6 κε ζθεπή.  

Ππλνιηθά θαηαγξάθνληαη 7 θαηνηθίεο κε μχιηλα θνπθψκαηα, 2 κε κεηαιιηθά ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή θαη 2 κε κεηαιιηθά κε ζεξκνδηαθνπή. Αληίζηνηρα, ζε ζχλνιν 11 

θαηνηθηψλ, κφιηο 2 δηαζέηνπλ δηπινχο παινπίλαθεο.  

Πε φηη αθνξά ην ζχζηεκα ζέξκαλζεο, 3 θαηνηθίεο δηαζέηνπλ θαπζηήξεο 

πεηξειαίνπ,  9 αληιία ζεξµφηεηαο / ειεθηξηζµνχ, ελψ ε πιεηνλφηεηα (8 θαηνηθίεο) 

δηαζέηνπλ ηδάθη.   

Ρέινο, ζε φηη αθνξά ην ζχζηεκα δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, ζε άζξνηζκα 11 θαηνηθηψλ 

θαηαγξάθνληαη 9 θαηνηθίεο κε ειηαθφ ζεξκνζίθσλα (81%), 9 κε ειεθηξηθφ 

ζεξκνζίθσλα (81%) θαη 2 κε ρξήζε ιέβεηα/θαπζηήξα (18%).  
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 Αξθάδη 

Απνηύπσζε θηηξηαθνύ απνζέκαηνο νηθηαθνύ ηνκέα (αξηζκόο θηηξίσλ) 

 

Α. Ξέηξηλεο Θαηνηθίεο 
Β. Θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη 

νπηφιηλζνδνκεο (πξηλ ην 1980) 

Γ. Θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

θαη νπηφιηλζνδνκεο (κεηά ην 1980) 

Ηζφγεηεο 

Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο 

κε ηζφγεην 

θαη 1 ή 2 

νξφθνπο 

Ηζφγεηεο 

Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο κε 

ηζφγεην θαη 1 

ή 2 νξφθνπο 

Θαηνηθίεο κε 

ηζφγεην θαη 3 

θαη πιένλ 

νξφθνπο 

Ηζφγεηεο 

Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο 

κε ηζφγεην 

θαη 1 ή 2 

νξφθνπο 

Θαηνηθίεο κε 

ηζφγεην θαη 

3 θαη πιένλ 

νξφθνπο 

Πύλνιν Θηηξίσλ: 5 2 1 1  1 1  

Πηέγαζε:         

Γψκα  1 1 1  1 1  

Πθεπή 5 1       

Ξιαίζην θνπθσκάησλ         

Μχιηλν 5 2       

Κεηαιιηθφ ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή 
  1 1     

Κεηαιιηθφ κε 

ζεξκνδηαθνπή 
     1 1  

αινπίλαθεο:         

Κνλνί 5 2 1 1     

∆ηπινί      1 1  

∆ηπινί ραµειήο  

εθπνµπήο 
        

Πύζηεµα ζέξµαλζεο/ 

Θαύζηµν: 
        

Ιέβεηαο/ πεηξέιαην    1  1 1  

Θαπζηήξαο/ βηνµάδα         

Ρνπηθή ειεθηξηθή 

µνλάδα 
        

Αληιία ζεξµφηεηαο / 

ειεθηξηζµφο 
        

Αλνηθηέο εζηίεο θαχζεο 5 2 1      

Άιιν         

Πύζηεµα ςύμεο:         

Αληιία ζεξµφηεηαο / 

ειεθηξηζµφο 
4 1 1 1  1 1  

Θαλέλα         

Άιιν         

Πύζηεµα Εεζηνύ 

Λεξνύ Σξήζεο (ΕΛΣ): 
        

Ιέβεηαο/ πεηξέιαην      1 1  

Ρνπηθφο ειεθηξηθφο 

ζεξµαληήξαο 
4 1 1 1  1 1  

Ζιηαθφο ζεξµνζίθσλαο 4 1 1 1  1 1  

 

Ρν ζχλνιν ηνπ θηεξηαθνχ απνζέκαηνο γηα ηελ Αγξνηηθή Θνηλφηεηα Γακαλίσλ, 

απνηππψλεηαη ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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Απνηύπσζε θηηξηαθνύ απνζέκαηνο νηθηαθνύ ηνκέα (αξηζκόο θηηξίσλ) Αγξνηηθήο Θνηλόηεηαο Γακαλίσλ 

 

Α. Ξέηξηλεο Θαηνηθίεο 
Β. Θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα θαη 

νπηφιηλζνδνκεο (πξηλ ην 1980) 

Γ. Θαηνηθίεο απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα 

θαη νπηφιηλζνδνκεο (κεηά ην 1980) 

Ηζφγεηεο 

Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο 
κε ηζφγεην 

θαη 1 ή 2 

νξφθνπο 

Ηζφγεηεο 

Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο κε 

ηζφγεην θαη 1 

ή 2 νξφθνπο 

Θαηνηθίεο κε 
ηζφγεην θαη 3 

θαη πιένλ 

νξφθνπο 

Ηζφγεηεο 

Θαηνηθίεο 

Θαηνηθίεο 
κε ηζφγεην 

θαη 1 ή 2 

νξφθνπο 

Θαηνηθίεο κε 
ηζφγεην θαη 

3 θαη πιένλ 

νξφθνπο 

Πύλνιν Θηηξίσλ: 25 22 44 13 0 9 18 0 

Πηέγαζε: 0 0 0 0 0 0 0 0 

Γψκα 0 7 13 7 0 9 18 0 

Πθεπή 25 15 31 6 0 0 0 0 

Ξιαίζην θνπθσκάησλ 0 0 0 0 0 0 0 0 

Μχιηλν 25 16 14 6 0 0 0 0 

Κεηαιιηθφ ρσξίο 

ζεξκνδηαθνπή 
0 6 30 7 0 5 10 0 

Κεηαιιηθφ κε 

ζεξκνδηαθνπή 
0 0 0 0 0 4 8 0 

αινπίλαθεο: 0 0 0 0 0 0 0 0 

Κνλνί 25 22 44 13 0 5 10 0 

∆ηπινί 0 0 0 0 0 4 8 0 

∆ηπινί ραµειήο  

εθπνµπήο 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Πύζηεµα ζέξµαλζεο/ 

Θαύζηµν: 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ιέβεηαο/ πεηξέιαην 4 5 13 6 0 8 14 0 

Θαπζηήξαο/ βηνµάδα 2 1 1 1 0 0 0 0 

Ρνπηθή ειεθηξηθή 

µνλάδα 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Αληιία ζεξµφηεηαο / 

ειεθηξηζµφο 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Αλνηθηέο εζηίεο θαχζεο 20 17 30 6 0 4 9 0 

Άιιν 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πύζηεµα ςύμεο: 0 0 0 0 0 0 0 0 

Αληιία ζεξµφηεηαο / 

ειεθηξηζµφο 
5 4 5 4 0 6 10 0 

Θαλέλα 0 0 0 0 0 0 0 0 

Άιιν 0 0 0 0 0 0 0 0 

Πύζηεµα Εεζηνύ 

Λεξνύ Σξήζεο (ΕΛΣ): 
0 0 0 0 0 0 0 0 

Ιέβεηαο/ πεηξέιαην 6 6 14 6 0 8 14 0 

Ρνπηθφο ειεθηξηθφο 

ζεξµαληήξαο 
18 17 42 12 0 8 17 0 

Ζιηαθφο ζεξµνζίθσλαο 18 17 42 12 0 8 17 0 
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ΓΖΚΝΡΗΘΑ ΘΡΖΟΗΑ 

Όπσο θαηαγξάθεθε θαη ζε πξνεγνχκελε ελφηεηα, ζηελ Ρνπηθή Θνηλφηεηα 

Γακαλίσλ ππάξρνπλ ζπλνιηθά πέληε (5) δεκνηηθά θηίξηα, ε ρξήζε ησλ νπνίσλ 

πξννδεπηηθά κεηαβιήζεθε. Πήκεξα ρξεζηκνπνηνχληαη 4 εμ απηψλ: 

 

 Θνηλνηηθφ Ηαηξείν Γακαλίσλ (πξψελ θνηλνηηθφ θαηάζηεκα),  

 Θαθελείν Γακαλίσλ (παιηφ Γεκνηηθφ Πρνιείν Γακαλίσλ) 

 Γεκνηηθφ Πρνιείν Γακαλίσλ (εγθαηαιειεηκκέλν)  

 Θηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα Ξνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ 

Ππιιφγνπ Κειηδνρσξίνπ  

 Θηήξην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα Ξνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο ηνπ Ξνιηηηζηηθνχ 

Ππιιφγνπ Αξθαδίνπ (πξψελ Γεκνηηθφ Πρνιείν Αξθαδίνπ)  

 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί αλαγξάθεηαη ην εκβαδφλ ηνπ θάζε θηηξίνπ θαη ην έηνο 

θαηαζθεπήο ηνπ. 

 

Α/Α Νλνµαζία θηηξίνπ 
Έηνο έθδνζεο 
νηθνδνµηθήο 

άδεηαο 

Ππλνιηθή επηθάλεηα 
ςπρόµελσλ/ 

ζεξµαηλόµελσλ 

ρώξσλ (m
2
) 

Άιιεο 

παξαηεξήζεηο 

1 
Θνηλνηηθφ Ηαηξείν 

Γακαλίσλ 
Γελ ππάξρεη 100 

Ξξψελ θνηλνηηθφ 
θαηάζηεκα 

Γακαλίσλ 

2 Θαθελείν Γακαλίσλ  Γελ ππάξρεη 85 

Ξξψελ παιηφ 

Γεκνηηθφ Πρνιείν 
Γακαλίσλ 

3 
Γεκνηηθφ Πρνιείν 

Γακαλίσλ 
Γελ ππάξρεη 185 Δγθαηαιειεηκκέλν 

4 

Θηήξην 
Ξνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ 
Κειηδνρσξίνπ  

Γελ ππάξρεη 180  

5 

Θηήξην 

Ξνιηηηζηηθψλ 
εθδειψζεσλ 

Αξθαδίνπ 

Γελ ππάξρεη 37 
Ξξψελ Γεκνηηθφ 
Πρνιείν Αξθαδίνπ 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 45 

 

 2.9 ινπνηεκέλα ζρεηηθά έξγα 

Ν Γήκνο Αξραλψλ – Αζηεξνπζίσλ δελ έρεη πινπνηήζεη άιιν έξγν ζρεηηθφ κε ΑΞΔ ή 

κε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (ΔΜΔ) ζηελ πεξηνρή ησλ Γακαλίσλ. Υζηφζν, ηνλ 

Λνέκβξην ηνπ 2011 ην Γεκνηηθφ Ππκβνχιην ηνπ απνθάζηζε ηελ ρξεκαηνδφηεζε 

ηεο ζχλδεζεο ηνπ θσηνβνιηατθνχ ζπζηήκαηνο πνπ βξίζθεηαη  ζην δψκα θηηξίνπ 

ηνπ βξεθνλεπηαθνχ ζηαζκνχ ζηα Ξεδά κε ην δίθηπν ειεθηξνδφηεζεο ηεο ΓΔΖ.  

 

 2.10 Αλαπηπμηαθέο πξννπηηθέο  

 

Γπν παξάγνληεο είλαη απηνί πνπ ελδπλακψλνπλ ηελ αλαπηπμηαθή πξννπηηθή ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο. Αθελφο ε γεηηλίαζε ηεο κε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

(νηθνινγηθφ – αξραηνινγηθφ Ξάξθν Γηνχρηα θαη νξεηλφο φγθνο Αζηεξνπζίσλ) θαη 

αθεηέξνπ ε παξνπζία ηεο ιηκλνδεμακελήο ησλ Γακαλίσλ πνπ ιφγσ ηεο 

δηέιεπζεο κεηαλαζηεπηηθψλ πηελψλ αλακέλεηαη κειινληηθά λα απνηειέζεη έλαλ 

ζεκαληηθφ πγξνβηφηνπν γηα ηελ πεξηνρή αιιά θαη λα ζπκβάιεη θαζνξηζηηθά ζηελ 

αλάπηπμε ηεο γεσξγίαο. Πηα πιαίζηα απηά θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ζην άκεζν 

κέιινλ ζα ιεθζνχλ κέηξα γηα ηνλ πεξηνξηζκφ ηνπ θαηλνκέλνπ εγθαηάιεηςεο ησλ 

αγξνηηθψλ θνηλνηήησλ (αζηηθνπνίεζε), θαη ηελ πξνζέιθπζε επηζθεπηψλ,  

εθηηκάηαη φηη ππάξρνπλ ζεηηθέο πξννπηηθέο γηα ηελ αλάπηπμε ηνπ νηθνινγηθνχ 

ηνπξηζκνχ θαη ηεο απαζρφιεζεο. Κνριφ αλάπηπμεο ζε απηή ηελ κειινληηθή 

εμέιημε αλακέλεηαη λα απνηειέζνπλ νη: 

 εθαξκνγή εηδηθψλ πξνγξακκάησλ δηαρείξηζεο ησλ πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ 

(Αζηεξνχζηα θαη Γηνχρηαο),  

 νινθιήξσζε ησλ ππνδνκψλ επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ ζηελ θνηλφηεηα 

Γακαλίσλ,  

 θαηαζθεπή ζηάζεσλ ζέαο θαη δελδξνθπηεχζεηο γχξσ απφ ηε ιηκλνδεμακελή,  

 αλάπηπμε εηδηθψλ πξνγξακκάησλ πεξηβαιινληηθήο εθπαίδεπζεο  

 έληαμε ηεο ιηκλνδεμακελήο θαη ηνπ δάζνπο ηνπ Δπαλσζήθε ζε νηθν-

ηνπξηζηηθέο δηαδξνκέο, δεκηνπξγία ραξηψλ, ηνπνζέηεζε εηδηθήο ζήκαλζεο θαη 

πξνβνιή ησλ δηαδξνκψλ  

 πινπνίεζε πηινηηθψλ δξάζεσλ πξάζηλεο αλάπηπμεο θαη αμηνπνίεζε ηνπ 

αηνιηθνχ θαη ειηαθνχ δπλακηθνχ ηεο πεξηνρήο, ε παξαγσγή ελέξγεηαο απφ ΑΞΔ  

 αλάπηπμε ηνπ ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ (θαηαιχκαηα, ρψξνη εζηίαζεο, νξγαλσκέλεο 

δηαδξνκέο, θιπ)  

 αμηνπνίεζε ΔΠΞΑ (Ξξφγξακκα Ξξάζηλσλ Αγξνηηθψλ Θνηλνηήησλ) θαη 

ζπγρξεκαηνδνηνχκελσλ πξνγξακκάησλ 2014 -2020.  
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θθεεθθάάιιααηηνν  33    

ΘΘααηηααλλάάιισσζζεε  ΔΔλλέέξξγγεεηηααοο  &&  

εεθθππννκκππέέοο  CCOO22eeqq  ηηεεοο  ΑΑγγξξννηηηηθθήήοο  

ΘΘννηηλλόόηηεεηηααοο  
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 3.1 Θαηαλάισζε ελέξγεηαο & Δθπνκπέο CO2eq ηεο Αγξνηηθήο 

Θνηλόηεηαο 

Πην θεθάιαην απηφ θαηαγξάθνληαη νη θαηαλαιψζεηο ελέξγεηαο θαη νη αληίζηνηρεο 

εθπνκπέο CO2eq ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ. Ζ απνηχπσζε ησλ 

ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη εθπνκπψλ CO2eq ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο ηεο 

Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ, αθνξά: 

 Θηήξηα, εμνπιηζκφ/ εγθαηαζηάζεηο θαη βηνκεραλία. 

 Κεηαθνξέο 

 Άιιεο πεγέο 

Ζ ζπιινγή θαη απνηχπσζε ησλ ζηνηρείσλ Θαηαλάισζεο Δλέξγεηαο θαη CO2eq, 

πξαγκαηνπνηήζεθε ζχκθσλα κε ηηο επηζηεκνληθά απνδεθηέο κεζνδνινγίεο πνπ 

ππάξρνπλ ζηε βηβιηνγξαθία, νη παξαδνρέο ηεθκεξηψλνληαη επηζηεκνληθά γηα ηελ 

νξζφηεηά ηνπο θαη ν ππνινγηζκφο ησλ θαηαλαιψζεσλ θαη ησλ αληίζηνηρσλ 

εθπνκπψλ CO2eq πξνέξρεηαη απφ ηε κεζνδνινγία θαη ηηο παξαδνρέο πνπ 

ππαγνξεχνληαη απφ ην ύκθσλν ησλ Γεκάξρσλ7. 

Ρα ζηάδηα ππνινγηζκνχ ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ θαη εθπνκπψλ CO2eq, πνπ 

αθνινπζήζεθαλ γηα ηελ απνηχπσζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο, είλαη ηα 

αθφινπζα: 

 Καζνξηζκόο Οξίσλ πζηήκαηνο: Ιήθζεθαλ ππφςε φιεο νη ελεξγεηαθέο 

θαηαλαιψζεηο θαη εθπνκπέο αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο 

δηεξγαζίεο (θηήξηα, κεηαθνξέο, θ.ιπ) πνπ εληάζζνληαη κέζα ζηα γεσγξαθηθά 

φξηα ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ, (νηθηζκνί: Γακαλίσλ, Κειηδνρσξίνπ θαη 

Αξθαδίνπ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
7 http://www.eumayors.eu 
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 Καζνξηζκόο Έηνπο Βάζεο & Μνλάδαο Αλαθνξάο Δθπνκπώλ: σο έηνο 

αλαθνξάο ιακβάλεηαη ην 2011, σο ην ηειεπηαίν έηνο γηα ην νπνίν ππάξρνπλ 

πιήξε ζηνηρεία γηα φινπο ηνπο ηνκείο ζηε δηάξθεηα ελφο έηνπο. Ζ κνλάδα 

κέηξεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ είλαη MWh/ έηνο θαη ησλ εθπνκπψλ 

ν αξηζκφο ηφλσλ ηζνδχλακνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (tn CO2eq/ έηνο). 

 Δπηινγή πληειεζηώλ Δθπνκπώλ CO2eq: Πηνπο ππνινγηζκνχο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη ζπληειεζηέο εθπνκπψλ ηζνδχλακνπ CO2eq, πνπ έρνπλ 

πξνθχςεη απφ Αλάιπζε Θχθινπ Εσήο (Life Cycle Analysis), ιακβάλνληαο 

ππφςε ηνλ ζπλνιηθφ θχθιν δσήο ηνπ ελεξγεηαθνχ θνξέα θαη ησλ δηεξγαζηψλ. 

 Απνηχπσζε θηζηάκελεο Θαηάζηαζεο: ε απνηχπσζε ησλ ελεξγεηαθψλ 

θαηαλαιψζεσλ θαη εθπνκπψλ αλαθνξάο, αθνξνχλ φπσο πξναλαθέξζεθε: 

 Θηήξηα, εμνπιηζκφ/ εγθαηαζηάζεηο θαη βηνκεραλία. 

 Κεηαθνξέο. 

 Άιιεο πεγέο. 

Ζ απνηχπσζε βαζίζηεθε ζηελ ηειηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο θαη ν ππνινγηζκφο 

ησλ εθπνκπψλ CO2eq, ζηνλ ηχπν: 

 

 

 

 

 3.1.1 Θαηαλάισζε ελέξγεηαο & Δθπνκπέο CO2eq ηεο Αγξνηηθήο 

Θνηλόηεηαο: θηήξηα 

 

Γηα ηελ ελεξγεηαθή αλάιπζε θαη κειέηε ησλ ελαιιαθηηθψλ παξεκβάζεσλ ζηηο 

ηδησηηθέο θαηνηθίεο ησλ νηθηζκψλ Γακάληα, Κειηδνρσξίνπ θαη Αξθαδίνπ ζηνλ Γήκν 

Αξραλψλ - Αζηεξνπζίσλ έγηλε κνληεινπνίεζε θαη πξνζνκνίσζε 4 δηαθνξεηηθψλ 

ηππηθψλ θηεξίσλ θαζέλα εθ ησλ νπνίσλ αλήθεη ζε κία απφ ηξεηο θαηεγνξίεο (Α, Β, 

θαη Γ) ζην ινγηζκηθφ Energy Plus. Νη θαηεγνξίεο δεκηνπξγήζεθαλ κε βάζε ηελ 

ρξνληθή πεξίνδν θαηαζθεπήο ησλ θηεξίσλ θαη ηα δνκηθά ζηνηρεία θαηαζθεπήο. 

Θαηά ηε κνληεινπνίεζε ιήθζεθαλ ππφςε – πέξαλ ησλ δνκηθψλ ζηνηρείσλ ησλ 

θηεξίσλ - ηα γεσκεηξηθά ηνπο ραξαθηεξηζηηθά, νη δηαζηάζεηο ησλ αλνηγκάησλ, ηα 

εγθαηεζηεκέλα ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο θαη ςχμεο θαζψο θαη ηα θιηκαηνινγηθά 

δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο. Ζ ελεξγεηαθή πξνζνκνίσζε ησλ 12 θηεξηαθψλ 

παξαιιαγψλ κε βάζε ηα θιηκαηνινγηθά δεδνκέλα ηεο πεξηνρήο πινπνηήζεθε ζε 10 

θάζεηο αμηνινγψληαο ελαιιαθηηθέο παξεκβάζεηο (π.ρ. αληηθαηάζηαζε 

 
Δθπνκπέο CO2eq (tn CO2eq) = 

Δλεξγεηαθή θαηαλάισζε (MWh)*Ππληειεζηήο Κεηαηξνπήο (tn CO2eq /MWh) 
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παινπηλάθσλ, πξνζζήθε κφλσζεο ζηελ ηνηρνπνηία, ηνπνζέηεζε ζπζηήκαηνο 

ζθίαζεο θιπ) θαζψο θαη ζπλδπαζκνχο απηψλ. Ρα απνηειέζκαηα ησλ 

πξνζνκνηψζεσλ θαη εηδηθφηεξα ηα θνξηία ζέξκαλζεο, ςχμεο θαη ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο κεηαηξάπεθαλ ζε ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο θαη ηζνδχλακεο εθπνκπέο 

CO2 κε βάζε ηηο νδεγίεο απφ ην Πχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ. 

Αλαιπηηθά ηα απνηειέζκαηα ηεο ελεξγεηαθήο πξνζνκνίσζεο ησλ ηδησηηθψλ 

θαηνηθηψλ ηνπ νηθηαθνχ ηνκέα ηεο Ρνπηθήο θνηλφηεηαο Γακαλίσλ, δίλεηαη ζην 

Ξαξάξηεκα Π.6: Δλεξγεηαθή πξνζνκνίσζε θηεξίσλ. 

Ππγθεληξσηηθά ε εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ηεο Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ 

ζε κέγα-ηφλλνπο ηζνδχλακνπ πεηξειαίνπ (ΚΡΗΞ) θαη νη αληίζηνηρεο εθπνκπέο 

CO2eq, δίλνληαη ζηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Δηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο/ νηθηαθόο ηνκέαο (ΚΡΗΞ) 

  Ζιεθηξηζκόο Θέξκαλζε/ ςύμε 

Η: Θηήξηα, Δμνπιηζκόο/ Δγθαηαζηάζεηο & 
Βηνκεραλία     

Νηθηαθφο Ρνκέαο 
0,00002 0,00017 

Πύλνιν Η 
0,00002 0,00017 

 

Δηήζηεο Δθπνκπέο CO2eq / νηθηαθόο ηνκέαο (tnCO2eq) 

Η: Θηήξηα, Δμνπιηζκόο/ Δγθαηαζηάζεηο & 
Βηνκεραλία  

Ζιεθηξηζκόο Θέξκαλζε/ ςύμε 

Νηθηαθφο Ρνκέαο 319,94 617,85 

Πύλνιν Η 319,94 617,85 

 

 3.1.2 Θαηαλάισζε ελέξγεηαο & Δθπνκπέο CO2eq ηεο Αγξνηηθήο 

Θνηλόηεηαο: εμνπιηζκόο/ εγθαηαζηάζεηο 

 

Πηνλ Ρνκέα ησλ Γεκνηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πεξηιακβάλνληαη: 

 ε δεκνηηθή γεψηξεζε ζηνλ νηθηζκφ Κειηδνρψξη, ζέζε «Θαζηεξηψηε». 

 ν δεκνηηθφο θσηηζκφο ησλ Νηθηζκψλ: Γακαλίσλ Κειηδνρσξίνπ θαη Αξθαδίνπ. 

 

Γεκνηηθή Γεώηξεζε 

Ζ Γεκνηηθή γεψηξεζε βξίζθεηαη ζηνλ νηθηζκφ Κειηδνρψξη, πεξηνρή «Θαζηεξηψηε» 

(βι. ράξηεο πνπ αθνινπζνχλ), κε βάζνο ηνπνζέηεζεο ηεο αληιίαο ηα 420 m, 
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παξνρήο 40 m3/h θαη κε εμνπιηζκφ (θηλεηήξαο ηζρχνο 125 PS, αληιία, πδξαπιηθέο 

εγθαηαζηάζεηο) ζπλνιηθήο ηζρχνο 92 kW. Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ, αλέξρεηαη ζηηο: 82.960 kWh. 

 

Ξεγή: google earth 

 

 

Ξεγή: http://www.oikoskopio.gr/map/ 

Γεκνηηθόο Φσηηζκόο 

Νη νηθηζκνί θσηίδνληαη απφ ζηχινπο χςνπο 9 m, πνπ πεξηέρνπλ ιακπηήξεο αηκψλ 

Λαηξίνπ ή δξαξγχξνπ 60 W θαη 250 W. Όινη νη ιακπηήξεο πνπ βξίζθνληαη ζηα 
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θσηηζηηθά ζψκαηα έρνπλ ζπλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρχ 6.075 W. Νη απνζηάζεηο 

κεηαμχ δχν δηαδνρηθψλ θσηηζηηθψλ ζσκάησλ θπκαίλνληαη απφ 15-20 κέηξα. 

Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ζχκθσλα κε ηηκνιφγηα ηεο ΓΔΖ 

αλέξρεηαη ζηηο 20.130 kWh. 

Ρν ζχλνιν ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ Ρνκέα ησλ Γεκνηηθψλ 

εγθαηαζηάζεσλ/ εμνπιηζκνχ, ζε ΚΡΗΞ
8
 θαη νη αληίζηνηρεο εθπνκπέο CO2eq, δίλνληαη 

ζηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ 

 

Δηήζηα Θαηαλάισζε Δλέξγεηαο "Θνηλόηεηαο" (ΚΡΗΞ): Γεκνηηθέο Δγθαηαζηάζεηο & Γεκνηηθόο 
Φσηηζκόο 

Η: Θηήξηα, Δμνπιηζκόο/ 
Δγθαηαζηάζεηο & Βηνκεραλία  

Ζιεθηξηζκόο ΠΛΝΙΝ 

Γεκνηηθέο Δγθαηαζηάζεηο- Δμνπιηζκφο 0,00055 0,00 

Γεκνηηθφο Φσηηζκφο 0,00013 0,00 

Πύλνιν Η 0,00068 0,00068 

 

Δηήζηεο Δθπνκπέο CO2eq "Θνηλόηεηαο" (tnCO2eq): Γεκνηηθέο Δγθαηαζηάζεηο & Γεκνηηθόο 
Φσηηζκόο 

Η: Θηήξηα, Δμνπιηζκόο/ 
Δγθαηαζηάζεηο & Βηνκεραλία  

Ζιεθηξηζκόο ΠΛΝΙΝ 

Γεκνηηθέο Δγθαηαζηάζεηο- Δμνπιηζκφο 96,81 96,81 

Γεκνηηθφο Φσηηζκφο 23,49 23,49 

Πύλνιν Η 120,31 120,31 

 

 

 3.1.3 Θαηαλάισζε ελέξγεηαο & Δθπνκπέο CO2eq ηεο Αγξνηηθήο 

Θνηλόηεηαο: βηνκεραλία 

Πηνλ Βηνκεραληθφ Ρνκέα, νη εγθαηαζηάζεηο νη νπνίεο θαηαγξάθεθαλ θαηά ηελ 

επηηφπηα έξεπλα πεδίνπ, είλαη νη εμήο: 

 Βηνκεραλία Ξιαζηηθώλ ΘΑΟΑΡΕΖ ΑΔ: Ρν παιηφηεξν εξγνζηάζην ηεο 

εηαηξείαο ζην Κειηδνρψξη, ζην νπνίν παξάγνληαη δίρηπα γηα ηε βηνκεραλία 

θξέαηνο. 

Κεηά απφ επηθνηλσλία κε αξκφδην ζηέιερνο ηεο εηαηξείαο, θαηαγξάθεθαλ ηα 

αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Δηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο: 77.777,78 kWh 

                                                 
8 1ΡΗΞ= 1 toe (Ρφλλνο Ηζνδπλάκνπ Ξεηξειαίνπ): είλαη ε ελέξγεηα πνπ απνδίδεηαη απφ ηελ θαχζε 1.000 
kg πεηξειαίνπ θαζαξήο ζεξκνγφλνπ δχλακεο 10.000 kcal/kg. 1 ΡΗΞ = 10x106 kcal = 41.87 GJ. 
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 Δηήζηα θαηαλάισζε θαπζίκσλ (πεηξέιαην ζέξκαλζεο): 25 tn 

 ΦΒ ζηε ζηέγε ηνπ θηεξίνπ, ηζρχνο 80 kW, κε εηήζηα παξαγσγή ειεθηξηθήο 

ελέξγεηαο (Ξξάζηλε Δλέξγεηα) ίζε κε 145.000 kWh = 145 MWh. 

 

 Διαηνπξγείν Αγξνηηθνύ Ππλεηαηξηζκνύ Γακαλίσλ ηζρχνο 110 hp: 

εμππεξεηεί 500 – 700 ειαηνπαξαγσγνχο ηεο πεξηνρήο θαη εθηηκάηαη φηη εηεζίσο 

παξάγνληαη 150- 200 ηφλνη ειαηφιαδν.  

Ζ εηήζηα θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζην ειαηνπξγείν, κεηά απφ 

επεμεξγαζία ηηκνινγίσλ ηεο ΓΔΖ, αλέξρεηαη ζηηο 61.200 kWh, φπσο θαίλεηαη θαη 

ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Δηήζηα Θαηαλάισζε Ζιεθηξηθήο Δλέξγεηαο: Διαηνπξγείν Αγξ. Ππλεηαηξηζκνύ Γακαλίσλ 

Ξεξίνδνο θαηαλάισζεο Θαηαλάισζε ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (kWh) 

Λνέκβξηνο 2011 9600 

Γεθέκβξηνο 2011 28400 

Ηαλνπάξηνο – Φεβξνπάξηνο 2012 19200 

Κάξηηνο- Νθηψβξηνο 2011 4000 

Πύλνιν 61200 

 

Ρν ζχλνιν ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ Βηνκεραληθφ Ρνκέα ζε ΚΡΗΞ 

θαη νη αληίζηνηρεο εθπνκπέο CO2eq, δίλνληαη ζηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

Δηήζηα Θαηαλάισζε Δλέξγεηαο "Θνηλόηεηαο" (ΚΡΗΞ) ζηνλ Βηνκεραληθό Ρνκέα 

Η: Θηήξηα, Δμνπιηζκόο/ Δγθαηαζηάζεηο & Βηνκεραλία 
Ζιεθηξηζκφο Ληίδει 

Βηνκεραληθφο Ρνκέαο 0,00092 0,000026 

 

Δηήζηα Δθπνκπέο CO2eq "Θνηλόηεηαο" (tnCO2eq) ζηνλ Βηνκεραληθό Ρνκέα 

Η: Θηήξηα, Δμνπιηζκόο/ Δγθαηαζηάζεηο & Βηνκεραλία  Ζιεθηξηζκφο Ληίδει 

Βηνκεραληθφο Ρνκέαο 
162,19 90,74 

 

 3.1.4 Θαηαλάισζε ελέξγεηαο & Δθπνκπέο CO2eq ηεο Αγξνηηθήο 

Θνηλόηεηαο: κεηαθνξέο 

Πηνλ Ρνκέα ησλ Κεηαθνξψλ, εθηηκήζεθε ην πιήζνο ησλ νρεκάησλ –ηδησηηθψλ θαη 

δεκφζησλ- πνπ θηλνχληαη ζηα φξηα ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ, κεηά απφ 

επηηφπηα έξεπλα πεδίνπ ζηνπο νηθηζκνχο Γακάληα, Κειηδνρψξη θαη Αξθάδη θαη 

παξάιιεια ιακβάλνληαο ππφςε ηα δεκνζηεπκέλα ζηνηρεία ηεο Διιεληθήο 
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Πηαηηζηηθήο Αξρήο (Απνγξαθή 2001) γηα ηα νρήκαηα πνπ θηλνχληαη ζε επίπεδν 

Λνκνχ Ζξαθιείνπ. 

Δπίζεο, ιήθζεθε ππφςε ζηνπο ππνινγηζκνχο ε απφζηαζε κεηαμχ ησλ νηθηζκψλ, ε 

νπνία ππνινγίζζεθε κε ρξήζε ηνπ πξνγξάκκαηνο Google Δarth, φπσο θαίλεηαη ζην 

Πρήκα πνπ αθνινπζεί. Ζ απφζηαζε απηή ππνινγίζζεθε ίζε κε 5 km. 

 

Ξεγή: http://www.oikoskopio.gr/map/ 

 

Ζ απνηχπσζε ηνπ πιήζνπο ησλ νρεκάησλ, φισλ ησλ θαηεγνξηψλ, πνπ ππάξρνπλ 

ζηελ Αγξνηηθή Θνηλφηεηα Γακαλίσλ, νη εθηηκήζεηο/ παξαδνρέο πνπ έγηλαλ, αιιά 

θαη νη ζπληειεζηέο κεηαηξνπήο πνπ ρξεζηκνπνηήζεθαλ, δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα πνπ 

αθνινπζεί. 

http://www.oikoskopio.gr/map/
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Πηνηρεία Νρεµάησλ Αξηζµόο 
∆ηαλπόµελα 

km/έηνο εληόο 
ηεο Θνηλόηεηαο 

Δθηηκήζεηο/ Ξαξαδνρέο 
Κέζε θαηαλάισζε 
θαπζίκνπ (L/100 

km) 

Ππληειεζηήο 
κεηαηξνπήο 

(kWh/L) 

kWh από 
θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ 

GJ από 
θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ 

MWh από 
θαηαλάισζε 

θαπζίκσλ 
ΚΡΗΞ tn CO2eq 

Δπηβαηηθά                       

ΗΣ Απηνθίλεηα 60 156.000,00 13000 
ην 20% ησλ δηαδξνκψλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο 
Θνηλφηεηαο 

7 9,2 100.464,00 361,67 100,46 8,63794E-06 30,04 

∆.Σ. Απηνθίλεηα                 

Ιεσθνξεία (πεηξέιαην) 2 5.800,00 

9 κήλεο *4 
εβδ/κήλα*5εκ/εβδ*10θκ/εκ 
+ ΘΡΔΙ 
(12κήλεο*20εκ*10km/d) 

ζρνιηθφ ιεσθνξείν & ΘΡΔΙ 35 10 20.300,00 73,08 20,30 1,7454E-06 6,1915 

Ιεσθνξεία (θπζηθφ 
αέξην) 

                

Κνηνζηθιέηεο 8 18.000,00 2500 
ην 90% ησλ δηαδξνκψλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο 
Θνηλφηεηαο 

4 9,2 6.624,00 23,85 6,62 5,69534E-07 1,980576 

Ζµηθνξηεγά 55 220.000,00              

Ζµηθνξηεγά (βελδίλε) 6 24.000,00 8000 
ην 50% ησλ δηαδξνκψλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο 

Θνηλφηεηαο 

7 9,2 15.456,00 55,64 15,46 1,32891E-06 4,621344 

Ζµηθνξηεγά 
(πεηξέιαην) 

49 196.000,00 8000 
ην 50% ησλ δηαδξνκψλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο 
Θνηλφηεηαο 

7 10 137.200,00 493,92 137,20 1,17965E-05 41,846 

Νρήµαηα ∆εµφζηνπ 
Ρνµέα 

                

Ζµηθνξηεγά  - Ληίδει 1 260,00 
1 θνξά/2εβδ*10 
θκ/θνξά*52 

εκηθνξηεγφ χδξεπζεο-άξδεπζεο 7 10 182,00 0,66 0,18 0,00000 0,05551 

Ζµηθνξηεγά - Βελδίλε          9,2      

Φνξηεγά (heavy duty) 2 780,00 
1 θνξά/εβδ*10θκ/θνξά*52 
(απνξξηκκαηνθφξν) 

1 θνξά/2εβδ*8 θκ/θνξά*52 
(απνξξηκκαηνθφξν) 

30 10 2.340,00 8,42 2,34 0,00000 0,71370 

∆ίρξνλεο µνηνζηθιέηεο                 

Δπηβαηηθά νρήµαηα 1 520,00 1 θνξά/εβδ*10θκ/θνξά*52 βνήζεηα ζην ζπίηη 7 9,2 334,88 1,21 0,33 0,00000 0,10214 

Νρήµαηα Κεηαθνξάο 
Δµπνξεπµάησλ 

2                

Φνξηεγά                 

Δθζθαθείο 1 1.000,00 2000 
ην 50% ησλ δηαδξνκψλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο 
Θνηλφηεηαο 

35 10 3.500,00 12,60 3,50 3,00931E-07 1,0675 

Κπνπιληφδεο 1 1.000,00 2000 
ην 50% ησλ δηαδξνκψλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο 
Θνηλφηεηαο 

35 10 3.500,00 12,60 3,50 3,00931E-07 1,0675 

Άιια (Γεσξγηθνί 
ειθπζηήξεο) 

40 80.000,00 2000 
ην 100% ησλ δηαδξνκψλ 
πξαγκαηνπνηνχληαη εληφο ηεο 
Θνηλφηεηαο 

15 10 120.000,00 432,00 120,00 1,03176E-05 36,6 
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Αζξνίδνληαο ηηο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο αλά θαηεγνξία θαπζίκνπ, πξνθχπηεη: 

 ην ζχλνιν ηεο εηήζηαο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο ζηνλ ηνκέα κεηαθνξψλ ζε 

ΚΡΗΞ θαη 

 νη αληίζηνηρεο εθπνκπέο CO2eq, 

νη ηηκέο ησλ νπνίσλ, αληίζηνηρα δίλνληαη ζηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ. 

 

Δηήζηα Θαηαλάισζε Δλέξγεηαο "Θνηλόηεηαο" (ΚΡΗΞ) ζηνλ Ρνκέα: Κεηαθνξέο 

  Βελδίλε Ληίδει ΠΛΝΙΝ 

ΗΗ: Κεηαθνξέο    

Γεκφζηα Νρήκαηα 0,0000000288 0,0000002168 0,0000002456 

Γεκφζηεο Κεηαθνξέο 0,0000000000 0,0000017454 0,0000017454 

Ηδησηηθά νρήκαηα 0,0000105364 0,0000117965 0,0000223329 

Δκπνξεπκαηηθέο 
κεηαθνξέο 

0,0000000000 0,0000000000 0,0000000000 

Νρήκαηα Δθηφο Νδηθνχ 
Γηθηχνπ (γεσξγηθά θιπ) 

0,0000000000 0,0000109195 0,0000109195 

Πύλνιν ΗΗ 0,0000105652 0,0000246783 0,0000352434 

 

Δηήζηα Δθπνκπέο CO2eq "Θνηλόηεηαο" (tnCO2eq) ζηνλ Ρνκέα Κεηαθνξέο 

  Βελδίλε Ληίδει ΠΛΝΙΝ 

ΗΗ: Κεηαθνξέο       

Γεκφζηα Νρήκαηα 0,10 0,77 0,87 

Γεκφζηεο Κεηαθνξέο 
0,00 6,19 6,19 

Ηδησηηθά νρήκαηα 36,64 41,85 78,49 

Δκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 

Νρήκαηα Δθηφο Νδηθνχ Γηθηχνπ 
(γεσξγηθά θιπ) 

0,00 38,74 38,74 

Πύλνιν ΗΗ 36,74 87,54 124,28 
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 3.1.5 Θαηαλάισζε ελέξγεηαο & Δθπνκπέο CO2eq ηεο Αγξνηηθήο 

Θνηλόηεηαο: Γηαρείξηζε πγξώλ απνβιήησλ 

 

 γξά Απόβιεηα Νηθηζκώλ 

Πχκθσλα κε ηνλ Νδεγφ ηνπ IPCC (2006), γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ ηνπ 

CO2 απφ ηηο κνλάδεο επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ θαη ηηο εθαξκνδφκελεο 

κεζφδνπο, ρξεζηκνπνηείηαη ν παξαθάησ ηχπνο: 

 

Δθπνκπέο CO2eq (tnCO2eq) = 21 x εθπνκπέο CH4(tn) + 310 x εθπνκπέο N2O(tn)9 

 

πνινγίδεηαη δειαδή ζε ηζνδχλακνπο ηφλνπο CO2 ζπλεθηηκψληαο ηηο εθπνκπέο 

κεζαλίνπ θαη νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ πνπ εθπέκπνληαη απφ ηηο κνλάδεο ΔΔΙ. Έλαο 

ηφλνο κεζαλίνπ ηζνδπλακεί κε 21 ηφλνπο ηζνδχλακνπ CO2 (1tn CH4 = 21 tn 

CO2eq), θαη 1 ηφλνο νμεηδίνπ ηνπ αδψηνπ ηζνδπλακεί κε 310 ηφλνπο CO2 (1tn N2O 

= 310 tn CO2eq). Δηδηθφηεξα, ζε φηη αθνξά ηηο εθπνκπέο κεζαλίνπ απηέο 

ππνινγίδνληαη κε ηνλ παξαθάησ καζεκαηηθφ ηχπν:  

 

Δθπνκπέο CH4(tn/εηνο): EM/1000 

 

CH4(kg/έηνο): EM =  

Όπνπ:  

ΔΚ: εθπνκπέο CH4(kg/έηνο) 

  Γείθηεο πνπ αλαθέξεηαη ζην εηζφδεκα θαη ηνλ ηχπν ηνπ νηθηζκνχ (αζηηθφ, 

αγξνηηθφ, αζηηθφ κε πςειφ εηζφδεκα, αζηηθφ κε ρακειφ εηζφδεκα)  

Γείθηεο πνπ αλαθέξεηαη ζηα δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο: (α) αεξφβηα 

(ΑΔ) γηα ηα πγξά αζηηθά απφβιεηα (β) αλαεξφβηα ρψλεπζε (ΑΛΔ) γηα ηελ 

επεμεξγαζίαο ηεο παξαγφκελεο ηιχο, (γ) απεπζείαο δηάζεζε ζε ξέκαηα ή ζάιαζζα.  

: Ππλνιηθφ νξγαληθφ θνξηίν πξνο επεμεξγαζία ζηηο εγθαηαζηάζεηο (ζε kgBOD)  

                                                 
9 Νη εθπνκπέο CH4 θαη Λ2Ν κεηαηξέπνληαη ζε ηζνδχλακεο εθπνκπέο CO2 βάζεη ην παγθφζκηνπ 
δπλακηθνχ ζέξκαλζεο (global warming potential  - GWP). Ξην ζπγθεθξηκέλα, 1tn CH4 = 21 tn CO2e 
θαη 1tn N2O = 310 tn CO2e 
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: πνζνζηφ BOD αλά κέζνδν επεμεξγαζίαο γηα θάζε δηαθνξεηηθή κέζνδν ή 

ζχζηεκα δηάζεζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ( ) γηα θάζε ηχπν νηθηζκνχ ( ) 

: Γπλακηθφ παξαγσγήο CH4 (ζε kg CH4/kg BOD) 

: κέγεζνο πιεζπζκνχ ζε θάζε ηχπν νηθηζκνχ  

 : Αλάθηεζε (θαηαλάισζε) CH4 (ζε kg) γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ (αλ ππάξρεη, 

δηαθνξεηηθά ζεσξνχκε ηνλ φξν κεδεληθφ)  

: ην νξγαληθφ θνξηίν πνπ απνκαθξχλεηαη ππφ κνξθή ηιχνο (ζε kg BOD) θαη πάεη 

γηα ην ΣΡΑ.  

 

Ρππηθέο ηηκέο:  

 

 = 0,6kg CH4 / kg BOD  

 : 0,1 γηα αλεπεμέξγαζηα απφβιεηα πνπ δηαηίζεληαη ζε ιίκλεο, ξέκαηα ή 

ζάιαζζα (ηππηθέο ηηκέο απφ 2006 IPPC Guidelines)  

 

 

Όπνπ:  

 = πιεζπζκφο ηεο θνηλφηεηαο  

 = ηππηθέο ηηκέο BOD πνπ πεξηέρεηαη ζηα πγξά απφβιεηα αλά ρψξα (γηα 

Διιάδα BOD = 57 g/άηνκν/εκέξα)10 

 ζπληειεζηήο δηφξζσζεο γηα ηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνζηίζεληαη βηνκεραληθά 

απφβιεηα ζηνπο απνδέθηεο (ζηηο πεξηπηψζεηο πνπ πξνζηίζεληαη  1,25 ελψ ζηηο 

πεξηπηψζεηο πνπ δελ πξνζηίζεληαη   1 

 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο γηα θάζε κεηαβιεηή θαη ν ζπλνιηθή 

πνζφηεηα κεζαλίνπ (CH4) φπσο ππνινγίζηεθε βάζε ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ.  

 

πνινγηζκόο ησλ εθπνκπώλ κεζαλίνπ CH4 

ΚΔΡΑΒΙΖΡΖ ΠΛΝΙΝ ΓΑΚΑΛΗΑ ΚΔΙΗΓΝΣΥΟΗ ΑΟΘΑΓΗ ΚΝΛΑΓΔΠ 

                                                 
10 IPCC 2006, Table 6.4 Estimated BOD5 values in domestic wastewater for selected regions and 
countries 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 58 

Δθπνκπέο 

CO2eq 4,82 2,80 1,32 0,70 tn CO2/ yr 

Δθπνκπέο CH4 229,51 133,22 62,99 33,31 Kg CH4/ yr 

TOW (total 
organic 

material in 
WWT) 

6595,185 3828,12 1810,035 957,03 Kg BOD/ yr 

BOD 57 57 57 57 g / θάηνηθν / day 

P (πιεζπζκόο) 317 184 87 46 θάηνηθνη 

I 1 1 1 1 
Θεσξείηαη φηη δελ 

πξνζηίζεληαη 
βηνκεραληθά ιχκαηα 

Efj 0,06 0,06 0,06 0,06 kg CH4 / kg BOD 

Tij 0,58 0,58 0,58 0,58 
Table 6.5 (open 
sewer for rural 

Italy) 

Ui 100% 100% 100% 100% 

(πνζνζηφ 
πιεζπζκνχ πνπ 

αλήθεη ζε απηή ηελ 
εηζνδεκαηηθή 
θαηεγνξία) 

 

Δλψ ζε φηη αθνξά ηηο εθπνκπέο νμεηδίσλ ηνπ αδψηνπ, ππνινγίδνληαη βάζεη 

ηνπ ηχπνπ11:  

EN =  

 

EN: Δθπνκπέο Λ2Ν (ζε tn/ έηνο)    

 

 

 

/kgN ζηα απόβιεηα)  

 

Σππηθέο ηηκέο:  

                                                 
11 Απφ ηνλ Νδεγφ Κειεηψλ ηνπ Ξξνγξάκκαηνο «Ξξάζηλεο Αγξνηηθέο Θνηλφηεηεο» ηνπ ΘΑΞΔ θαη ηνπ 
ΞΔΘΑ πνπ ρξεκαηνδνηείηαη απφ ην ΔΞΞΔΟΑΑ 2007-2013  
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ΔΡΑΚ ΑΔ 59 

kg /θάηνηθν (Food and Agricultural Organisation, FAO, ηηκή γηα ηελ 

Διιάδα)  

 

 /kg sewage – n produced (CLIM – LOCAL 2020)  

 

Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη ηηκέο γηα θάζε κεηαβιεηή θαη ν ζπλνιηθή 

πνζφηεηα κεζαλίνπ (CH4) φπσο ππνινγίζηεθε βάζε ηνπ παξαπάλσ ηχπνπ.  

 

πνινγηζκνύ ησλ εθπνκπώλ νμεηδίσλ ηνπ αδώηνπ (N2O) 

ΚΔΡΑΒΙΖΡΖ ΠΛΝΙΝ ΓΑΚΑΛΗΑ ΚΔΙΗΓΝΣΥΟΗ ΑΟΘΑΓΗ ΚΝΛΑΓΔΠ 

CΝ2 emissions 10,55 6,13 2,90 1,53 tn CO2/ yr 

Δθπνκπέο N2O 34,04 19,76 9,34 4,94 kg N/ yr 

EF 0,01 0,01 0,01 0,01 Kg N/ yr 

P (πιεζπζκφο) 317 184 87 46 θάηνηθνη 

PR 42,71 42,71 42,71 42,71 Kg/θάηνηθν/yr 

FRACNPR 0,16 0,16 0,16 0,16 Kg N / kg Protein 

 

Πηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί θαίλνληαη ζπγθεληξσηηθά νη εθπνκπέο CO2eq (tn CO2eq) 

πνπ νθείινληαη ζηελ πθηζηάκελε κέζνδν δηαρείξηζεο ησλ πγξψλ απνβιήησλ ζηε 

Γεκνηηθή θνηλφηεηα Γακαλίσλ 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 60 

Αξρηθή θαηαλάισζε ελέξγεηαο & αξρηθέο εθπνκπέο CO2eq ζηε Γηαρείξηζε 

νηθηαθώλ ιπκάησλ 

ΚΔΡΑΒΙΖΡΖ ΠΛΝΙΝ ΓΑΚΑΛΗΑ ΚΔΙΗΓΝΣΥΟΗ ΑΟΘΑΓΗ ΚΝΛΑΓΔΠ 

Δθπνκπέο 

CO2eq 
14,05 8,16 3,86 2,04 tn / yr 

Θαηαλάισζε 
Δλέξγεηαο 

0 0 0 0 MWh 

 

 γξά Απόβιεηα Διαηνπξγείνπ Γακαλίσλ 

Πηελ ζπλέρεηα, ιακβάλνληαο ππφςε ηελ παξνπζία ειαηνπξγείνπ ζηνλ νηθηζκφ ησλ 

Γακαλίσλ ππνινγίζηεθαλ νη εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα πνπ νθείινληαη 

ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ηνπ θαηζίγαξνπ12. Ππγθεθξηκέλα, ιακβάλνληαο ππφςε ηηο 

εθηηκήζεηο φηη εηεζίσο παξάγνληαη 150- 200 ηφλνη ιάδη πνπ αληηζηνηρνχλ ζε 750 – 

1000m3 πγξψλ απνβιήησλ (θαηζίγαξνπ)13, θαη ην γεγνλφο φηη ε δηάζεζε ησλ 

πγξψλ απνβιήησλ ηνπ ειαηνηξηβείνπ γίλεηαη ζε εμαηκηζνδεμακελή, ελψ ε 

ειαηνππξήλα ζπγθεληξψλεηαη ζε πεξηθξαγκέλν ππαίζξην ρψξν πξνο μήξαλζε θαη 

πξνζσξηλή απνζήθεπζε θαη ζηε ζπλέρεηα δηαηίζεηαη ζε ππξελειαηνπξγία γηα ηελ 

παξαγσγή ππξελφμεινπ, ρξεζηκνπνηήζεθαλ νη παξαθάησ ηχπνη θαη παξαδνρέο:  

  

Διαηνηξηβείν (θπγνθεληξηθό) Αγξνηηθνύ Ππλεηαηξηζκνύ Γακαλίσλ. 

 

Ν ηχπνο γηα ηνλ ππνινγηζκφ ησλ εθπνκπψλ CO2 απφ βηνκεραληθέο εγθαηαζηάζεηο 

είλαη:  

Δθπνκπέο CH4(tn/εηνο): EM/1000 

 

                                                 
12

 IPCC 2006, Industrial Wastewater  
13

 για κάθε ηόνο λαδιού παράγονηαι 5m3 καηζιγάρου ή 5000λίηρα υγρού αποβλήηου/ηόνο ελαιολάδου. 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 61 

CH4(kg/έηνο): EM =  

Όπνπ:  

ΔΚ: εθπνκπέο CH4(kg/έηνο) 

  ζπλνιηθή νξγαληθά απνδνκήζηκε χιε ζηα βηνκεραληθά απφβιεηα ηεο 

βηνκεραλίαο ηχπνπ  (kg COD/yr)  

θιάδνο ηεο βηνκεραλίαο  

: Γπλακηθφ παξαγσγήο CH4 απφ ηε βηνκεραλία ηχπνπ i (ζε kg CH4/kg COD) 

 : Αλάθηεζε (θαηαλάισζε) CH4 (ζε kg) γηα παξαγσγή ειεθηξηζκνχ (αλ ππάξρεη, 

δηαθνξεηηθά ζεσξνχκε ηνλ φξν κεδεληθφ)  

: ην νξγαληθφ θνξηίν πνπ απνκαθξχλεηαη ππφ κνξθή ηιχνο (ππξελίδη ζε kg 

COD). 

 

Ρππηθέο ηηκέο:  

 

: Γπλακηθφ παξαγσγήο CH4 απφ ηε βηνκεραλία ηχπνπ i (ζε kg CH4/kg COD) 

αλαθέξεηαη ζηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο – δηάζεζε βηνκεραληθψλ ιπκάησλ  

 = 0,25kg CH4 / kg BOD  

 : 0,1 γηα αλεπεμέξγαζηα απφβιεηα πνπ δηαηίζεληαη ζε ιίκλεο, ξέκαηα ή 

ζάιαζζα (ηππηθέο ηηκέο απφ 2006 IPPC Guidelines)  

 

 

Όπνπ:  

 = ζπλνιηθφ παξαγφκελν πξνηφλ γηα ηνλ θιάδν (ιάδη) ζε ηφλνπο/έηνο   

 = πγξφ απφβιεην πνπ παξήρζε ζε m3/tn πξντφληνο   

 ρεκηθή απαίηεζε νμπγφλνπ kg COD/m3  

Ρππηθέο ηηκέο:  

 = 5m3/tn πξντφληνο γηα ηελ βηνκεραλία θπηηθψλ ειαίσλ:  

 1 kg COD/m3  

: 1 kg ππξελίδη (kg COD) γηα θάζε kg ιάδη.   
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ΔΡΑΚ ΑΔ 62 

 

Θαηαλάισζε ελέξγεηαο & αξρηθέο εθπνκπέο CO2eq από ηε Γηαρείξηζε 

ιπκάησλ ειαηνηξηβείνπ 

Δθπνκπέο CO2 από εμαηκηζνδεμακελή θαηζηγάξνπ 

Δθπνκπέο CO2eq 0,4725 tn / yr 

Δθπνκπέο CH4 22,5 Kg CH4 /yr 

EF 0,025 
Kg CH4/Kg 

COD 

TOW 900 kg COD/yr 

WWT Generation Wi 5 m3/tn 

COD 1 Kg/m3 

Pi 180 tn / yr 

 

 3.1.6 Θαηαλάισζε ελέξγεηαο & Δθπνκπέο CO2eq ηεο Αγξνηηθήο 

Θνηλόηεηαο: Γηαρείξηζε ζηεξεώλ απνβιήησλ 

Ζ δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ επζχλεηαη γηα εθπνκπέο κεζαλίνπ. Ρν κεζάλην 

εθιχεηαη θαηά ηελ αλαεξφβηα απνζχλζεζε ησλ νξγαληθψλ απνξξηκκάησλ πνπ 

απνηίζεληαη ζηνπο δηάθνξνπο ρψξνπο απφζεζεο. 

Νη ππνινγηζκνί έρνπλ πξνθχςεη σο άζξνηζκα ησλ δηαθξηηψλ ππνινγηζκψλ πνπ 

έρνπλ γίλεη γηα θάζε ζπζηαηηθφ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζπκβάιεη ζηελ παξαγσγή 

βηναεξίνπ (δπκψζηκα, ραξηί, θ.ά). 

Ζ πξνζέγγηζε ππνινγηζκνχ ησλ θαηαλαιψζεσλ θαη εθπνκπψλ CO2eq, πξνέξρεηαη 

απφ ην Πχκθσλν ησλ Γεκάξρσλ14. 

Νη Δθπνκπέο Ηζνδχλακνπ CO2eq (tn CO2eq), ππoινγίζηεθαλ σο εμήο: 

 

 

 

 

                                                 
14 http://www.eumayors.eu 
http://www.eumayors.eu/support/library_en.html 

 
Δθπνκπέο Ηζνδύλακνπ CO2eq (tn CO2eq) = 21 x Δθπνκπέο CH4 ην έηνο  

http://www.eumayors.eu/
http://www.eumayors.eu/
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ΔΡΑΚ ΑΔ 63 

θαη νη εθπνκπέο CH4 ην έηνο t (tn/ έηνο) απφ ηε ζρέζε: 

 

Ρν παξαγφκελν CH4 ην έηνο t (tn/έηνο), ππνινγίζηεθε σο εμήο: 

 

θαη ην Γπλακηθφ παξαγσγήο CH4:  

φπνπ: 

 Α(θ) =ν ζπληειεζηήο θαλνληθνπνίεζεο = 1-e-k 

 k = ζηαζεξά αληίδξαζεο παξαγσγήο CH4 = ln(2)/(ρξφλνο εκ. Εσήο) 

 MSWT: παξαγφκελα αζηηθά απνξξίκκαηα (tn/έηνο) 

 MSWF: πνζνζηφ παξαγφκελσλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγεη ζε ρψξν 

απφζεζεο 

 L0: δπλακηθφ παξαγσγήο CH4 (tn/έηνο) 

 Rt: πνζφηεηα CH4 πνπ αλαθηάηαη (tn/έηνο0 

 MCF: ζπληειεζηήο δηφξζσζεο αλάινγα κε ην είδνο ηνπ ρψξνπ δηάζεζεο 

 DOC: βηναπνηθνδνκήζηκνο νξγαληθφο άλζξαθαο, ν νπνίνο εμαξηάηαη απφ ηε 

ζχζηαζε ησλ απνξξηκκάησλ. 

 DOCF: πνζνζηφ ηνπ βηναπνηθνδνκήζηκνπ νξγαληθνχ άλζξαθα πνπ 

κεηαηξέπεηαη ζε βηναέξην. 

 F: ε πεξηεθηηθφηεηα ηνπ βηναεξίνπ ζε CH4. 

 

Ρππηθέο Ρηκέο 

 Γηα νξγαλσκέλνπο ρψξνπο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (ΣΡΑ): MCF=1,0 

 Γηα κε νξγαλσκέλνπο ρψξνπο δηάζεζεο απνξξηκκάησλ (ΣΑΓΑ, θ.ιπ): 

MCF=0,6 

Ζ ζηαζεξά ηεο αληίδξαζεο παξαγσγήο ηνπ CH4, “k”, εμαξηάηαη απφ ηηο 

επηθξαηνχζεο θιηκαηηθέο ζπλζήθεο θαη ην είδνο ησλ απνξξηκκάησλ: 

 Σαξηί: 17 έηε ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο (k = 0.041) 

 Επκψζηκα: 12 έηε ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο (k = 0.058) 

 Ηιχο: 9 έηε ν ρξφλνο εκίζεηαο δσήο (k = 0.077) 

Θιάζκα βηναπνηθνδνκήζηκνπ νξγαληθνχ άλζξαθα DOC: 

 0,4*πνζνζηφ πεξηεθηηθφηεηαο ζε ραξηί 

 0,15*πνζνζηφ πεξηεθηηθφηεηαο ζε δπκψζηκα, θαη 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 64 

 0,4 γηα ηε ιπκαηνιάζπε (ηιχο). 

Ξνζνζηφ ηνπ βηναπνηθνδνκήζηκνπ νξγαληθνχ άλζξαθα πνπ κεηαηξέπεηαη ζε 

βηναέξην DOCF: 

 Αζηηθά απνξξίκκαηα: 0,77 

 Ηιχο: 0,4 

Ξεξηεθηηθφηεηα ηνπ βηναεξίνπ ζε CH4 F: 

 Αζηηθά απνξξίκκαηα: 0,5 

 Ηιχο: 0,6 

Δλδεηθηηθή ζχζηαζε ησλ απνξξηκκάησλ15: 

Πύλζεζε Απνξξηµµάησλ (%): 

 

Επµψζηµα 46% 

Σαξηί 19% 

Ξιαζηηθά 9% 

Κέηαιια 5% 

Γπαιί 5% 

Άιια 16% 

Ζ πνζφηεηα ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ Αγξνηηθή Θνηλφηεηα 

Γακαλίσλ, ζχκθσλα κε ζηνηρεία ηνπ Γήκνπ, δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

Γηαρείξηζε Πηεξεώλ Απνβιήησλ 

Πηνηρεία Ρηµέο 

Ξαξαγσγή (tn) 185,13 

Απνξξίµµαηα αλά θάηνηθν  / Θg 
/ έηνο 

584,00 

Αξηζµφο Απνξξηκκαηνθφξσλ 
Νρεµάησλ 

2,00 

Αξηζµφο ∆ξνµνινγίσλ 

Απνξξηκκαηνθφξσλ / 
Δβδνµάδα 

1,50 

Πύλζεζε Απνξξηµµάησλ (%): 

Επµψζηµα 46 

Σαξηί 19 

Ξιαζηηθά 9 

Κέηαιια 5 

Γπαιί 5 

Άιια 16 

  

Ππιινγή: 

                                                 
15 Διιεληθή Δηαηξεία Γηαρείξηζεο Πηεξεψλ Απνβιήησλ, ΔΔΓΠΑ, www.eedsa.gr 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 65 

Σσξηζηή ζπιινγή ζπζθεπαζηψλ 

(tn) 
16,66 

Σσξηζηή ζπιινγή νξγαληθψλ 0,00 

Νηθηαθή θνµπνζηνπνίεζε 0,00 

 

Ρα ζηεξεά απνξξίκκαηα πνπ παξάγνληαη, ζπιιέγνληαη θαη νδεγνχληαη κε 

απνξξηκκαηνθφξα (1 θνξά ηελ εβδνκάδα) ζην ΣΡΑ ηνπ Γήκνπ Αξραλψλ – 

Αζηεξνπζίσλ, ελψ ηα αλαθπθιψζηκα πιηθά (πιηθά ζπζθεπαζηψλ) νδεγνχληαη ζην 

Θέληξν Γηαινγήο Αλαθπθιψζηκσλ ιηθψλ Ζξαθιείνπ (ΘΓΑ Ζξαθιείνπ), θαζψο ε 

Θνηλφηεηα ζπκκεηέρεη ζην πξφγξακκα αλαθχθισζεο (κπιε θάδνη). Ζ ζπιινγή ησλ 

αλαθπθιψζηκσλ πιηθψλ γίλεηαη κία θνξά αλά δχν εβδνκάδεο απφ θαηάιιειν 

απνξξηκκαηνθφξν. 

Νη ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ππνινγηζκνχ ησλ εθπνκπψλ CO2, γηα ηελ πθηζηάκελε 

θαηάζηαζε δίλνληαη ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

θηζηάκελε θαηάζηαζε 

Ξαξάκεηξνο Σαξηί Επκώζηκα 

k 0,041 0,058 

A(k) 0,040 0,056 

MSWTT(x) 35,174 85,159 

MSWFF(x) 32,009 77,495 

Lox 0,003 0,002 

MCF 1 1 

DOC 0,076 0,069 

DOCF 0,05852 0,05313 

F 0,5 0,5 

 

Θεσξείηαη φηη ε πνζφηεηα CH4 πνπ αλαθηάηαη απφ ην ΣΡΑ είλαη κεδεληθή θαη φηη 

ηα θχξηα ζπζηαηηθά ησλ απνξξηκκάησλ πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ παξαγσγή βηναεξίνπ 

είλαη ην ραξηί θαη ηα δπκψζηκα ζπζηαηηθά θαη φηη ε ηιχο είλαη κεδεληθή. Δπίζεο, 

ζεσξνχκε φηη ε αλαθχθισζε ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ αλέξρεηαη ζε πνζνζηφ 9 % 

επί ηνπ ζπλφινπ ησλ απνξξηκκάησλ πνπ παξάγνληαη ζηελ Θνηλφηεηα. 

Κε βάζε ηηο παξαδνρέο απηέο, νη εθπνκπέο CO2 απφ ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ 

απνβιήησλ, ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε, είλαη: 21,90 tn/ έηνο, θαη εηδηθφηεξα 

ζχκθσλα κε ηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί. 
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Δθπνκπέο CO2eq (tn/έηνο) 21,90 

Δθπνκπέο CH4 ην έηνο t 

(tn/έηνο) 
1,04 

Pt 1,04 

Rt 0 

Πην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ δξάζεο, εθηηκάηαη φηη κέζσ 

δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ, ην πνζνζηφ ηεο 

αλαθχθισζεο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, ζα απμεζεί απφ 9% ζε 40%. Νη 

αληίζηνηρεο ηηκέο ησλ παξακέηξσλ ππνινγηζκνχ ησλ εθπνκπψλ CO2eq θαη νη 

εθπνκπέο CO2eq κεηά ηελ εθαξκνγή ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο, δίλνληαη ζηνπο Ξίλαθεο 

πνπ αθνινπζνχλ. 

Θαηάζηαζε 
κεηά ηελ 
αχμεζε 
αλαθχθισζεο 

(απφ 9% ζε 

40%) 

  Σαξηί Επκώζηκα 

k 0,041 0,058 

A(k) 0,040 0,056 

MSWTT(x) 35,174 85,159 

MSWFF(x) 17,587 42,579 

Lox 0,003 0,002 

MCF 1 1 

DOC 0,076 0,069 

DOCF 0,05852 0,05313 

F 0,5 0,5 

 

Δθπνκπέο CO2eq (tn/έηνο) 12,03 

Δθπνκπέο CH4 ην έηνο t (tn/έηνο) 0,57 

Pt 0,57 

Rt 0 

Κείσζε εθπνκπψλ CO2eq (tn/εηνο) 9,87 

Ξνζνζηφ κείσζεο εθπνκπψλ CO2eq (%) 45,05 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλαθχθισζεο ησλ 

ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2eq αλέξρεηαη ζε 9,87 tn/έηνο, 

δειαδή ζε 45,05 % κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2eq. 
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 3.1.7 Ππλνιηθή Θαηαλάισζε Δλέξγεηαο & Δθπνκπέο CO2eq ηεο 

Αγξνηηθήο «Θνηλόηεηαο» 

Ζ ζπλνιηθή εηήζηα θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζε ΚΡΗΞ θαη νη αληίζηνηρεο εθπνκπέο 

CO2eq γηα ηελ Θνηλφηεηα Γακαλίσλ, δίλνληαη ζηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ.
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Δηήζηα Θαηαλάισζε Δλέξγεηαο "Θνηλόηεηαο" (ΚΡΗΞ) 

  Ζιεθηξηζκφο Θέξκαλζε/ ςχμε Βελδίλε Ληίδει Φπζηθφ Αέξην 
Άιια 

θαχζηκα 
Αηνιηθή Ζιηαθή Γεσζεξκία Βηνκάδα 

άιιε κνξθή 

ΑΞΔ 
ΠΛΝΙΝ 

Η: Θηήξηα, Δμνπιηζκόο/ 
Δγθαηαζηάζεηο & Βηνκεραλία                         

Γεκφζηα Θηήξηα 0,00010 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γεκνηηθέο Δγθαηαζηάζεηο- Δμνπιηζκφο 
0,00055 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γεκνηηθφο Φσηηζκφο 0,00013 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Νηθηαθφο Ρνκέαο 0,00002 0,00017 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Tξηηνγελήο Ρνκέαο 
0,00000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Βηνκεραληθφο Ρνκέαο 0,00092 0,00 0,00 0,000026 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Πύλνιν Η 0,00173 0,00017 0,00000 0,00003 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00000 0,00193 

ΗΗ: Κεηαθνξέο                         

Γεκφζηα Νρήκαηα 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γεκφζηεο Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,000000 0,000002 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Ηδησηηθά νρήκαηα 0,00 0,00 0,000011 0,000012 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Δκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,000000 0,000000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Νρήκαηα Δθηφο Νδηθνχ Γηθηχνπ (γεσξγηθά 
θιπ) 

0,00 0,00 0,000000 0,000011 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
0,00 

Πύλνιν ΗΗ 0,00 0,00 0,000011 0,000025 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Αγνξέο πηζηνπνηεκέλεο "πξάζηλεο" 
ελέξγεηαο (εάλ ππάξνρπλ) απφ ΝΡΑ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

ΠΛΝΙΝ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Δηήζηεο Δθπνκπέο CO2eq "Θνηλόηεηαο" (tnCO2eq) 

  Ζιεθηξηζκφο Θέξκαλζε/ ςχμε Βελδίλε Ληίδει Φπζηθφ Αέξην Άιια Αηνιηθή Ζιηαθή Γεσζεξκία Βηνκάδα 
άιιε κνξθή 

ΑΞΔ 
ΠΛΝΙΝ 

Η: Θηήξηα, Δμνπιηζκόο/ 
Δγθαηαζηάζεηο & Βηνκεραλία 

                        

Γεκφζηα Θηήξηα 
18,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 18,44 

Γεκνηηθέο Δγθαηαζηάζεηο- Δμνπιηζκφο 96,81 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 96,81 

Γεκνηηθφο Φσηηζκφο 23,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 23,49 

Νηθηαθφο Ρνκέαο 319,94 617,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 937,79 

Tξηηνγελήο Ρνκέαο 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Βηνκεραληθφο Ρνκέαο 162,19 0,00 0,00 90,74 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 253,40 

Πύλνιν Η 620,87 617,85 0,00 90,74 0,00 0,47 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.329,93 

ΗΗ: Κεηαθνξέο                         

Γεκφζηα Νρήκαηα 0,00 0,00 0,10 0,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,87 

Γεκφζηεο Κεηαθνξέο 0,00 0,00 0,00 6,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 6,19 

Ηδησηηθά νρήκαηα 0,00 0,00 36,64 41,85 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 78,49 

Δκπνξεπκαηηθέο κεηαθνξέο 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Νρήκαηα Δθηφο Νδηθνχ Γηθηχνπ 
(γεσξγηθά θιπ) 

0,00 0,00 0,00 38,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38,74 

Πύλνιν ΗΗ 0,00 0,00 36,74 87,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 124,28 

III: Άιιεο πεγέο (κε ελεξγεηαθέο) 
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Γηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,52 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14,52 

Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 21,90 

Πύλνιν ΗΗΗ 0 0 0 0 0 36,42451 0 0 0 0 0 36,424508 

ΠΛΝΙΝ 620,87 617,85 36,74 178,28 0,00 36,90 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1.490,64 

Ππληειεζηήο Δθπνκπψλ (tn CO2-
eq/MWh) 

1,167   0,299 0,305                 
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 4.1 Νη Πηξαηεγηθνί Πηόρνη ηνπ Έξγνπ MedStrategy  

 

Θεληξηθφο ζηφρνο ηνπ Έξγνπ MedStrategy είλαη ε βειηίσζε ηεο εδαθηθήο 

δηαθπβέξλεζεο (territorial governance) ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο ηεο Κεζνγείνπ 

ζηελ θαηεχζπλζε ηεο αεηθνξίαο, κέζα απφ ηε δεκηνπξγία ελφο θαηλνηφκνπ 

κνληέινπ νινθιεξσκέλνπ ζρεδηαζκνχ. Ν φξνο «εδαθηθή δηαθπβέξλεζε» 

ζπλδέεηαη άκεζα κε ηνλ φξν «εδαθηθή ζπλνρή», ν νπνίνο αθνξά, θαηά ηελ 

Δπξσπατθή Δπηηξνπή, ηελ εμαζθάιηζε ηεο αξκνληθήο αλάπηπμεο φισλ ησλ 

πεξηνρψλ ηνπ Δπξσπατθνχ ρψξνπ, θαζψο θαη ηε κέξηκλα ψζηε λα είλαη ζε ζέζε νη 

πνιίηεο ηνπο λα αμηνπνηήζνπλ ζην έπαθξν ηα εγγελή ραξαθηεξηζηηθά ηνπο. 

Ρα βαζηθά δεηήκαηα, ηα νπνία ζπλδένληαη κε ην δήηεκα ηεο εδαθηθήο ζπλνρήο 

είλαη:  

 ε απνθπγή ηεο ζπγθέληξσζεο νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ θαη 

πιεζπζκνχ ζηα κεγάια θαη κεζαία αζηηθά θέληξα θαη ε ζπλαθφινπζε 

εγθαηάιεηςε ησλ αγξνηηθώλ θαη εκηαζηηθψλ πεξηνρψλ, 

 ε εμαζθάιηζε ηζφηηκεο πξφζβαζεο ζε βαζηθέο κεηαθνξηθέο ζπλδέζεηο θαη 

ππεξεζίεο γεληθνχ νηθνλνκηθνχ ελδηαθέξνληνο κε ζθνπφ ηελ θαιχηεξε 

δηαζχλδεζε ησλ εδαθψλ θαη ε 

 ε αλάπηπμε ζχλζεησλ δνκψλ ζπλεξγαζίαο, κε ζπκκεηνρή δεκνζίσλ θαη 

ηδησηηθώλ θνξέσλ, ζε πνιιαπιά επίπεδα (δηαδεκνηηθφ, δηαπεξηθεξεηαθφ, 

δηαθξαηηθφ) κε ζθνπφ ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ αξλεηηθψλ εμσγελψλ 

επηδξάζεσλ θαη ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ επθαηξηψλ αλάπηπμεο ζε γεηηνληθέο 

πεξηνρέο ή/θαη ρψξεο. 

 

Ζ δηαδηθαζία γηα ηε βειηίσζε ηεο εδαθηθήο δηαθπβέξλεζεο ζηηο αγξνηηθέο πεξηνρέο 

ηεο Κεζνγείνπ, ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ MedStrategy, εζηηάδεη ζε ηξεηο άμνλεο-

ηνκείο:  

1. ζηελ ελζσκάησζε ηεο νηθνλνκηθήο, θνηλσληθήο θαη πεξηβαιινληηθήο 

δηάζηαζεο ηεο αεηθνξίαο ζηε δηαδηθαζία ηνπ ζρεδηαζκνχ. 

2. ζηελ αλάπηπμε νινθιεξσκέλσλ, θνηλψλ ζηξαηεγηθψλ θαη δξάζεσλ κέζα απφ 

ηε ζπλεξγαζία ηνπηθψλ αξρψλ θαη ηε ζπκκεηνρή ησλ ηνπηθψλ θνηλσληψλ γηα 

κηα θαηλνηφκν εδαθηθή δηαθπβέξλεζε. 

3. ζηνλ θαζνξηζκφ θνηλψλ ζηφρσλ θαη δξάζεσλ (ζηνπο ηνκείο ηεο πξνζηαζίαο 

ηεο πνιηηηζηηθήο θαη θπζηθήο θιεξνλνκηάο, ηεο αληαγσληζηηθφηεηαο, ηεο 

ηζφηεηαο ησλ θχισλ θ.α.) πνπ ζα δεκηνπξγήζνπλ ηνπηθέο θαη δηαθξαηηθέο 

ζπλέξγεηεο κεηαμχ ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ. 
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Νη βαζηθέο δξάζεηο πνπ πινπνηήζεθαλ ζην πιαίζην ηνπ έξγνπ είλαη:  

1. ε δηάγλσζε θαη αμηνιφγεζε ηεο πθηζηάκελεο θαηάζηαζεο φζνλ αθνξά ην 

ζεζκηθφ πιαίζην θαη ην επίπεδν αεηθφξνπ αλάπηπμεο ησλ πεξηνρψλ πνπ 

ζπκκεηέρνπλ,  

2. ε αλάπηπμε κηαο ζπκκεηνρηθήο δηαδηθαζίαο θαη ε ζπκβνιή ησλ ηνπηθψλ 

θνηλσληψλ ζηε δηαδηθαζία ράξαμεο «πξάζηλσλ ζηξαηεγηθώλ»,  

3. ε ζχληαμε Δπηρεηξεζηαθώλ Πρεδίσλ θαη ηνλ θαζνξηζκφ κηαο θνηλήο 

κεζνδνινγίαο γηα ηελ αεηθφξν αλάπηπμε ησλ αγξνηηθψλ πεξηνρψλ ηεο 

Κεζνγείνπ θαη 

4. ν ζρεδηαζκόο βαζηθώλ παξεκβάζεσλ γηα ηελ θνηλσληθή θαη νηθνλνκηθή 

αλάπηπμε ησλ πεξηνρψλ πνπ ζπκκεηέρνπλ ζην έξγν. 

 

 

 4.2 Αλάιπζε SWOT  

 

Ππλνπηηθά, ηα ηζρπξά θαη αδχλαηα ζεκεία, νη επθαηξίεο θαη νη απεηιέο γηα ηελ 

πεξηνρή δηαθξίζεθαλ σο εμήο:    

 
ΗΠΣΟΑ ΠΖΚΔΗΑ  ΑΓΛΑΚΗΔΠ  

 Ήπηεο θιηκαηνινγηθέο ζπλζήθεο 

 Απζεληηθφηεηα θαη πνηφηεηα ηνπ θπζηθνχ 

θαη αλζξσπνγελνχο πεξηβάιινληνο 

 Γηαζεζηκφηεηα θπζηθψλ πφξσλ / 

ζεκαληηθφ δπλακηθφ αλαλεψζηκσλ πεγψλ 

ελέξγεηαο 

 Γεηηλίαζε κε πξνζηαηεπφκελεο πεξηνρέο 

(Γηνχρηαο, Αζηεξνχζηα φξε)   

 Γεκνηηθά θηίξηα θαη θνηλσληθέο ππνδνκέο 

(ηαηξείν, θηήξην πνιηηηζηηθψλ 

εθδειψζεσλ, θ.α.)  

 Πρεηηθά επαξθέο ζπγθνηλσληαθφ δίθηπν 

(νδηθφ δίθηπν, ππεξαζηηθέο κεηαθνξέο) 

 Πεκαληηθή ππνδνκή θνξκνχ γηα ηε 

δηαρείξηζε ηνπ πδάηηλνπ δπλακηθνχ 

(θξάγκα Γακαλίσλ) 

 Ππγθξηηηθά ρακειή αλεξγία (θπξίσο ιφγσ 

ηνπ κεγάινπ πνζνζηνχ απαζρφιεζεο 

ζηνλ πξσηνγελή ηνκέα) 

 Θνηλσληθή ζπλνρή, πνπ ζρεηίδεηαη κε ηε 

δσή ζηελ χπαηζξν, ηελ νξγάλσζε απηήο 

 Νξεηλή / Ζκηνξεηλή κνξθνινγία 

εδάθνπο 

 Κείσζε πιεζπζκνχ ηεο ηάμεο ηνπ 

7,61% (2001-2011)  

 Γηπιάζην πνζνζηφ γήξαλζεο 

πιεζπζκνχ ζε ζρέζε κε ηελ ΞΔ 

Ζξαθιείνπ  

 Φζίλσλ λεαληθφο θαη απμαλφκελνο 

γεξνληηθφο πιεζπζκφο 

 Σακειφ επίπεδν εθπαίδεπζεο (67% 

πξσηνβάζκηα εθπαίδεπζε)  

 Σακειή δηαθνξνπνίεζε ηεο 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο (θχξηα 

απαζρφιεζε γεσξγία θαη 

θηελνηξνθία) / εμάξηεζε αγξνηηθήο 

νηθνλνκίαο απφ παξαδνζηαθέο 

θαιιηέξγεηεο θαη επηδνκαηηθέο 

πιεξσκέο 

 Σακειφο βαζκφο νξγάλσζεο ησλ 

παξαγσγψλ 

 Ζκηηειέο αξδεπηηθφ δίθηπν 
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ζε κηθξέο θνηλφηεηεο θαη ζρεηηθέο 

πξσηνβνπιίεο (Θνηλσληθφ Ξαληνπσιείν, 

πνιηηηζηηθά δξψκελα, θ.ιπ)  

 Θηλεηηθφηεηα πνιηηηζηηθψλ ζπιιφγσλ κε 

δηαρξνληθή δξάζε θαη ηζηνξία  

 Αηειείο εθπαηδεπηηθέο ππνδνκέο – 

ππεξεζίεο γηα ηνπο λένπο (αζιεηηθνί 

ρψξνη, επθαηξίεο δεκηνπξγηθήο 

απαζρφιεζεο λέσλ θαη ςπραγσγίαο) 

 Αηειήο δηαρείξηζε πγξψλ απνβιήησλ 

 Ξεπαιαησκέλν δίθηπν χδξεπζεο   

 Δλεξγνβφξεο ηδησηηθέο θαηνηθίεο 

(έιιεηςε ζεξκνκφλσζεο, 

παιαηφηεηα θηηξίσλ - μχιηλα 

θνπθψκαηα, κνλνί παινπίλαθεο, 

θιπ)  

 Σακειφο δείθηεο δεκφζησλ θαη 

ηδησηηθψλ επελδχζεσλ 

ΔΘΑΗΟΗΔΠ ΑΞΔΗΙΔΠ 

 Αμηνπνίεζε θπζηθνχ πινχηνπ πνπ 

βξίζθεηαη ζε ιαλζάλνπζα θαηάζηαζε 

 Γηαζεζηκφηεηα πφξσλ – θίλεηξα γηα ηε 

ρξεκαηνδφηεζε έξγσλ ΑΞΔ θαη ΔΜΔ  

 Δπελδπηηθφ ελδηαθέξνλ απφ ηδηψηεο γηα 

ηελ αλάπηπμε έξγσλ ΑΞΔ εληφο ησλ 

νξίσλ ηνπ Γήκνπ θαη πιεζίνλ ηεο 

Ρνπηθήο Θνηλφηεηαο / ππνδνρή 

επελδχζεσλ θαη πηινηηθψλ έξγσλ ζηνλ 

ηνκέα ησλ ΑΞΔ 

 Αλάπηπμε θαη εκπινπηηζκφο ηνπ θπζηθνχ 

νηθνζπζηήκαηνο ζπλεπεία ηνπ 

πδξνβηφηνπνπ πνπ αλακέλεηαη λα 

δεκηνπξγεζεί ζηε ιηκλνδεμακελή 

 Γπλαηφηεηα αλάπηπμεο αγξνηνπξηζηηθψλ 

«πξντφλησλ» θαη ππεξεζηψλ – 

ηνπξηζκνχ ππαίζξνπ   

 Αχμεζε ηεο δήηεζεο γηα ππεξεζίεο 

αλαςπρήο, ελαιιαθηηθέο κνξθέο 

ηνπξηζκνχ θαη πνιηηηζηηθέο 

δξαζηεξηφηεηεο ζηελ χπαηζξν 

 Νηθνλνκηθή θξίζε  

 Ράζεηο εγθαηάιεηςεο θαη εξήκσζεο ηεο 

πεξηνρήο / πιεζπζκηαθή απνδπλάκσζε 

θπξίσο απφ λεαληθφ πιεζπζκφ 

 Αηειείο επθαηξίεο θαη θίλεηξα γηα παχζε 

εγθαηάιεηςεο ηεο πεξηνρήο 

 Θαζπζηέξεζε  νινθιήξσζεο ησλ 

απαξαίηεησλ έξγσλ επεμεξγαζίαο πγξψλ 

απνβιήησλ 

 Θαζπζηεξεκέλε νινθιήξσζε ηνπ 

αξδεπηηθνχ δηθηχνπ γηα ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ πδάησλ ηεο ιηκλνδεμακελήο 

 Γηαηήξεζε ηεο ρακειήο έληαζεο ησλ 

επηρεηξεκαηηθψλ θαη δεκφζησλ 

επελδχζεσλ 

 Φζίλνπζα ηάζε ησλ ηηκψλ βαζηθψλ 

γεσξγηθψλ πξντφλησλ 

 

 

 

 4.3 Πηξαηεγηθό Πρέδην Γήκνπ Αξραλώλ Αζηεξνπζίσλ 

Ρν παξφλ Πρέδην Γξάζεο βαζίδεηαη θαη αλαπηχζζεηαη ζχκθσλα θαη 

ζπκπιεξσκαηηθά κε ηηο αξρέο ηεο αλαπηπμηαθήο ζηξαηεγηθήο ηνπ Γήκνπ Αξραλψλ 

Αζηεξνπζίσλ φπσο απηή έρεη δηακνξθσζεί κεηά ηελ εθαξκνγή ηεο δηνηθεηηθήο 
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κεηαξξχζκηζεο (Θαιιηθξάηεο 2011) θαη ηελ ζπλέλσζε ησλ 3 Γήκσλ 

(Αζηεξνπζίσλ, Θαδαληδάθε θαη Αξραλψλ).  

Η λέα πξαγκαηηθόηεηα ζηελ επνρή ηνπ Καιιηθξάηε γηα ηε Σνπηθή Απηνδηνίθεζε 

δεκηνπξγεί δηαθνξεηηθέο πξνζδνθίεο γηα ηηο πεξηνρέο πνπ ζπλελώζεθαλ. Γηα ην 

Γήκν Αξραλώλ Αζηεξνπζίσλ, ν ηξόπνο κε ηνλ νπνίν ε αλαπηπμηαθή πνξεία ζηελ 

πεξηνρή ηνπ πξώελ Γήκνπ «Ν. Καδαληδάθεο» ζα ζπλερηζηεί, ν ζρεδηαζκόο  κε ηνλ 

νπνίν νη Αξράλεο ζα απνηειέζνπλ κηα ζύγρξνλε, ιεηηνπξγηθή πόιε κε ζεβαζκό 

ζηελ αηζζεηηθή πνπ επηβάιεη ε ηζηνξηθόηεηά ηεο, ε επζύλε λα απνθηήζεη ε 

θνηλσλία ησλ Αζηεξνπζίσλ πξόζβαζε ζε ζύγρξνλεο  ππεξεζίεο θαη ζε ππνδνκέο 

πνπ έρεη αλάγθε, είλαη θαηλνκεληθά ηα θπξίαξρα δεηνύκελα. Φαηλνκεληθά όκσο, 

γηαηί ην κείδνλ είλαη ε θνηλσληθή ζπλνρή ζε ρξόλν θαη νηθνλνκηθέο ζπλζήθεο 

εμαηξεηηθά δύζθνιεο θαη ε πξνζπάζεηα λα θαηαζηεί βηώζηκνο ν Νένο Γήκνο όρη σο 

πξνο ηε δηνηθεηηθή  ιεηηνπξγία ηνπ, αιιά θπξίσο σο ηόπνο γηα ηνπο αλζξώπνπο 

ηνπ(απόζπαζκα από ην Δπηρεηξεζηαθό ρέδην ηνπ Γήκνπ 2012). 

 

 4.4 Όξακα  

 

Δηδηθφηεξα, ζε επίπεδν δηαηχπσζεο ηνπ νξάκαηνο εζσηεξηθήο αλάπηπμεο ηνπ 

Γήκνπ θαη ησλ λνκηθψλ ηνπ πξνζψπσλ, ε επηζπκεηή κειινληηθή θαηάζηαζε 

αθνξά ζηε ΓΖΚΗΝΟΓΗΑ ΔΛΝΠ ΑΞΝΡΔΙΔΠΚΑΡΗΘΝ ΘΑΗ ΑΞΝΓΝΡΗΘΝ ΓΖΚΝ, 

ΔΜΥΠΡΟΔΦΖ ΘΑΗ ΗΘΑΛΝ ΛΑ ΑΛΑΞΡΠΠΔΗ ΠΛΔΟΓΑΠΗΔΠ ΘΑΗ ΚΔ ΑΙΙΝΠ 

ΦΝΟΔΗΠ, ΚΔ ΝΙΝΘΙΖΟΥΚΔΛΔΠ, ΔΔΙΗΘΡΔΠ ΘΑΗ ΠΠΡΖΚΑΡΗΘΔΠ ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ 

ΞΟΝΓΟΑΚΚΑΡΗΠΚΝ ΘΑΗ ΙΔΗΡΝΟΓΗΑΠ, ΘΑΘΥΠ ΔΞΗΠΖΠ ΘΑΗ ΚΔ ΔΜΔΗΓΗΘΔΚΔΛΝ 

ΞΟΝΠΥΞΗΘΝ ΘΑΗ ΠΓΣΟΝΛΖ ΙΗΘΝΡΔΣΛΗΘΖ ΞΝΓΝΚΖ.  

 
Ρν φξακα απηφ ζηα πιαίζηα ηνπ Έξγνπ MEDStrategy εμεηδηθεχεηαη γηα ηελ ηνπηθή 

θνηλφηεηα Γακαλίσλ φπσο παξαθάησ:  

 

«Να θαηαζηεί ε αγξνηηθή θνηλόηεηα Γακαλίσλ ηόπνο βηώζηκεο – πξάζηλεο 

αλάπηπμεο όπνπ ε ελεξγεηαθή εμνηθνλόκεζε θαη ε αμηνπνίεζε ησλ  

αλαλεώζηκσλ πεγώλ ελέξγεηαο ζα απνηεινύλ πξνηεξαηόηεηα θαη ζα 

ζπκβάινπλ ζηελ αμηνπνίεζε θαη αλάδεημε ησλ θπζηθώλ πόξσλ ηεο 

πεξηνρήο, ζηελ αύμεζε ηεο απαζρόιεζεο θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο 

επηζθεςηκόηεηαο ηεο, σο ηόπνο πξόηππν πξάζηλεο αγξνηηθήο αλάπηπμεο».  
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 4.5 Αλάιπζε Πηόρσλ ηνπ Γήκνπ  

 

Νη αξρέο ιεηηνπξγίαο θαη δηαθπβέξλεζεο ή αιιηψο θαηεπζπληήξηεο αξρέο, πνπ 

αθνξνχλ ηνλ ηξφπν πξνζέγγηζεο ηεο απνζηνιήο θαη ηνπ νξάκαηνο, ηνλ ηξφπν 

δηαρείξηζεο ησλ ζρέζεσλ κε ηνπο πνιίηεο, ηνλ ηξφπν δηνίθεζεο θαη εθηέιεζεο ησλ 

δξαζηεξηνηήησλ θαη ηνλ ηξφπν δηαρείξηζεο ησλ πφξσλ ηνπ Γήκνπ, ζηελ πεξίπησζε 

ηνπ Γήκνπ Αξραλψλ - Αζηεξνπζίσλ εζηηάδνληαη ζηελ: 

 επίηεπμε ηεο νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο κέζα απφ ηελ θηλεηνπνίεζε ησλ ηνπηθψλ 

πφξσλ θαη δπλαηνηήησλ κε ζεβαζκφ ζηηο αξρέο ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, 

 πηνζέηεζε νινθιεξσκέλσλ παξεκβάζεσλ πνιχπιεπξεο αλάπηπμεο θαηεμνρήλ 

κε ζεβαζκφ ζηνλ άλζξσπν,  

 δηαθάλεηα θαη ρξεζηή δηαρείξηζε θαη πξνψζεζε ηεο ελεξγνχ ζπκκεηνρήο ησλ 

πνιηηψλ, 

 θνηλσληθή δηθαηνζχλε θαη αιιειεγγχε, 

 αλάπηπμε ζρέζεσλ ζπλεξγαζίαο κε ηνπηθνχο θνξείο, 

 αληαπφθξηζε ζηηο αλάγθεο θαη ζηα αηηήκαηα ησλ πνιηηψλ. 

 

Δηδηθφηεξα, ην αλαπηπμηαθφ ζρέδην ηνπ Γήκνπ αληαπνθξίλεηαη ηζφξξνπα ζε 

νηθνλνκηθέο, θνηλσληθέο θαη πεξηβαιινληηθέο αδπλακίεο θαη πξννπηηθέο ηεο 

πεξηνρήο κειέηεο µέζσ κηαο νπηηθήο πνπ έρεη σο θπξίαξρα ηα αθφινπζα ζηνηρεία: 

 Νηθνλνκηθή αλάπηπμε ηνπ Γήκνπ, κε ηελ αμηνπνίεζε ηεο Γεκνηηθήο ηνπ 

πεξηνπζίαο,  κε ηελ ελίζρπζε ηεο ηνπξηζηηθήο αλάπηπμεο, αιιά θαη ηελ 

αλαδηάξζξσζε ηεο  αγξνηηθήο παξαγσγήο ζε ζπλεξγαζία θαη κε άιινπο 

ηνπηθνχο θνξείο.  

 Αμηνπνίεζε ησλ επηκέξνπο ζπγθξηηηθψλ πιενλεθηεκάησλ κε ζηφρν ηελ 

αλάπηπμε ελαιιαθηηθώλ κνξθώλ ηνπξηζκνύ θαη ηελ δεκηνπξγία λέσλ 

ζέζεσλ εξγαζίαο.  

 Δλίζρπζε ηεο εμσζηξέθεηαο γηα ηε βειηίσζε ησλ πθηζηάκελσλ πξννπηηθψλ 

θαη ηελ αλάδεημε λέσλ.  

 Ππκκεηνρή θνξέσλ θαη πνιηηψλ ζην ζρεδηαζκφ θαη ηε δηαδηθαζία  πινπνίεζεο 

ηνπ γηα ηε κεγηζηνπνίεζε ησλ πηζαλνηήησλ επηηπρίαο θαη ηε δίθαηε θαηαλνκή 

ησλ ζεηηθψλ απνηειεζκάησλ ηεο αλάπηπμεο.  
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 Πηήξημε ηεο λέαο Δπηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη εηδηθά ησλ λέσλ κνξθψλ 

ζπιινγηθνηήησλ   κέζσ επηρεηξήζεσλ ηεο θνηλσληθήο νηθνλνκίαο . 

 Βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ηνπ θπζηθνύ θαη αλζξσπνγελνύο  

πεξηβάιινληνο, κε δείθηεο ειέγρνπ ηεο πνηφηεηαο πεξηβάιινληνο, αχμεζε ηνπ 

πξαζίλνπ θαη άιισλ δξάζεσλ πνπ απνζθνπνχλ ζηε βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο 

δσήο ησλ  πνιηηψλ.  

 Άκεζε απνπεξάησζε ηεο επέθηαζεο ηνπ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ, δεκηνπξγία 

κηθξψλ κνλάδσλ βηνινγηθνχ θαζαξηζκνχ ζε πεξηνρέο απνκαθξπζκέλεο απφ ηηο 

θεληξηθέο κνλάδεο, πξνψζεζε ηεο ινγηθήο ηεο νινθιεξσκέλεο δηαρείξηζεο 

απνξξηκκάησλ. 

 Αμηνπνίεζε θαη πξνζηαζία πεξηνρώλ NATURA, ζχλδεζε πεξηνρψλ θπζηθνχ 

θάιινπο κε   πνιηηηζηηθέο δξαζηεξηφηεηεο  

 Αλάπηπμε ππνδνκψλ θαη ζχγρξνλσλ ιεηηνπξγηψλ γηα εληαία θαη νξζνινγηθή 

δηαρείξηζε πδάηηλσλ πόξσλ   

 Βειηίσζε θαη εθζπγρξνληζκφο ηνπ  νδηθνχ δηθηχνπ.  

 Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ηδηαίηεξα απηήο ππέξ ησλ εππαζψλ 

νκάδσλ,   ησλ θνηλσληθά απνθιεηζκέλσλ αηφκσλ , ησλ κεηνλεθηνχλησλ θαη 

αηφκσλ κε εηδηθέο αλάγθεο, ησλ κνλνγνλετθψλ νηθνγελεηψλ, ησλ εμαξηεκέλσλ 

αηφκσλ θ.ι.π.  

 Γεκηνπξγία Γηθηχνπ θνηλσληθήο θξνληίδαο, αλάπηπμε δξάζεσλ 

εζεινληηζκνύ  

 Αλαβάζκηζε ησλ ππνδνκψλ Ξαηδείαο   

 Αλαβάζκηζε φισλ ησλ πνιηηηζηηθψλ ππνδνκψλ θαη δεκηνπξγία λέσλ δνκψλ πνπ 

ζα  αλαδεηθλχνπλ ηελ πνιηηηζηηθή ηαπηφηεηα ηνπ Γήκνπ θαη ζχλδεζή ηνπο κε 

πνιηηηθέο νινθιεξσκέλεο αλάπηπμεο.  

 Αλαβάζκηζε ησλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ, αιιά θαη ελίζρπζε, φπνπ είλαη εθηθηφ, 

ησλ αζιεηηθψλ ζσκαηείσλ θαη ζπιιφγσλ γηα ηελ δηάθξηζε ηνπ Γήκνπ ζε φινπο 

ηνπο ηνκείο  ηνπ Αζιεηηζκνχ. 

 Αλαδηνξγάλσζε θαη Δθζπγρξνληζκφο φισλ ησλ ππεξεζηψλ ηνπ Γήκνπ θαη ησλ 

Λνκηθψλ ηνπ Ξξνζψπσλ γηα ηελ νπζηαζηηθή βειηίσζε ηεο Γηνηθεηηθήο ηνπ 

ηθαλφηεηαο, αιιά θαη ηελ απνηειεζκαηηθφηεηα  ζηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ 

πξνο ηνπο πνιίηεο 
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Πηα πιαίζηα ηνπ Δηήζηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο ηνπ Γήκνπ γηα ην 2012 έρνπλ 

αλαπηπρζεί – δηακνξθσζεί 4 Άμνλεο Ξξνηεξαηόηεηαο:  

1. Ξεξηβάιινλ θαη πνηφηεηα δσήο  

2. Δλίζρπζε ηεο θνηλσληθήο πνιηηηθήο θαη ησλ ππεξεζηψλ παηδείαο, πνιηηηζκνχ θαη 

αζιεηηζκνχ    

3. Νηθνλνκηθή Αλάπηπμε – Δλίζρπζε επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη απαζρφιεζεο   

4. Βειηίσζε Γηνηθεηηθήο Ηθαλφηεηαο  

Ρα κέηξα ηνπ Πρεδίνπ έξγσλ θαη δξάζεσλ ηνπ Γήκνπ αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο 

ηνπ αλαθέξνληαη θάησζη:  

ΑΜΝΛΑΠ 1 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ & ΞΝΗΝΡΖΡΑ ΕΥΖΠ 

ΚΔΡΟΑ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

1.1. 
ΝΗΘΗΠΡΗΘΝ – 

ΓΝΚΖΚΔΛΝ 
ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

1.1.1. Σσξνηαμηθφο – Ξνιενδνκηθφο Πρεδηαζκφο 

1.1.2. Αλάπιαζε Ξεξηνρψλ – Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε νηθηζκψλ 

1.1.3 Αζηηθφ Ξξάζηλν 

1.2. 
ΦΠΗΘΝ 

ΞΔΟΗΒΑΙΙΝΛ 

1.2.1. Γηεπζέηεζε ρεηκάξξσλ θαη ξεκάησλ 

1.2.2. Ξξνζηαζία, δηαρείξηζε θαη αμηνπνίεζε πεξηνρψλ ηδηαίηεξνπ 
θπζηθνχ θάιινπο 

1.3. 
ΘΑΘΑΟΗΝΡΖΡΑ – 

ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖ 
ΠΡΔΟΔΥΛ 

ΑΞΝΟΟΗΚΚΑΡΥΛ 

1.3.1. Κείσζε ηεο ξχπαλζεο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο ηεο 
επξχηεξεο πεξηνρήο απφ ηα δηαηηζέκελα απνξξίκκαηα 

1.3.2. Βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ θαζαξηφηεηαο ηνπ Γήκνπ 

1.4. 
ΞΝΓΝΚΔΠ - 

ΓΗΘΡΑ 

1.4.1. Έξγα ζπληήξεζεο βειηίσζεο θαη αλαβάζκηζεο νδηθνχ δηθηχνπ 

θαη άκεζεο πξνζπειαζηκφηεηαο 

1.4.2. Απνρέηεπζε θαη βηνινγηθφο θαζαξηζκφο 

1.4.3. Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ χδξεπζεο νηθηζκψλ 

1.4.4. Έιεγρνο Ξνηφηεηαο λεξνχ χδξεπζεο θαη εμνηθνλφκεζε ηνπ – 
Δπαηζζεηνπνίεζε πνιηηψλ 

1.4.5. Αλαβάζκηζε ππνδνκψλ Άξδεπζεο 

1.4.6. Θπθινθνξηαθέο ξπζκίζεηο θαη ζήκαλζε 

1.4.7 Αγξνηηθή Νδνπνηία 

ΑΜΝΛΑΠ 2 
ΔΛΗΠΣΠΖ ΡΖΠ ΘΝΗΛΥΛΗΘΖΠ ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ ΘΑΗ ΡΥΛ ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΞΑΗΓΔΗΑΠ, 

ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ & ΑΘΙΖΡΗΠΚΝ 

ΚΔΡΟΑ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

2.1. 
ΓΔΗΑ & 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ 
ΞΟΝΛΝΗΑ 

2.1.1. Βειηίσζε ησλ ππνδνκψλ γείαο θαη θνηλσληθήο Ξξφλνηαο 

2.1.2. Βειηίσζε ησλ ππεξεζηψλ θνηλσληθήο θξνληίδαο (λεπίσλ, 

ειηθησκέλσλ, εηδηθψλ νκάδσλ πιεζπζκνχ) 

2.2. 

ΘΝΗΛΥΛΗΘΖ 
ΔΛΠΥΚΑΡΥΠΖ 

ΔΞΑΘΥΛ 
ΞΙΖΘΠΚΗΑΘΥΛ 

2.2.1. πνζηήξημε επαίζζεησλ θνηλσληθά νκάδσλ – Δμαζθάιηζε 
ζπλζεθψλ ίζσλ επθαηξηψλ 
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ΝΚΑΓΥΛ 

2.3. 
ΞΝΓΝΚΔΠ & 

ΓΟΑΠΔΗΠ 
ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ 

2.3.1. Θηηξηαθέο ππνδνκέο & βειηίσζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ 
ζρνιείσλ Α’ βάζκηαο & Β΄βάζκηαο 

2.3.2. πνζηήξημε ιεηηνπξγίαο ησλ άιισλ εθπαηδεπηηθψλ δνκψλ 

πνπ εδξεχνπλ ζηνλ Γήκν 

2.4. 
ΞΝΓΝΚΔΠ & 

ΓΟΑΠΔΗΠ 
ΞΝΙΗΡΗΠΚΝ 

2.4.1. Ξνιηηηζηηθέο Γνκέο 

2.4.2. Ξνιηηηζηηθέο Δθδειψζεηο 

2.4.3. Γηαηήξεζε ηεο πνιηηηζηηθήο θιεξνλνκηάο 

2.5. 
ΑΘΙΖΡΗΠΚΝΠ & 

ΛΔΝΙΑΗΑ 

2.5.1. Αλαβάζκηζε πθηζηάκελσλ αζιεηηθψλ εγθαηαζηάζεσλ 

2.5.2. Γεκηνπξγία λέσλ αζιεηηθψλ ππνδνκψλ 

2.5.3. Αζιεηηθέο δηνξγαλψζεηο 

ΑΜΝΛΑΠ 3 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΖ ΑΛΑΞΡΜΖ – ΔΛΗΠΣΠΖ ΔΞΗΣΔΗΟΖΚΑΡΗΘΝΡΖΡΑΠ & ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖΠ 

ΚΔΡΟΑ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

3.1. 
ΝΗΘΝΛΝΚΗΘΔΠ 
ΞΝΓΝΚΔΠ & 

ΓΟΑΠΡΖΟΗΝΡΖΡΔΠ 

3.1.1. Δλέξγεηεο ζηήξημεο ηνπ  Ξξσηνγελή Ρνκέα 

3.1.2. Δλέξγεηεο ζηήξημεο ηνπ Γεπηεξνγελνχο ηνκέα -  Γηακφξθσζε 
επηρεηξεκαηηθνχ πεξηβάιινληνο 

3.1.3. Δλέξγεηεο ζηήξημεο ηνπ Ρξηηνγελνχο ηνκέα Δλίζρπζε 
ηνπξηζηηθήο θπζηνγλσκίαο 

3.2. 

ΑΞΑΠΣΝΙΖΠΖ - 
ΑΛΘΟΥΞΗΛΝΗ 

ΞΝΟΝΗ 

3.2.1. Κείσζε ηεο αλεξγίαο ησλ λέσλ θαη ησλ γπλαηθψλ 

3.3. 
ΑΜΗΝΞΝΗΖΠΖ 
ΓΖΚΝΡΗΘΖΠ 

ΞΔΟΗΝΠΗΑΠ 

3.3.1. Αγνξά αθηλήησλ 

3.3.2 Ππληήξεζε ηεο θηλεηήο θαη αθίλεηεο δεκνηηθήο πεξηνπζίαο 

ΑΜΝΛΑΠ 4 
ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ ΓΗΝΗΘΖΡΗΘΖΠ ΗΘΑΛΝΡΖΡΑΠ 

ΚΔΡΟΑ ΓΔΛΗΘΝΗ ΠΡΝΣΝΗ 

4.1. 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΔΠ 

ΓΗΝΗΘΖΠΖΠ ΡΥΛ 
ΞΖΟΔΠΗΥΛ ΡΝ 
ΓΖΚΝ ΘΑΗ ΡΥΛ 

ΛΝΚΗΘΥΛ 

ΞΟΝΠΥΞΥΛ 

4.1.1. Δηζαγσγή λέσλ ζχγρξνλσλ δηαδηθαζηψλ πξνγξακκαηηζκνχ, 
παξαθνινχζεζεο θαη αμηνιφγεζεο ησλ δξάζεσλ ησλ ππεξεζηψλ 

4.2. 
ΒΔΙΡΗΥΠΖ ΡΖΠ 

ΠΣΔΠΖΠ ΓΖΚΝ - 
ΞΝΙΗΡΥΛ 

4.2.1. Αλάπηπμε δηαδηθαζηψλ ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη 
ζπκκεηνρήο ησλ πνιηηψλ ζην έξγν ηνπ Γήκνπ 

4.2.2. Βειηίσζε δηνηθεηηθήο εμππεξέηεζεο ησλ πνιηηψλ 

4.2.3. Δλίζρπζε ηεο πιήξνπο δηαθάλεηαο ζηηο δξαζηεξηφηεηεο πνπ 
αλαπηχζζεη ν Γήκνο 

4.3. 

ΑΛΘΟΥΞΗΛΝ 
ΓΛΑΚΗΘΝ ΘΑΗ 

ΞΝΓΝΚΔΠ 

4.3.1. Τεθηαθφο Γήκνο – ελζσκάησζε λέσλ ηερλνινγηψλ 
πιεξνθνξηθήο θαη επηθνηλσληψλ 

4.3.2. Αλαβάζκηζε πιηθνηερληθνχ εμνπιηζκνχ 

4.3.3. Δλδπλάκσζε αλζξψπηλνπ δπλακηθνχ 

4.4. 
ΓΟΑΠΔΗΠ 

ΞΝΙΗΡΗΘΖΠ 
ΞΟΝΠΡΑΠΗΑΠ 

4.4.1. Ξνιηηηθή Ξξνζηαζία 

 

Δηδηθά γηα ηελ πεξηνρή ησλ Γακαλίσλ, γηα ην έηνο 2012 έρνπλ πξνγξακκαηηζηεί 

νη αθφινπζεο 6 Γξάζεηο, ζπλνιηθνχ πξνυπνινγηζκνχ 7.307.814,78 €: 
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ΘΥΓ 
ΓΟΑΠΖΠ 

ΡΗΡΙΝΠ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΝ/ΠΚΝΠ 
ΞΖΓΖ 

ΣΟΖΚΑΡΝ
ΓΝΡΖΠΖΠ 

1.1.2.17 

Αλαθαίληζε – απνθαηάζηαζε Ξαιαηνχ 

Γεκνηηθνχ Πρνιείνπ Γακαλίσλ θαη αλάπιαζε 

Ξεξηβάιινληνο Σψξνπ  

110.000,00€  ΝΠΑΞ 

1.4.5.2 

Θαηαζθεπή ιηκλνδεμακελήο Γακαλίσλ - 

ζπκπιεξσκαηηθέο εξγαζίεο 
191.514,78€ ΞΓΔ 

1.4.5.5 
 

Πρεδηαζκφο αξδεπηηθήο αμηνπνίεζεο ηνπ λεξνχ 

ησλ ηακηεπηήξσλ Αξκαλσγείσλ θαη Γακαλίσλ  
155.700,00 € € ΞΓΔ 

1.4.5.6 
 

Αμηνπνίεζε αξδεπηηθνχ λεξνχ ησλ 

πδξνηακηεπηήξσλ Αξκαλσγείσλ θαη Γακαλίσλ 

- Αληηπιεκκπξηθή πξνζηαζία επξχηεξεο 

πεξηνρήο  

6.694.300,00 € 
ΞΓΔ γηα ηα 
έηε 2012, 

2013, 2014. 

1.4.2.16 

Κειέηε κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ ΡΘ 

Γακαλίσλ    
12.000,00 €  

ΞΓΔ 
 

3.3.1.2 

ΑΓΝΟΑ ΓΖΠ (ππνέξγν 3 ηνπ έξγνπ Αμηνπνίεζε 

αδξεπηηθνχ λεξνχ ησλ πδξνηακηεπηήξσλ 

Αξκαλσγείσλ θαη Γακαλίσλ  

300.000,00 € 
ΞΓΔ 

 

 

 

 4.6 Αλάιπζε Πηόρσλ γηα ηελ Αγξνηηθή Θνηλόηεηα Γακαλίσλ  

 

Ιακβάλνληαο ππφςε ραξαθηεξηζηηθά ηεο γεσγξαθηθήο ελφηεηαο ζηελ νπνία 

αλαθέξεηαη ην Έξγν MEDSRTATEGY θαη ζηελ νπνία ζα πινπνηεζνχλ παξεκβάζεηο 

θαη έξγα πξάζηλεο αλάπηπμεο, ε Ρνπηθή θνηλφηεηα Γακαλίσλ (Γακάληα, 

Κειηδνρψξη, Αξθάδη) απνηειεί κηα ηππηθή αγξνηηθή θνηλφηεηα.  

 

Πηα πιαίζηα απηά, θαη δεδνκέλνπ ηνπ εμσηεξηθνχ πεξηβάιινληνο, θαη ηεο 

ζηξαηεγηθήο γηα ηελ βηψζηκε ελέξγεηα πνπ απνηειεί πιένλ επίθεληξν ηεο 

Δπξσπατθήο Αλαπηπμηαθήο πνιηηηθήο, ην ελ ιφγσ Πρέδηνπ Γξάζεο εζηηάδεη θπξίσο 

ζε ζέκαηα ελέξγεηαο αλαδεηθλχνληαο ηνπο ηνκείο ζηνπο νπνίνπο κπνξεί λα 

πινπνηεζνχλ δξάζεηο βειηίσζεο ηεο ελεξγεηαθήο απνδνηηθφηεηαο, δξάζεηο 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο θαη έξγα ΑΞΔ.  

 

Νη ζηξαηεγηθνί ζηφρνη επνκέλσο δηακνξθψλνληαη έρνληαο σο γλψκνλα ην πνπ θαη 

πσο ζα κπνξνχζε λα ππάξμεη εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη λα αληηθαηαζηαζεί ε 

ρξήζε ζπκβαηηθψλ κνξθψλ ελέξγεηαο απφ ΑΞΔ. Νη άμνλεο πξνηεξαηόηεηαο 

ζπκπίπηνπλ κε απηνχο ηνπ Δπηρεηξεζηαθνχ Ξξνγξάκκαηνο «Ξεξηβάιινλ θαη 
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Αεηθφξνο Αλάπηπμε (ΔΞΞΔΟΑΑ 2007-2013)» πνπ αλαθέξνληαη ζηνπο παξαπάλσ 

ζηξαηεγηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ ελέξγεηα θαη αθνξνχλ ζην Ξξφγξακκα «ΞΟΑΠΗΛΔΠ 

ΑΓΟΝΡΗΘΔΠ ΘΑΗ ΛΖΠΗΥΡΗΘΔΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΔΠ – ΛΔΝ ΞΟΝΡΞΝ ΑΛΑΞΡΜΖΠ». Ζ 

ζηξαηεγηθή επνκέλσο πνπ ζα αθνινπζεζεί γηα ηε κεηαηξνπή ηεο θνηλφηεηαο ησλ 

Γακαλίσλ ζε κηα πξάζηλε αγξνηηθή θνηλφηεηα αλαιχεηαη ζηνπο παξαθάησ Άμνλεο: 

 

Άμνλαο 1: Ξξνζηαζία αηκνζθαηξηθνύ πεξηβάιινληνο θαη αζηηθέο 

κεηαθνξέο – αληηκεηώπηζε θιηκαηηθήο αιιαγήο – ΑΞΔ   

Θάησ απφ απηφλ ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο νκαδνπνηνχληαη δξάζεηο πνπ 

εμππεξεηνχλ εηδηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη ηελ αμηνπνίεζε 

ησλ ΑΞΔ θαη αθνξνχλ ζηα παξαθάησ:   

 Θηηξηαθφ ηνκέα  

 Κεηαθνξέο  

 Γεκφζην θσηηζκφ  

 Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΞΔ  

 Γξάζεηο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη ηερλνινγίεο έμππλνπ δηθηχνπ.  

 

Άμνλαο 2: Ξξνζηαζία θαη δηαρείξηζε πδαηηθώλ πόξσλ  

Πε απηφλ ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο νκαδνπνηνχληαη δξάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ 

εηδηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο αγξνηηθήο θνηλφηεηαο 

Γακαλίσλ ζε ιεηηνπξγηθέο εγθαηαζηάζεηο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε ηελ δεκηνπξγία 

απαξαίηεησλ ππνδνκψλ16.  

 

Άμνλαο 3: Ξξνζηαζία εδαθηθώλ ζπζηεκάησλ θαη δηαρείξηζε ζηεξεώλ 

απνβιήησλ  

Πε απηφλ ηνλ άμνλα πξνηεξαηφηεηαο νκαδνπνηνχληαη δξάζεηο πνπ εμππεξεηνχλ 

εηδηθνχο ζηφρνπο γηα ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ηεο δεκνηηθήο θνηλφηεηαο 

Γακαλίσλ ζε ππνδνκέο δηαρείξηζεο ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ, πξνζηαζία ηεο 

δεκφζηαο πγείαο θαη ηεο πνηφηεηαο ησλ ππφγεησλ πδξνθνξέσλ17.  

  

Γηα ηε δηακφξθσζε ελφο νινθιεξσκέλνπ Πρεδίνπ Γξάζεσλ ηθαλνχ λα 

ρξεκαηνδνηεζεί απφ ην «Ξξόγξακκα Ξξάζηλεο Αγξνηηθέο Λεζησηηθέο 

                                                 
16 Πηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξάζηλεο Αγξνηηθέο Θνηλφηεηεο ρξεκαηνδνηνχληαη επίζεο έξγα 
αθαιάησζεο 
 
17 Πηα πιαίζηα ηνπ Ξξνγξάκκαηνο Ξξάζηλεο Αγξνηηθέο Θνηλφηεηεο ρξεκαηνδνηνχληαη επίζεο έξγα 
αλαθχθισζεο θαη αμηνπνίεζεο βηναεξίνπ 
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Θνηλόηεηεο», ε νκάδα κειέηεο δηεξεχλεζε θαη αμηνιόγεζε ηελ ελεξγεηαθή 

απόδνζε ηνπ Γήκνπ ζηνπο παξαθάησ ηνκείο:  

 Νηθηζηηθφο ηνκέαο –ηδησηηθέο θαηνηθίεο– ηξφπνο δφκεζεο  

 Γηαρείξηζε απνβιήησλ   

 Γηαρείξηζε πδάησλ  

 Γεκνηηθφο θσηηζκφο  

 Γεκφζηα θηίξηα (θνηλνηηθφ ηαηξείν, ζρνιείν, θιπ) 

 Νηθνλνκηθέο δξαζηεξηφηεηεο (θηελνηξνθία, ειαηνηξηβείν) 

 θηζηάκελεο ππνδνκέο (νδηθφ δίθηπν, δηαρείξηζε απνβιήησλ, επελδχζεηο ΑΞΔ, 

θιπ)  

 

Ρα ζπκπεξάζκαηα πνπ πξνέθπςαλ απφ απηή ηελ αμηνιφγεζε νδήγεζαλ ζηνλ 

εληνπηζκφ κηαο ζεηξάο βηώζηκσλ θαη θνηλσληθά ώξηκσλ επελδπηηθώλ 

πξνηάζεσλ έξγσλ ΑΞΔ θαη ΔΜΔ, κε ηελ ελεξγφ ζπκκεηνρή ηνπηθψλ 

εκπιεθνκέλσλ, νη νπνίεο ηθαλνπνηνχλ ηηο παξαθάησ βαζηθέο αξρέο:  

 Δμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ζηα θηίξηα ήηνη κείσζε ηεο θαηαλάισζεο – βειηίσζε 

ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ησλ θηηξίσλ – ζεξκνκφλσζε, ρξήζε ΑΞΔ, θιπ.  

 Ύδξεπζε θαη άξδεπζε ηεο Γεκνηηθήο θνηλφηεηαο κε ΑΞΔ (πρ ρξήζε 

αλεκνγελλεηξηψλ γηα άληιεζε χδαηνο απφ ηε ιηκλνδεμακελή, θιπ)    

 Γεκνηηθφο θσηηζκφο απφ ΑΞΔ  

 Ξηινηηθέο – επηδεηθηηθέο δξάζεηο βηψζηκεο ελέξγεηαο (πξάζηλεο ζηέγεο, θηίξηα 

κεδεληθψλ εθπνκπψλ, ειεθηξνθίλεζε θιπ)  

 Κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ηνπ ζεξκνθεπίνπ απφ θηελνηξνθία θαη γεσξγία   

 Νινθιήξσζε ειιεηκκαηηθψλ ππνδνκψλ ζε φηη αθνξά ηε δηαρείξηζε ησλ 

ζηεξεψλ θαη πγξψλ απνβιήησλ.  
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 4.7 Δθηηκώκελα Νθέιε 

 

Κε ηελ νινθιήξσζε ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ, κεδελίδεηαη ην ελεξγεηαθφ 

ηζνδχγην ηεο Θνηλφηεηαο θαη ηαπηφρξνλα επηηπγράλνληαη επηκέξνπο ζηφρνη γηα ηελ 

πξνζηαζία ηνπ αηκνζθαηξηθνχ πεξηβάιινληνο, ηελ αχμεζε ηεο δηείζδπζεο ησλ ΑΞΔ 

ζην ηνπηθφ ελεξγεηαθφ ηζνδχγην, θαζψο θαη ηελ πξνζηαζία πδαηηθψλ πφξσλ θαη 

εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ.  

Δηδηθφηεξα, νη δξάζεηο ελεξγεηαθήο αλαβάζκηζεο ηνπ θέιπθνπο θαη ηνπ εμνπιηζκνχ 

ησλ δεκφζησλ θαη ηδησηηθψλ θηηξίσλ, θαζψο θαη ε θάιπςε ζεξµηθψλ  – ςπθηηθψλ 

θνξηηψλ ησλ θαηνηθηψλ θαη ησλ δεκνηηθψλ θηηξίσλ απφ ΑΞΔ, αλακέλεηαη λα 

βειηηψζνπλ ζεκαληηθά ηελ πνηφηεηα δσήο ησλ θαηνίθσλ θαη λα κεηψζνπλ αηζζεηά 

ηηο ελεξγεηαθέο θαηαλαιψζεηο, κεηψλνληαο παξάιιεια ηηο εηήζηεο δαπάλεο ησλ 

λνηθνθπξηψλ γηα ςχμε/ζέξκαλζε, θσηηζκφ, θιπ.  

Νη δξάζεηο αμηνπνίεζεο ησλ ΑΞΔ ζηα δεκνηηθά θηίξηα θαη ε θαηαζθεπή ηνπ ζηαζκνχ 

θφξηηζεο ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ απνηεινχλ επηδεηθηηθά έξγα ηα νπνία 

αλακέλεηαη λα ελζαξξχλνπλ ηελ ειεθηξνθίλεζε θαη ηελ ρξήζε ΑΞΔ φρη κφλν ζηελ 

θνηλφηεηα Γακαλίσλ, αιιά θαη ζην ζχλνιν ηνπ Γήκνπ, πηζαλφηαηα θαη επξχηεξα.  

Ξαξάιιεια, νη δξάζεηο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο θαη ε ρξήζε ηερλνινγηψλ έμππλνπ 

δηθηχνπ, επηηπγράλνπλ ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο θαη 

ησλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ θαη αλακέλεηαη λα ζπκβάιινπλ ζηε 

κείσζε ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο απνξξηπηφκελεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο.  

Ζ δηαρείξηζε ησλ πγξψλ απνβιήησλ κε θπζηθά ζπζηήκαηα ζα ζπκβάιεη ζηελ 

πξνζηαζία θαη βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο ησλ επηθαλεηαθψλ θαη ππφγεησλ πδάησλ 

πνπ κέρξη πξφηηλνο επηβαξχλνληαλ απφ ηα αλεπεμέξγαζηα ιχκαηα, θαζψο θαη 

γεληθφηεξα ησλ εδαθηθψλ ζπζηεκάησλ. 

Νη δξάζεηο ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ζα ελζαξξχλνπλ ηελ εμνηθνλφκεζε 

ελέξγεηαο, ζα πξνσζήζνπλ ηελ επαλαρξεζηκνπνίεζε πιηθψλ θαη ζα απμήζνπλ ηα 

πνζνζηά αλαθχθισζεο απνξξηκκάησλ. Ξαξάιιεια, ε πξνβνιή ηεο ηνπηθήο 

θνηλφηεηαο σο πξφηππεο πξάζηλεο αγξνηηθήο θνηλφηεηαο αλακέλεηαη λα απμήζεη 

ηελ επηζθεςηκφηεηα θαη ην επελδπηηθφ ελδηαθέξνλ θαη κειινληηθά ζα ζπκβάιιεη 

θαζνξηζηηθά ζηελ:  

- Αλαβάζκηζε ησλ νηθνλνκηθψλ δξαζηεξηνηήησλ   

- Γεκηνπξγία λέαο επηρεηξεκαηηθφηεηαο θαη ζέζεσλ εξγαζίαο  

- Γηαηήξεζε ηνπ πιεζπζκνχ  

- Αηζζεηηθή αλαβάζκηζε ηνπ δνκεκέλνπ πεξηβάιινληνο 

- Βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ησλ θαηνίθσλ   
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- Ηζφξξνπε αλάπηπμε  

- Δπίηεπμε ησλ πεξηθεξεηαθψλ θαη εζληθψλ ζηφρσλ γηα ην πεξηβάιινλ θαη ηελ 

ελέξγεηα  

- Γεκηνπξγία πξνζηηζέκελεο αμίαο ζε φινπο ηνπο ηνκείο θαη ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

εληφο ηεο θνηλφηεηαο. 
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ΠΠρρέέδδηηνν  ΈΈξξγγσσλλ  θθααηη  ΞΞααξξεεκκββάάζζεεσσλλ  

ΞΞξξάάζζηηλλεεοο  ΑΑλλάάππηηππμμεεοο  ηηεεοο  

ΑΑγγξξννηηηηθθήήοο  ««ΘΘννηηλλόόηηεεηηααοο»»  
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 5.1 Δμνηθνλόκεζε Δλέξγεηαο ζε Θαηνηθίεο θαη Γεκόζηα Θηίξηα 

 

Πχκθσλα κε ζηνηρεία ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ε θαηαλάισζε ελέξγεηαο ζηνλ 

θηηξηαθφ ηνκέα γηα ζέξκαλζε, ςχμε, θσηηζκφ θαη δεζηφ λεξφ ρξήζεο, αλαινγεί ζην 

40% πεξίπνπ ηεο ζπλνιηθήο ελεξγεηαθήο θαηαλάισζεο ζηελ Δπξψπε. Ν νηθηαθφο 

θαη ηξηηνγελήο ηνκέαο απνηεινχλ πιένλ ην κεγαιχηεξν ηειηθφ θαηαλαισηή 

ελέξγεηαο εθηνπίδνληαο ηνπο παξαδνζηαθνχο κεγάινπο θαηαλαισηέο, ηε 

βηνκεραλία θαη ηηο κεηαθνξέο. 

Δπηπιένλ, ε παξαγσγή θαη ρξήζε ελέξγεηαο είλαη ε αηηία γηα ην 94% ησλ 

εθπνκπψλ CO2, κε έλα ζεκαληηθφ κεξίδην ηνπιάρηζηνλ 45% λα αλαινγεί ζηνλ 

θηηξηαθφ ηνκέα. Δθηηκάηαη φηη ηα ελεξγεηαθά νθέιε πνπ κπνξνχλ λα πξνθχςνπλ κε 

ηε κεγηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο δηαζέζηκσλ, ελεξγεηαθά απνδνηηθψλ, αιιά θαη 

νηθνλνκηθά βηψζηκσλ ηερλνινγηψλ ζηα θηίξηα, αληηζηνηρνχλ ζε κείσζε ηεο 

παξνχζαο ρξήζεο πεηξειαίνπ θαηά 10% θαη κείσζε ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ 

θαηά 20%. 

Ρα ελεξγεηαθά θαη πεξηβαιινληηθά νθέιε απφ ηελ εθαξκνγή ησλ αξρψλ ηνπ 

ελεξγεηαθνχ θαη βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θαηά ηελ αλαθαίληζε θηηξίσλ είλαη 

αθφκε κεγαιχηεξα, θαζψο ην πθηζηάκελν θηηξηαθφ απφζεκα ζηελ ΔΔ είλαη ηδηαίηεξα 

ζεκαληηθφ ζε κέγεζνο. Πχκθσλα κε εθζέζεηο ηεο ΔΔ, ε αλαθαίληζε ησλ 

παιαηνηέξσλ θηηξίσλ ζηελ Δπξψπε κε απιή ζεξκνκφλσζε ηνπο κπνξεί λα επηθέξεη 

κείσζε ησλ εθπνκπψλ ξχπσλ CO2 θαηά 42%. 

Νη θπξηφηεξεο κέζνδνη εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο ζε θηίξηα πεξηιακβάλνπλ κεηαμχ 

άιισλ: 

 

Δλεξγεηαθόο ζρεδηαζκόο θηηξίσλ 

Πηνρεχεη ζηελ πνηνηηθή θαη πνζνηηθή βειηίσζε ησλ ζπλζεθψλ ρξήζεο ελέξγεηαο 

γηα ηε βέιηηζηε ιεηηνπξγία ησλ θηηξίσλ θαη ηελ θάιπςε ησλ αλαγθψλ ζέξκαλζεο, 

ςχμεο, θσηηζκνχ θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο. Πηεξίδεηαη ζηελ αθφινπζε 

κεζνδνινγία: 

 Πηελ εθαξκνγή βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ θηηξίσλ θαη πεξηβάιινληνο ρψξνπ 

γηα ηελ ειαρηζηνπνίεζε ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ηνπο. 

 Πηελ αμηνπνίεζε ησλ ηνπηθά δηαζέζηκσλ ΑΞΔ γηα κεξηθή ή νιηθή θάιπςε 

ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ. 

 Πηε ρξήζε θαηάιιεισλ ζπζηεκάησλ ρακειήο ελέξγεηαο θαη 

ειεθηξνκεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ πςειήο ελεξγεηαθήο απφδνζεο θαη  

 Πηελ ελεξγεηαθή δηαρείξηζε κε θαηάιιεια ζπζηήκαηα ζε επίπεδν ρξήζεο θαη 

παξαγσγήο ελέξγεηαο. 
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Βηνθιηκαηηθόο Πρεδηαζκόο θηηξίσλ 

Δίλαη ν ζρεδηαζκφο, φπνπ ιακβάλνληαο ππφςε ην ηνπηθφ θιίκα, ζηνρεχεη ζηελ 

εμαζθάιηζε ησλ απαξαίηεησλ θαη βειηησκέλσλ εζσθιηκαηηθψλ ζπλζεθψλ (ζεξκηθή 

– νπηηθή άλεζε, πνηφηεηα αέξα) κε ηελ ειάρηζηε δπλαηή θαηαλάισζε ελέξγεηαο 

(γηα ζέξκαλζε, ςχμε θαη θσηηζκφ), αμηνπνηψληαο ηηο δηαζέζηκεο πεξηβαιινληηθέο 

πεγέο (ήιην, αέξα, βιάζηεζε, λεξφ, έδαθνο).   

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο παξεκβάζεηο: 

 Θεξκηθή πξνζηαζία θέιπθνπο. 

 Ξαζεηηθά ειηαθά ζπζηήκαηα ζέξκαλζεο (πρ ειηαθνί ηνίρνη, ζεξκνθήπηα, ειηαθά 

αίζξηα). 

 Ρερληθέο θαη ζπζηήκαηα θπζηθνχ δξνζηζκνχ θαη θσηηζκνχ (πρ ειηνπξνζηαζία 

θηηξίνπ, ρξήζε βιάζηεζεο, θπζηθφο θαη πβξηδηθφο αεξηζκφο). 

 Ρερληθέο νξζνινγηθήο ρξήζεο ελέξγεηαο (δηαρσξηζκφο θηηξίνπ ζε ζεξκηθέο 

δψλεο, απνζήθεπζε ζεξκφηεηαο ζε δνκηθά ζηνηρεία). 

 

Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο ζε ζπζηήκαηα Θεληξηθήο ζέξκαλζεο 

Κηα εγθαηάζηαζε θεληξηθήο ζέξκαλζεο ζεσξείηαη επηηπρεκέλε φηαλ ζεξκαίλεη 

ζσζηά θαη φζν πξέπεη, θαζψο επίζεο εθφζνλ ιεηηνπξγεί νηθνλνκηθά θαη κε 

αζθάιεηα. 

Κεξηθέο βαζηθέο παξεκβάζεηο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Νξζή δηαζηαζηνιφγεζε θεληξηθνχ ζπζηήκαηνο ζε λέεο εγθαηαζηάζεηο. 

 Δλδείθλπηαη ε εγθαηάζηαζε δπν θαη πιένλ ιεβήησλ ζε κεζαίνπ θαη κεγάινπ 

κεγέζνπο εγθαηαζηάζεηο. 

 Κφλσζε ιεβήησλ. 

 Κείσζε πξνθαζνξηζκέλεο ζεξκνθξαζίαο αλαθνξάο ηνπ ρψξνπ. 

 Δηήζηνο έιεγρνο βαζκνχ απφδνζεο θαη ξχζκηζε θαπζηήξα. 

 Σξήζε ζεξκνζηαηηθήο βαιβίδαο ζηα ζεξκαληηθά ζψκαηα. 

 

Φπζηθό αέξην  

Ρα ηειεπηαία ρξφληα έρεη δηεηζδχζεη ζην Διιεληθφ ελεξγεηαθφ ζχζηεκα ην θπζηθφ 

αέξην σο κηα ελαιιαθηηθή ζπκβαηηθή ελεξγεηαθή πεγή. Ρν θπζηθφ αέξην είλαη κηα 

θαζαξφηεξε πεγή πξσηνγελνχο ελέξγεηαο ζε ζρέζε κε ην πεηξέιαην. Νη 

εθπεκπφκελνη ξχπνη είλαη κηθξφηεξνη ζε ζρέζε κε άιια ζπκβαηηθά θαχζηκα, 

ηδηαίηεξα φζνλ αθνξά ξχπνπο, φπσο ηα νμείδηα ηνπ αδψηνπ θαη ην δηνμείδην ηνπ 

ζείνπ. Βξίζθεη εθαξκνγή ζε ζεκαληηθφ αξηζκφ θηηξίσλ ηνπ ηξηηνγελή θαη νηθηαθνχ 
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ηνκέα, θπξίσο γηα ηε ζέξκαλζε ησλ ρψξσλ, ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο 

θαη ην καγείξεκα. 

 

Πε πθηζηάκελεο εγθαηαζηάζεηο (θπξίσο ζέξκαλζεο θαη δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο) ζηηο 

νπνίεο ρξεζηκνπνηείηαη πεηξέιαην σο θαχζηκν, ππάξρεη δπλαηφηεηα ππνθαηάζηαζεο 

ηνπ κε θπζηθφ αέξην. Αληίζηνηρα βξίζθεη εθαξκνγή ζε ειεθηξηθνχο ζεξκνζίθσλεο 

κε boiler δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, θαζψο θαη ζηελ εγθαηάζηαζε θνπδίλσλ κε θπζηθφ 

αέξην. Δλδεηθηηθά αλαθέξεηαη φηη ε εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο ε νπνία πξνθχπηεη απφ 

ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ γηα ηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, κπνξεί λα 

θηάζεη κέρξη ην 50% ζε ζχγθξηζε κε ηνλ ειεθηξηζκφ. 

 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, ηα ζεκαληηθφηεξα πιενλεθηήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ 

απφ ηε ρξήζε θπζηθνχ αεξίνπ είλαη: 

 Κείσζε αέξησλ ξχπσλ. 

 Νηθνλνκηθφηεξε ιεηηνπξγία ζε ζρέζε κε ηνλ ειεθηξηζκφ ή ην πεηξέιαην. 

 Δγγπεκέλε ζχζηαζε θαη κέηξεζε παξνρήο ηνπ θαπζίκνπ. 

 Γπλαηφηεηα παξάιιειεο ρξήζεο δηαθνξεηηθψλ θαπζίκσλ. 

 Θαζαξηφηεηα ρψξσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ.  

 

Άιιεο ελέξγεηεο πνπ ζπκβάιινπλ ζηελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Ρελ ελεξγεηαθή αλαβάζκηζε ηνπ εμνπιηζκνχ ησλ Ζ/Κ εγθαηαζηάζεσλ κε 

εμνπιηζκφ Α’ ελεξγεηαθήο θιάζεο. 

 Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ θαπζηήξσλ & ιεβήησλ κε λένπο πςειήο απφδνζεο. 

 Αληηθαηάζηαζε θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ (θεληξηθψλ ή κε) κε λέεο πςειήο 

απφδνζεο. 

 Αλάθηεζε ζεξκφηεηαο κέζσ εγθαηάζηαζεο ελαιιαθηηθψλ ζην ζχζηεκα 

θιηκαηηζκνχ / αεξηζκνχ. 

 Αεξηζκφο κε αλεκηζηήξεο νξνθήο. 

 Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ελεξγνβφξσλ κε ελεξγεηαθά απνδνηηθνχο ιακπηήξεο. 

 Αληηθαηάζηαζε ζπκβαηηθψλ ζηξαγγαιηζηηθψλ πελίσλ κε ειεθηξνληθά. 
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 5.2 Ξξάζηλεο Κεηαθνξέο – Ζιεθηξνθίλεζε κε ρξήζε ΑΞΔ 

 

Πηηο κεηαθνξέο θαηαλαιψλνληαη κεγάια πνζά ελέξγεηαο απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα 

θαη απνηεινχλ ηελ θπξηφηεξε πεγή CO2.  

Πηελ ΔΔ εθηηκάηαη φηη ην 21% ηνπ ζπλφινπ ησλ εθπνκπψλ αεξίσλ ζεξκνθεπίνπ 

πνπ ζπκβάιινπλ ζηε ζέξκαλζε ηνπ πιαλήηε νθείιεηαη ζηηο κεηαθνξέο θαη ην 

πνζνζηφ απηφ απμάλεη. Ήδε ζηελ ΔΔ έρεη αλαιεθζεί ζεηξά ελεξγεηψλ, ελψ νη 

θαηαζθεπαζηέο απηνθηλήησλ αλαπηχζζνπλ λέα κνληέια ηα νπνία είλαη θαζαξφηεξα 

θαη κε κεγαιχηεξε απφδνζε θαπζίκνπ. 

Πηελ Διιάδα, νη νδηθέο κεηαθνξέο είλαη απηέο πνπ θαηαλαιψλνπλ ην ζπληξηπηηθά 

κεγαιχηεξν πνζνζηφ ελέξγεηαο ηνπ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ (75%) κε ην ππφινηπν 

λα θαιχπηεηαη απφ ηηο αεξνπνξηθέο κεηαθνξέο (15%) θαη ηελ εζσηεξηθή 

λαπζηπιντα (9%) ελψ κφιηο 1% αθνξά ζηνπο ζηδεξφδξνκνπο.  

Κε ηελ Νδεγία 2009/28/ΔΘ ε ρψξα έρεη αλαιάβεη ηελ λνκηθά δεζκεπηηθή 

ππνρξέσζε λα απμήζεη ηελ δηείζδπζε ησλ ΑΞΔ ψζηε λα θαιχςεη ην 18% ηεο 

ηειηθήο θαηαλάισζεο ελέξγεηαο κέρξη ην 2020. Κέξνο ηεο δέζκεπζεο απηήο είλαη 

θαη ε ππνρξεσηηθή θάιπςε ηνπ 10% ησλ θαπζίκσλ γηα κεηαθνξέο κε βηνθαχζηκα.  

Ν ηνκέαο ησλ κεηαθνξψλ ζε έλα δήκν πεξηιακβάλεη ηηο δεκνηηθέο αζηηθέο 

κεηαθνξέο, ηα ππεξεζηαθά νρήκαηα, ηα νρήκαηα ηεο δεκνηηθήο αζηπλνκίαο αιιά 

θαη ηηο κεηαθνξέο ηδησηηθψλ νρεκάησλ (ΗΣ, εκπνξηθά θνξηεγά θιπ). Νη δήκνη 

επνκέλσο εκπιέθνληαη ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ ηφζν εμ αηηίαο ησλ νρεκάησλ 

πνπ νη ίδηνη ρξεζηκνπνηνχλ γηα ηηο αλάγθεο ηνπο (δεκνηηθά ιεσθνξεία, θνξηεγά 

γηα ηελ απνθνκηδή θαη κεηαθνξά ησλ ζηεξεψλ απνβιήησλ θαη άιια βνεζεηηθά 

νρήκαηα), φζν θαη κέζσ ησλ παξεκβάζεσλ πνπ κπνξνχλ λα θάλνπλ ζηελ ξχζκηζε 

ηεο νδηθήο θπθινθνξίαο . Πε κεγάιν βαζκφ, ε αλάπηπμε πνιηηηθήο γηα ηηο 

κεηαθνξέο θαζνδεγείηαη απφ ηε δηακφξθσζε ελφο πεξηζζφηεξν «βηψζηκνπ 

ζπζηήκαηνο κεηαθνξψλ», κε θεληξηθφ άμνλα ηελ πξφζβαζε θαη ηελ θηλεηηθφηεηα. 

Έσο ζήκεξα, ην νπζηαζηηθφ πεδίν επεκβάζεσλ ησλ δήκσλ είλαη θπθινθνξηαθέο 

ξπζκίζεηο πνπ θαηαιήγνπλ ζηελ κείσζε ηνπ θπθινθνξηαθνχ θφξηνπ, ελψ γηα ηε 

κείσζε ησλ ελεξγεηαθψλ θαηαλαιψζεσλ ζηηο κεηαθνξέο πξνβιέπνληαη κέηξα πνπ 

πξνσζνχλ ηα κέζα καδηθήο κεηαθνξάο (αιιά θαη ηε κεηαθίλεζε κε πνδήιαην ή 

πεδή) έλαληη ησλ ΗΣ.   

Νη παξαπάλσ δξάζεηο ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ κηαο θνηλφηεηαο είλαη ζεκαληηθφ 

λα ζπλνδεχνληαη απφ ζπκπιεξσκαηηθέο δξάζεηο πνπ έρνπλ δξνκνινγεζεί ή 

ζρεδηάδνληαη ζην πιαίζην ελφο βηψζηκνχ ζρεδίνπ Γηαρείξηζεο θηλεηηθφηεηαο πνπ 

κπνξεί λα πεξηιακβάλεη βειηηζηνπνίεζε ζηάζεσλ θαη δξνκνινγίσλ δεκφζησλ 
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κεηαθνξψλ, δεκηνπξγία λέσλ ρψξσλ ζηάζκεπζεο, θίλεηξα γηα ρξήζε νηθνινγηθψλ 

κεηαθηλήζεσλ (πνδήιαην, πεξπάηεκα, δεκφζηεο ζπγθνηλσλίεο), ή θνηλή ρξήζε 

νρεκάησλ (car - pooling), πεδνδξνκήζεηο, απαγφξεπζε δηέιεπζεο νρεκάησλ εληφο 

παξαδνζηαθψλ νηθηζκψλ, ζχζηεκα πιεξνθνξηψλ κεηαθηλήζεσλ, θιπ. δξάζεηο 

επαηζζεηνπνίεζεο (π.ρ. θπιιάδηα, ελεκεξσηηθέο εκεξίδεο, δξάζεηο εθπαίδεπζεο 

θιπ.)      

Δπηπιένλ, κηα απφ ηηο πξφζθαηεο θαηλνηφκεο πξαθηηθέο πνπ πηνζεηνχληαη ζηα 

πιαίζηα ησλ ζρεδίσλ βηψζηκεο θηλεηηθφηεηαο είλαη ε αληηθαηάζηαζε ηνπ δεκνηηθνχ 

ζηφινπ κε ειεθηξηθά νρήκαηα θαη ε δεκηνπξγία ζηαζκψλ θφξηηζεο γηα 

ειεθηξνθίλεζε.    

Ρα ειεθηξηθά απηνθίλεηα (ΖΑ) ρξεζηκνπνηνχλ ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα πνπ 

απνζεθεχεηαη ζε επαλαθνξηηδφκελεο ζπζηνηρίεο ζπζζσξεπηψλ θαη ρξεζηκνπνηνχλ 

ειεθηξηθνχο θηλεηήξεο αληί ησλ κεραλψλ εζσηεξηθήο θαχζεο (ΚΔΘ). 

Ρα ΖΑ είλαη ζπλήζσο επηβαηηθά, ειαθξηά θνξηεγά, πνδήιαηα, ειαθξηά κεραληθά 

δίθπθια, κηθξά νρήκαηα γθνιθ, αλπςσηηθά (forklifts), θιπ.  

Έρνπλ πςειφηεξν ζπληειεζηή ελεξγεηαθήο απφδνζεο, απφ φια ηα απηνθίλεηα 

εζσηεξηθήο θαχζεο. Ππλνπηηθά ηα πιενλεθηήκαηα ηεο ειεθηξνθίλεζεο είλαη:  

 Γελ παξάγνπλ ξχπνπο  

 Ξξνθαινχλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή ξχπαλζε ζε καθξνρξφληα βάζε, ππφ ηνλ φξν 

φηη ρξεζηκνπνηνχλ ειεθηξηθή ελέξγεηα απφ ΑΞΔ 

 Δίλαη πην αζφξπβα απφ ηα νρήκαηα εζσηεξηθήο θαχζεο 

 Δπηηπγράλνπλ ζρεδφλ ζηαζεξή ξνπή απφ ηελ αθηλεζία, έσο ην κέγηζην φξην 

ζηξνθψλ ιεηηνπξγίαο 

 Έρνπλ ρακειφηεξν θφζηνο ζε βάζνο ρξφλνπ θαζψο δελ επεξεάδνληαη απφ ηελ 

αχμεζε ησλ νξπθηψλ θαπζίκσλ, αιιά θαη ιφγσ ηνπ ρακειφηεξνπ θφζηνπο 

ζπληήξεζεο. Γελ απαηηνχλ αληηθαηάζηαζε ή ζπληήξεζε ζε κεραληθά κέξε, 

ηαθηηθέο αιιαγέο ιαδηψλ, δελ έρνπλ ζχζηεκα εμαγσγήο θαπζαεξίσλ θαη 

δηάηαμε εμάηκηζεο, νχηε ζηγαζηήξα πξν ηεο εμάηκηζεο,  νχηε θαηαιχηε ή 

θίιηξν θαπλνχ.  

 Κε βάζε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία απαιιάζζνληαη απφ ηέιε ηαμηλφκεζεο, ηέιε 

θπθινθνξίαο θαη εμαηξνχληαη απφ πεξηνξηζκνχο θπθινθνξίαο  

Ζ εηζαγσγή ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζε ζπλδπαζκφ κε θαηαζθεπή ησλ ζηαζκψλ 

ζηάζκεπζεο – θφξηηζεο ζε κηθξέο θνηλφηεηεο, είλαη ηδαληθή ιχζε ζπκβάιινληαο κε 
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ην κέγηζην ηξφπν ζην πεξηβάιινλ, θαη κεηψλνληαο παξάιιεια ηελ εμάξηεζε απφ ηα 

πγξά θαχζηκα.  

Δμάιινπ ε επηζηήκε θαη ε ηερλνινγία εμειίζζεηαη ζπλερψο θαη ηα φπνηα 

κεηνλεθηήκαηα εμαιείθνληαη.   Ήδε ππάξρνπλ κνληέια ΖΑ πνπ δίλνπλ εγγχεζε 8 

έηε ή 100.000κίιηα (160.000ρικ). 

Νη ζηαζκνί θφξηηζεο ζα είλαη θαη ζηαζκνί ζηάζκεπζεο ησλ νρεκάησλ κε 

θσηνβνιηατθά ζθίαζηξα, πξνθεηκέλνπ λα γίλεηαη ε παξαγσγή «πξάζηλεο» 

ελέξγεηαο απφ ηνλ ήιην.  

Κηα ελαιιαθηηθή ιχζε είλαη θαη ε αζχξκαηε δηθηχσζε κε ζηαζκνχο chargePoint 

networked charged stations. Νη ζηαζκνί απηνί είλαη έμππλνη ζηαζκνί θφξηηζεο ηνπο 

νπνίνπο ζπλνδεχεη έλα πξνεγκέλν ινγηζκηθφ ην νπνίν επηηξέπεη ηελ αζχξκαηε 

δηθηχσζε ηνπο θαη ηε ζπλερή επηθαηξνπνίεζε φισλ ησλ ζηνηρείσλ πνπ αθνξνχλ 

ηελ θαηάζηαζε ησλ ζηαζκψλ ή ηηο ζπλαιιαγέο ησλ ρξεζηψλ ζε κηα θεληξηθή βάζε 

δεδνκέλσλ.  

 

 5.3  Απνζήθεπζε Ξεξίζζεηαο Δλέξγεηαο από ΑΞΔ – Σξήζε Ρερλνινγηώλ 

Έμππλνπ Γηθηύνπ 

 

Γηα ηελ απνζήθεπζε ηεο πεξίζζεηαο ελέξγεηαο από ΑΞΔ, πξνβιέπνληαη 

ηερλνινγίεο απνζήθεπζεο φπσο: 

 

Κπαηαξίεο : Νη κπαηαξίεο είλαη νη πην δηαδεδνκέλεο δηαηάμεηο απνζήθεπζεο, εηδηθά 

ζηηο νηθηαθέο εθαξκνγέο. Ζ πην θνηλή εθαξκνγή ηνπο ζην πεδίν ησλ ΑΞΔ είλαη ε 

δεκηνπξγία κηθξψλ απηφλνκσλ θαη πβξηδηθψλ ζπζηεκάησλ ΑΞΔ γηα 

απνκνλσκέλνπο θαηαλαισηέο ή νηθηζκνχο.  

Αληιεζηνηακίεπζε : Ππλδπάδεη ηε ιεηηνπξγία ελφο αληιεηηθνχ ζηαζκνχ κε ηε 

ιεηηνπξγία ελφο πδξνειεθηξηθνχ ζηαζκνχ παξαγσγήο ελέξγεηαο. 

Ρερλνινγίεο πδξνγόλνπ: απνηειεί κέζνδν απνζήθεπζεο πεξίζζεηαο ελέξγεηαο 

απφ ΑΞΔ, φπνπ ελδείθλπηαη ε απνζήθεπζε ππφ πίεζε 200bar.  

 

Ρα έμππλα ειεθηξηθά δίθηπα είλαη απηά πνπ έρνπλ ηε δπλαηφηεηα λα 

ελζσκαηψλνπλ φισλ ησλ εηδψλ ηνπο ρξήζηεο πνπ είλαη ζπλδεδεκέλνη ζε απηά, 

φπσο θαηαλαισηέο, παξαγσγνχο θαη απηνχο πνπ έρνπλ θαη ηηο δπν ηδηφηεηεο, ψζηε 

λα επηηπγράλεηαη νηθνλνκηθά βηψζηκνο θαη αζθαιήο εθνδηαζκφο κε ειεθηξηθή 

ελέξγεηα. Ζ ρξήζε ΑΞΔ ζπλδπαδφκελε κε ηελ παξάιιειε βειηίσζε ηεο 

απνδνηηθφηεηαο ζηελ θαηαλάισζε, απαηηεί ηε γλψζε ηεο θαηάζηαζεο ιεηηνπξγίαο 

ηνπ δηθηχνπ θαη αλάπηπμε ακθίδξνκεο επηθνηλσλίαο θαη αιιειεπίδξαζεο ησλ 
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ρξεζηψλ θαη θπξίσο ησλ έμππλσλ ζπζθεπψλ κε ην δίθηπν κε νηθνλνκηθά θίλεηξα, 

ψζηε νη θαηαλαισηέο λα κεηψλνπλ ή λα κεηαζέηνπλ ησλ θαηαλάισζε 

ζπγθεθξηκέλσλ ειεθηξηθψλ ζπζθεπψλ γηα πεξηφδνπο πνπ ε ειεθηξηθή ελέξγεηα 

είλαη θζελφηεξε θαη ζπλεπψο επξχηεξα δηαζέζηκε. 

 

Κε ζηφρν ηελ νκαινπνίεζε ηεο ειεθηξηθήο δήηεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ελφο 

24ψξνπ, κπνξνχλ λα πξαγκαηνπνηεζνχλ εθαξκνγέο φπνπ νη ηνπηθέο θνηλσλίεο ζε 

ζπλεξγαζία κε ην δηαρεηξηζηή δηθηχνπ αλαπηχζζνπλ ηε κεηάζεζε θάπνησλ 

θαηαλαιψζεσλ ζε ψξεο ρακειφηεξεο δήηεζεο ειεθηξηζκνχ θαη ηελ εμνηθνλφκεζε 

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. 

 

Πρεηηθέο εθαξκνγέο κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ : 

 Αληιεζηνηακίεπζε ζηε ιηκλνδεμακελή Γακαλίσλ. 

 Απνζήθεπζε ΑΞΔ ζε κπαηαξίεο θαη ρξήζε ζε αγξνηθίεο θαη ρψξνπο ζηαβιηζκνχ 

ή ζεξκνθήπηα ή άιιεο αγξνηηθέο εγθαηαζηάζεηο. 

 

 

 5.4 Βηνθιηκαηηθέο αλαβαζκίζεηο 

Ζ βηνθιηκαηηθή αξρηηεθηνληθή αθνξά ζην ζρεδηαζκφ θηηξίσλ θαη ρψξσλ 

(εζσηεξηθψλ θαη εμσηεξηθψλ-ππαίζξησλ) κε βάζε ην ηνπηθφ θιίκα, κε ζθνπφ ηελ 

εμαζθάιηζε ζπλζεθψλ ζεξκηθήο θαη νπηηθήο άλεζεο, αμηνπνηψληαο ηελ ειηαθή 

ελέξγεηα θαη άιιεο πεξηβαιινληηθέο πεγέο, αιιά θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα ηνπ 

θιίκαηνο. Βαζηθά ζηνηρεία ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ απνηεινχλ ηα παζεηηθά 

ζπζηήκαηα πνπ ελζσκαηψλνληαη ζηα θηίξηα κε ζηφρν ηελ αμηνπνίεζε ησλ 

πεξηβαιινληηθψλ πεγψλ γηα ζέξκαλζε, ςχμε θαη θσηηζκφ ησλ θηηξίσλ. 

 

Όηαλ γίλεηαη αλαθνξά γηα βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ ή ρψξσλ, ηερληθά 

ελλνείηαη ε αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνχ θειχθνπο, κε ζθνπφ ηα 

νθέιε ηνπ βηνθιηκαηηθνχ ζρεδηαζκνχ. Ζ βηνθιηκαηηθή αλαβάζκηζε θηηξίσλ θαη 

ρψξσλ, γίλεηαη ζηα πιαίζηα ηεο ζπληήξεζεο / επηζθεπήο, ε νπνία είλαη απαξαίηεηε 

κεηά απφ ρξφληα ιεηηνπξγίαο θαη ρξήζεο ηνπο, ρξεζηκνπνηψληαο λέα πιηθά θαη 

ηερληθέο. 

 

Ζ πξαθηηθή ηεο βηνθιηκαηηθήο αξρηηεθηνληθήο ζηα θηίξηα έρεη πνιιαπιά νθέιε πνπ 

ζπλεπάγνληαη: 

 εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηε ζεκαληηθή κείσζε απσιεηψλ ιφγσ ηεο 

βειηησκέλεο πξνζηαζίαο ηνπ θειχθνπο θαη ζπκπεξηθνξάο ησλ δνκηθψλ 

ζηνηρείσλ,  
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 παξαγσγή ζεξκηθήο ελέξγεηαο (ζεξκφηεηαο) κέζσ ησλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ 

άκεζνπ ε έκκεζνπ θέξδνπο κε ζπκβνιή ζηηο ζεξκηθέο αλάγθεο ησλ ρψξσλ 

πξνζάξηεζεο θαη κεξηθή θάιπςε ησλ απαηηήζεσλ ζέξκαλζεο ηνπ θηηξίνπ,  

 δεκηνπξγία ζπλζεθψλ ζεξκηθήο άλεζεο θαη κείσζε ησλ απαηηήζεσλ φζνλ 

αθνξά ζηε ξχζκηζε ζεξκνζηάηε (ζε ρακειφηεξεο ζεξκνθξαζίεο ηνλ ρεηκψλα 

θαη πςειφηεξεο ην θαινθαίξη),  

 δηαηήξεζε ηεο ζεξκνθξαζίαο εζσηεξηθνχ αέξα ζε επίπεδα πςειά ηνλ ρεηκψλα 

(θαη αληίζηνηρα ρακειά ην θαινθαίξη), κε απνηέιεζκα ηελ κείσζε ηνπ θνξηίνπ 

γηα ηελ θάιπςε ησλ ελεξγεηαθψλ απαηηήζεσλ απφ ηα επηθνπξηθά ζπζηήκαηα 

θαηά ηελ ρξήζε ηνπ θηηξίνπ. 

 

Ξαξάιιεια ε θιηκαηηθή αλαβάζκηζε αλνηρηψλ ρψξσλ κπνξεί λα νδεγήζεη ζε: 

 Βειηίσζε ζεξκηθνχ ηζνδπγίνπ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 Βειηίσζε ηζνδπγίνπ επηθαλεηψλ ππαίζξησλ θνηλφρξεζησλ ρψξσλ αλζξψπνπ / 

απηνθηλήηνπ κε φινπο ηνπο δπλαηνχο ηξφπνπο. 

 Νξζνινγηθή δηαρείξηζε ησλ ηνπηθψλ θιηκαηηθψλ ραξαθηεξηζηηθψλ. 

 Νξζνινγηθή αμηνπνίεζε ηεο ηνπνγξαθίαο θαη ηνπ θπζηθνχ αλάγιπθνπ ηνπ 

εδάθνπο. 

 Νξζνινγηθή αληηκεηψπηζε ηεο ξνήο ηνπ αέξα κέζα ζηνλ αζηηθφ ηζηφ. 

 Νξζνινγηθή επηινγή ησλ εηδψλ θχηεπζεο θαη ηεο ρσξνζέηεζεο ηνπο. 

 Νξζνινγηθή δηαρείξηζε ηεο ελέξγεηαο ζην δεκνηηθφ / θνηλφρξεζην θσηηζκφ.  

 

Δλδεηθηηθά αλαθέξνληαη νη αθφινπζεο παξεκβάζεηο βηνθιηκαηηθψλ αλαβαζκίζεσλ: 

 

Κηίξηα: 

 Δμσηεξηθή ζεξκνκφλσζε ησλ ηνηρνπνηηψλ.  

 Θεξκνκφλσζε ηεο νξνθήο (ζθεπή, δψκα). 

 Ρνπνζέηεζε δηπιψλ παινπηλάθσλ ζηα εμσηεξηθά θνπθψκαηα. 

 Ρνπνζέηεζε θνπθσκάησλ κε ζεξκνδηαθνπή. 

 Σξήζε ζθίαζηξσλ. 

 Ρνπνζέηεζε ειηαθψλ ζεξκνζηθψλσλ. 

 Σξήζε ρξσκάησλ κε ζχγρξνλα αλαθιαζηηθά. 

 Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ ζπζηεκάησλ ζέξκαλζεο (ιέβεηαο, θαπζηήξαο, 

ζψκαηα) κε άιια λέαο ηερλνινγίαο. 

 Ππληήξεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζέξκαλζεο. 
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Τπαίζξηνη ρώξνη 

 Αχμεζε καιαθψλ πδαηνπεξαηψλ επηθαλεηψλ θαη αληίζηνηρε κείσζε ησλ 

ζθιεξψλ βαηψλ επηθαλεηψλ εδαθνθάιπςεο, θαζψο θαη γεληθφηεξε 

αληηθαηάζηαζε ζθιεξψλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ κε άιια, κε ραξαθηεξηζηηθά πνπ 

ζπκβάινπλ ζηε βειηίσζε ηνπ κηθξνθιίκαηνο. 

 Αληηθαηάζηαζε ζθιεξψλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ δαπεδνζηξψζεσλ ζε επηθάλεηεο 

πνπ δε ζθηάδνληαη θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν κε ςπρξά πιηθά ηα νπνία έρνπλ 

απμεκέλν δείθηε αληαλαθιαζηηθφηεηαο. 

 Αληηθαηάζηαζε ζθιεξψλ ζπκβαηηθψλ πιηθψλ κε θσηνθαηαιπηηθά πιηθά πνπ 

πεξηνξίδνπλ ηνπο ξχπνπο. 

 Αχμεζε ησλ ζθηαδφκελσλ επηθαλεηψλ θαηά ηε ζεξηλή πεξίνδν. 

 Αχμεζε ησλ ειηαδφκελσλ επηθαλεηψλ θαηά ηε ρεηκεξηλή πεξίνδν. 

 Αχμεζε ηεο έθηαζεο ηνπ πξαζίλνπ. 

 Αμηνπνίεζε θαη ρξήζε ζεξκηθψλ θαηαβνζξψλ φπσο ην έδαθνο θαη ην λεξφ πνπ 

παξνπζηάδνπλ ρακειφηεξε ζεξκνθξαζία απφ απηή ηνπ πεξηβάιινληνο θαη φπνπ 

κπνξεί λα δηνρεηεπηεί ε πιενλάδνπζα αζηηθή ζεξκφηεηα. 

 Δλζσκάησζε / θαηαζθεπή εχινγεο επηθάλεηαο θσηνβνιηατθψλ ζε πεδνδξφκηα, 

πέξγθνιεο θαη ζθηάδηα. 

 

 

 5.5 Γηαρείξηζε Απνξξηκκάησλ – Αλαθύθισζε 

 

Έλα αεηθφξν ζχζηεκα δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ, πεξηιακβάλεη ηελ 

εθαξκνγή πξνγξακκάησλ γηα ηε βειηηζηνπνίεζε ηνπ ζπζηήκαηνο ζπιινγήο θαη 

κεηαθνξάο, ηελ ειαρηζηνπνίεζε ηεο πνζφηεηαο ησλ παξαγφκελσλ απνβιήησλ, ηε 
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δηαινγή ζηελ πεγή, ηελ αλαθχθισζε ησλ δηαρσξηζζέλησλ πιηθψλ, ηε ρξήζε 

κεζφδσλ επεμεξγαζίαο κε ζηφρν ηελ αλάθηεζε ησλ πιηθψλ ή ηελ ελεξγεηαθή ηνπο 

αμηνπνίεζε θαη ηε δηάζεζε ηνπ ηειηθνχ ππνιείκκαηνο ζε ζχγρξνλνπο ρψξνπο 

πγεηνλνκηθήο ηαθήο ππνιεηκκάησλ (ΣΡ). Ν ζρεδηαζκφο αεηθφξνπ ζπζηήκαηνο 

δηαρείξηζεο ζηεξεψλ απνβιήησλ αθνξά ζηε: 

 

 Ππιινγή θαη κεηαθνξά απνξξηκκάησλ 

 

 Γηαινγή ζηελ πεγή – Αλαθύθισζε 

Πθνπφο είλαη ε κείσζε ηεο πνζφηεηαο ησλ απνξξηκκάησλ πνπ θαηαιήγνπλ γηα 

δηάζεζε θαη ε βειηίσζε ησλ ραξαθηεξηζηηθψλ ηνπο, φπσο επίζεο θαη ε αλάθηεζε 

πιηθψλ πςειήο θαζαξφηεηαο. 

 

 Δπεμεξγαζία ησλ ζηεξεώλ απνβιήησλ 

Πηε ζεξκηθή επεμεξγαζία αλήθνπλ νη κέζνδνη επεμεξγαζίαο: θαχζε, ππξφιπζε, 

αεξηνπνίεζε θαη ηερλνινγία πιάζκαηνο θαη ζηε βηνινγηθή νη κέζνδνη: αεξφβηα θαη 

αλαεξφβηα ρψλεπζε. 

 

Ζ βηνινγηθή επεμεξγαζία απνζθνπεί ζηε βηναπνδφκεζε ηεο νξγαληθήο χιεο ησλ 

απνξξηκκάησλ θαη ε εθαξκνγή ηεο δελ απαηηεί πάληνηε ηδηαίηεξα πςειφ επίπεδν 

ηερλνινγίαο, ζπλήζσο φκσο πξνυπνζέηεη ηε δηαινγή ησλ απνξξηκκάησλ είηε κε ηε 

δηαινγή ζηελ πεγή, είηε κε κεζφδνπο κεραληθήο επεμεξγαζίαο ή αθφκε θαη κε ην 

ζπλδπαζκφ ηνπο. 

Ζ αεξφβηα βηνινγηθή επεμεξγαζία νδεγεί ζηελ παξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ 

(compost), ην νπνίν κπνξεί λα είλαη έλα εκπνξεχζηκν πξντφλ, ρξήζηκν ζηε 

γεσξγία, ζηε δαζνπνλία ή ζηελ απνθαηάζηαζε εδαθψλ ή ζηελ επηθάιπςε ΣΡΑ / 

ΣΡ. 

 

 Γηάζεζε απνξξηκκάησλ ζε Σώξνπο γεηνλνκηθήο Ραθήο Απνξξηκκάησλ 

(ΣΡΑ) ή πνιεηκκάησλ (ΣΡ) 

Νη ΣΡΑ/ΣΡ είλαη κέζνδνη νξγαλσκέλεο θαη ειεγρφκελεο δηάζεζεο ησλ 

απνξξηκκάησλ ζην έδαθνο, θάησ απφ ζπγθεθξηκέλεο πξνδηαγξαθέο. Πηνπο ΣΡ 

θαηαιήγνπλ ηα ππνιείκκαηα ησλ απνξξηκκάησλ κεηά ηελ αλαθχθισζε θαη ηελ 

επεμεξγαζία. Πε θάζε πεξίπησζε ζα πξέπεη α ιακβάλνληαη φια ηα απαξαίηεηα 

κέηξα πξνζηαζίαο ηνπ πεξηβάιινληνο απφ δηαθπγή βηαεξίνπ θαη πξνζηαζίαο ηνπ 

πδξνθφξνπ νξίδνληα απφ ηα ζηξαγγίζκαηα.  
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Δλδεηθηηθέο δξάζεηο πνπ ζα κπνξνχζαλ λα ιεθζνχλ ζηελ θνηλφηεηα 

πεξηιακβάλνπλ: 

 Δπαλαζρεδηαζκφο ρσξνζέηεζεο θάδσλ θαη δξνκνινγίσλ απνξξηκκαηνθφξσλ. 

 Βειηηζηνπνίεζε αξηζκνχ θάδσλ. 

 Πρεδηαζκφο ζπζηήκαηνο δηαρσξηζκνχ δηαθξηηψλ θαηεγνξηψλ απνξξηκκάησλ ζην 

ζεκείν ηεο παξαγσγήο ηνπο. 

 Αμηνπνίεζε θαη επαλαρξεζηκνπνίεζε δηαρσξηζζέλησλ πιηθψλ. 

 Δθαξκνγή πξνγξάκκαηνο δηαινγήο ζηελ πεγή ζε ζπίηηα, ρψξνπο εξγαζίαο, 

ζρνιεία, μελνδνρεία, θαηαζηήκαηα θιπ. 

 Ξαξαγσγή εδαθνβειηησηηθνχ (compost). 

 Ξαξαγσγή Βηναεξίνπ. 

 Απνθαηάζηαζε ΣAΓΑ. 

 

 5.6 Δλίζρπζε Ξξάζηλεο Δπηρεηξεκαηηθόηεηαο 

Ξξάζηλε Δπηρεηξεκαηηθφηεηα είλαη εθείλε ε κνξθή νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο ε 

νπνία ζέηεη ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο θαη ηεο θχζεο γεληθφηεξα ζην 

επίθεληξν ηεο ζηξαηεγηθήο ηεο. Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα κεηνπζηψλεη ηε 

ζεηηθή ζηάζε ηεο επηρείξεζεο απέλαληη ζηελ πεξηβαιινληηθή πξνζηαζία, ηφζν κε 

ηα πξντφληα ή ππεξεζίεο πνπ παξάγεη, φζν θαη κε ηηο δηαδηθαζίεο παξαγσγήο πνπ 

επηιέγεη λα εθαξκφζεη.   

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθή αληίιεςε αλαγλσξίδεη φηη ην επηρεηξεκαηηθφ πεξηβάιινλ 

είλαη κέξνο ηνπ θπζηθνχ πεξηβάιινληνο. Όινη νη θπζηθνί πφξνη πνπ αμηνπνηνχληαη 

ζηελ «πξαγκαηηθή νηθνλνκία», πξνέξρνληαη απφ ηε γε, ηνλ αέξα θαη ηε ζάιαζζα. 

Ππλεπψο, ε κείσζή ηνπο απνηειεί βαζηθφ πεξηνξηζκφ ζηελ αεηθνξία. Ζ εθαξκνγή 

ηεο επηηπρεκέλεο πεξηβαιινληηθήο ζηξαηεγηθήο αθνξά ηε δξαζηηθή 

βειηηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο ησλ θπζηθψλ πφξσλ φπσο ην λεξφ, ε ελέξγεηα θαη νη 

πξψηεο χιεο. Δμνηθνλνκψληαο πφξνπο δηαζθαιίδεηαη ε χπαξμε ηνπο γηα 

κεγαιχηεξν δηάζηεκα ζην κέιινλ (αεηθνξία). 

Ζ εθαξκνγή πξάζηλσλ επηρεηξεκαηηθψλ ζρεδίσλ έρεη άκεζε επίπησζε ζηα 

απνηειέζκαηα κηαο επηρείξεζεο θαζψο ε ρξήζε εξγαιείσλ – πξαθηηθψλ 

εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο φπσο πρ. νη ιακπηήξεο ρακειήο θαηαλάισζεο, νη ειηαθνί 

ζπιιέθηεο, κεραληζκνί επεμεξγαζίαο θαη δηάζεζεο απνβιήησλ, εμνηθνλφκεζε 

χδαηνο, βηνιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο θηηξίσλ θαη άιιεο ηερληθέο γηα ηελ 

απνηειεζκαηηθφηεξε δηαρείξηζε ησλ θπζηθψλ πφξσλ νδεγνχλ ηειηθά ζηε κείσζε 

ηνπ ιεηηνπξγηθνχ θφζηνπο.  

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα επνκέλσο αθνξά ζε επηρεηξήζεηο νη νπνίεο 

πξνζαλαηνιίδνληαη ζε νηθνινγηθά πξφηππα θαη πξαθηηθέο θαη νη νπνίεο κπνξνχλ λα 

δηαζθαιίδνπλ:  
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 πςειφηεξα επίπεδα ηθαλνπνίεζεο θαη ζηαζεξφηεηαο ησλ πειαηψλ  

 πξνζαξκφδνπλ ηηο πεξηβαιινληηθέο πηπρέο ηεο επηρείξεζεο ζε επθαηξίεο  

 

Νη επελδχζεηο απηέο αλακέλεηαη λα έρνπλ ζεκαληηθέο επηπηψζεηο ζηελ αλάπηπμε 

θαη ηελ απαζρφιεζε ζε κηα ζεηξά απφ θιάδνπο ηεο νηθνλνκίαο, φπσο νη 

θαηαζθεπέο, ε παξαγσγή ελέξγεηαο, ε παξαγσγή ειεθηξνινγηθνχ θαη 

κεραλνινγηθνχ εμνπιηζκνχ, νη ππεξεζίεο, θιπ.  

Αξθεηά ζπρλά ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα απνκαθξχλεηαη απφ ηε ινγηθή ηεο 

πψιεζεο πξντφλησλ θαη πηνζεηεί ηε ινγηθή ηεο παξνρήο ππεξεζηψλ. Ζ πξάζηλε 

επηρείξεζε αληί λα πνπιήζεη έλα πξντφλ παξέρεη ππεξεζίεο. Κεξηθά απφ ηα πην 

ραξαθηεξηζηηθά παξαδείγκαηα πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο πνπ ζα κπνξνχζαλ 

λα αλαθεξζνχλ είλαη:  

 Νη επελδχζεηο ζηνλ θιάδν ησλ ΑΞΔ θαη εηδηθφηεξα ε παξαγσγή πξάζηλεο 

ελέξγεηαο κηθξήο ή κεγαιχηεξεο θιίκαθαο. Ζ θαηεγνξία απηή πεξηιακβάλεη 

έξγα παξαγσγήο ελέξγεηαο απφ ΑΞΔ, ηα νπνία πξνβιέπνληαη ζηνλ λφκν 

3851/2010.  

 Νη ππεξεζίεο νηθνηνπξηζκνχ (ηνπξηζηηθά γξαθεία, θαηαιχκαηα, δξαζηεξηφηεηεο 

νηθνμελάγεζεο, θιπ) θαη ε αλάπηπμε λέσλ νηθνγελεηαθψλ κηθξψλ πξάζηλσλ 

επηρεηξήζεσλ ζε έλα επξχηεξν πιαίζην ελαιιαθηηθνχ ηνπξηζκνχ   

 Ζ δεκηνπξγία θαη αμηνπνίεζε ππνδνκψλ αλάδεημεο πξνζηαηεπφκελσλ πεξηνρψλ   

 Νη αγξνηνπξηζηηθνί ζπλεηαηξηζκνί γπλαηθψλ, θαζψο ζπλδπάδνπλ ηελ 

εθκεηάιεπζε ηνπηθψλ πξντφλησλ πνπ παξάγνληαη κε βηνινγηθέο κεζφδνπο κε 

ηελ ήπηα κεηαπνίεζε ε νπνία δελ βιάπηεη ην πεξηβάιινλ,  

 Νη επηρεηξήζεηο πνπ δξαζηεξηνπνηνχληαη ζηελ παξαγσγή θαιιπληηθψλ 

πξντφλησλ κε ηε ρξήζε βηνινγηθψλ (θαιιηεξγνχκελσλ θαη κε) θαξκαθεπηηθψλ 

– αξσκαηηθψλ θπηψλ. 

 Ζ παξαγσγή θαη πψιεζε πηζηνπνηεκέλσλ ηνπηθψλ πξντφλησλ (νινθιεξσκέλεο 

δηαρείξηζεο, βηνινγηθήο θαιιηέξγεηαο). 

 Ζ αλάδεημε ηνπηθψλ παξαδνζηαθψλ επαγγεικάησλ  

 

Πηνλ ηνπξηζκφ, ε πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα αθνξά ηφζν ζηε ιεηηνπξγία ησλ 

μελνδνρείσλ θαη θαηαιπκάησλ, φζν θαη ησλ ηνπξηζηηθψλ γξαθείσλ θαη ησλ ινηπψλ 

ππεξεζηψλ πνπ εμππεξεηνχλ. Πηα μελνδνρεία θαη θαηαιχκαηα γηα παξάδεηγκα ν 

βηνθιηκαηηθφο ζρεδηαζκφο, ε ειαρηζηνπνίεζε ηεο ρξήζεο λεξνχ θαη ελέξγεηαο, ε 

ρξήζε ηνπηθψλ πιηθψλ θαη ε ελαξκφληζε ηνπ θηηξίνπ κε ην ηνπίν, είλαη κεξηθέο απφ 

ηηο ζεκαληηθφηεξεο θηινπεξηβαιινληηθέο δξάζεηο πνπ δηαθνξνπνηνχλ ηελ εηθφλα 

κηαο επηρείξεζεο. 
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Ζ απμαλφκελε δήηεζε θηιηθψλ πξνο ην πεξηβάιινλ πξνζφλησλ θαη ππεξεζηψλ 

θαζηζηνχλ ηελ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα (ηφζν ζε φηη αθνξά ηε ιεηηνπξγία, φζν 

θαη ηα πξντφληα, ή ηηο ππεξεζίεο ηεο) αλαγθαία πξνυπφζεζε γηα ηε 

καθξνπξφζεζκε επηβίσζε ησλ επηρεηξήζεσλ.  

Ζ πξάζηλε επηρεηξεκαηηθφηεηα αλαδεηθλχεηαη ζήκεξα σο κηα πνιχ δπλακηθή κνξθή 

νηθνλνκηθήο δξαζηεξηφηεηαο πνπ δίλεη ζεκαληηθή ψζεζε ζηελ πξνψζεζε ηεο 

πξάζηλεο θαηλνηνκίαο, αιιά θαη ησλ πξάζηλσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, δεκηνπξγεί έλα 

απμεκέλν θχθιν εξγαζηψλ θαη ηειηθά ζπλεηζθέξεη απνηειεζκαηηθά ζηελ ίδηα ηελ 

νηθνλνκηθή αλάπηπμε.  

Νη πξάζηλεο θνηλφηεηεο δεκηνπξγνχλ έλα ηδαληθφ πεξηβάιινλ γηα ηελ αλάπηπμε ηεο 

πξάζηλεο επηρεηξεκαηηθφηεηαο. Δίλαη ζαθέο φηη ζηηο θνηλφηεηεο απηέο, ζα ππάξμνπλ 

νη ηδαληθέο ζπλζήθεο γηα ηε ιεηηνπξγία ηέηνησλ επηρεηξήζεσλ αθνχ ηφζν νη 

θάηνηθνη, φζν θαη νη επηζθέπηεο ηνπο θαηά θαλφλα, ραξαθηεξίδνληαη απφ κηα 

ηδηαίηεξε επαηζζεζία γηα ηα πεξηβαιινληηθά ζέκαηα.  

 

 5.7 Ζιεθηξνπαξαγσγή από ΑΞΔ 

Ζ ειεθηξνπαξαγσγή θαηαηάζζεηαη ζε δχν κεγάιεο θαηεγνξίεο αλάινγα κε ην 

είδνο ησλ πεγψλ ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνηεί. Νη θαηεγνξίεο απηέο είλαη: 

 ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ ζπκβαηηθά θαχζηκα, ε νπνία ρξεζηκνπνηεί σο πεγή 

ελέξγεηαο νξπθηά ζηεξεά, πγξά ή αέξηα θαχζηκα, 

 ε ειεθηξνπαξαγσγή απφ Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο, ε νπνία αληίζεηα κε 

ηελ πξψηε, ρξεζηκνπνηεί δηαηεξήζηκεο πεγέο, πνπ δελ εμαληινχλ πεξηνξηζκέλα 

ελεξγεηαθά απνζέκαηα. Ζ ειεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΞΔ είλαη άκεζα ζπλδεδεκέλε 

κε ηνλ ήιην θαη ηα θπζηθά θαηλφκελα θαη θαηά ζπλέπεηα εμαξηάηαη απφ ηελ 

πεξηνδηθφηεηα ή ηελ ζηνραζηηθφηεηα  (ηπραία εκθάληζε, θπζηθή) απηψλ ησλ 

θαηλνκέλσλ. 

 

Υο Αλαλεώζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο (ΑΞΔ) νξίδνληαη νη ελεξγεηαθέο πεγέο (ν 

ήιηνο, ην λεξφ, ν άλεκνο, ε βηνκάδα, θιπ.), νη νπνίεο ππάξρνπλ ζε αθζνλία ζην 

θπζηθφ πεξηβάιινλ. Δίλαη νη πξψηεο κνξθέο ελέξγεηαο πνπ ρξεζηκνπνίεζε ν 

άλζξσπνο, ζρεδφλ απνθιεηζηηθά, κέρξη ηηο αξρέο ηνπ 20νπ αηψλα, νπφηε θαη 

ζηξάθεθε ζηελ εληαηηθή ρξήζε ηνπ άλζξαθα θαη ησλ πδξνγνλαλζξάθσλ.  

 

Ρν ελδηαθέξνλ γηα ηελ επξχηεξε αμηνπνίεζε ησλ ΑΞΔ, θαζψο θαη γηα ηελ αλάπηπμε 

αμηφπηζησλ θαη νηθνλνκηθά απνδνηηθψλ ηερλνινγηψλ πνπ δεζκεχνπλ ην δπλακηθφ 

ηνπο παξνπζηάζζεθε αξρηθά κεηά ηελ πεηξειατθή ρξήζε ηνπ 1979 θαη παγηψζεθε 

ηελ ηειεπηαία δεθαεηία, κεηά ηε ζπλεηδεηνπνίεζε ησλ παγθφζκησλ 
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πεξηβαιινληηθψλ πξνβιεκάησλ. Ρα εγγελή πιενλεθηήκαηα ησλ ΑΞΔ θαη θπξίσο ε 

νπζηαζηηθή ζπκβνιή ηνπο ζηελ ελεξγεηαθή απεμάξηεζε ηεο αλζξσπφηεηαο απφ 

ηνπο εμαληιήζηκνπο ελεξγεηαθνχο πφξνπο, επηηάζζνπλ απηήλ ηε ζηξνθή.  

 

Γηα πνιιέο ρψξεο, νη ΑΞΔ απνηεινχλ κία ζεκαληηθή εγρψξηα πεγή ελέξγεηαο, κε 

κεγάιεο δπλαηφηεηεο αλάπηπμεο ζε ηνπηθφ θαη εζληθφ επίπεδν. Ππλεηζθέξνπλ 

ζεκαληηθά ζην ελεξγεηαθφ ηνπο ηζνδχγην, ζπκβάιινληαο ζηε κείσζε ηεο εμάξηεζεο 

απφ ην αθξηβφ θαη εηζαγφκελν πεηξέιαην θαη ζηελ ελίζρπζε ηεο αζθάιεηαο ηνπ 

ελεξγεηαθνχ ηνπο εθνδηαζκνχ. Ξαξάιιεια, ζπληεινχλ ζηελ πξνζηαζία ηνπ 

πεξηβάιινληνο, θαζψο έρεη πιένλ δηαπηζησζεί φηη ν ελεξγεηαθφο ηνκέαο είλαη ν 

πξσηαξρηθφο ππεχζπλνο γηα ηε ξχπαλζε ηνπ πεξηβάιινληνο. 

 

Ξξαγκαηηθά, ζρεδφλ ην 95% ηεο αηκνζθαηξηθήο ξχπαλζεο νθείιεηαη ζηελ 

παξαγσγή, ην κεηαζρεκαηηζκφ θαη ηε ρξήζε ησλ ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ (άλζξαθαο 

θαη πεηξέιαην). Φαίλεηαη ζπλεπψο φηη ν κφλνο δπλαηφο ηξφπνο γηα λα κπνξέζεη λα 

επηηεπρζεί ζεκαληηθφο πεξηνξηζκφο ησλ εθπνκπψλ ηνπ δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα 

(CO2), είλαη λα επηηαρπλζεί ε αλάπηπμε ησλ ΑΞΔ (αηνιηθή ελέξγεηα, πδξαπιηθή, 

βηνκάδα, ειηαθή, γεσζεξκηθή, απνξξίκκαηα).  

 

Ρα θχξηα πιενλεθηήκαηα ησλ Αλαλεώζηκσλ Ξεγώλ Δλέξγεηαο (ΑΞΔ), είλαη ηα 

εμήο:  

 Δίλαη πξαθηηθά αλεμάληιεηεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπκβάιινπλ ζηε κείσζε ηεο 

εμάξηεζεο απφ εμαληιήζηκνπο ζπκβαηηθνχο ελεξγεηαθνχο πφξνπο . 

 Δίλαη εγρψξηεο πεγέο ελέξγεηαο θαη ζπλεηζθέξνπλ ζηελ ελίζρπζε ηεο 

ελεξγεηαθήο αλεμαξηεηνπνίεζεο θαη ηεο αζθάιεηαο ηνπ ελεξγεηαθνχ 

εθνδηαζκνχ ζε εζληθφ επίπεδν. 

 Δίλαη δηάζπαξηεο γεσγξαθηθά θαη νδεγνχλ ζηελ απνθέληξσζε ηνπ ελεξγεηαθνχ 

ζπζηήκαηνο, δίλνληαο ηε δπλαηφηεηα θάιπςεο ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ζε 

ηνπηθφ θαη πεξηθεξεηαθφ επίπεδν, αλαθνπθίδνληαο έηζη ηα ζπζηήκαηα ππνδνκήο 

θαη κεηψλνληαο ηηο απψιεηεο απφ ηε κεηαθνξά ελέξγεηαο. 

 Ξξνζθέξνπλ ηε δπλαηφηεηα νξζνινγηθήο αμηνπνίεζεο ησλ ελεξγεηαθψλ 

πφξσλ, θαιχπηνληαο έλα επξχ θάζκα ησλ ελεξγεηαθψλ αλαγθψλ ησλ ρξεζηψλ 

(π.ρ. ειηαθή ελέξγεηα γηα ζεξκφηεηα ρακειψλ ζεξκνθξαζηψλ, αηνιηθή ελέξγεηα 

γηα ειεθηξνπαξαγσγή). 

 Έρνπλ ζπλήζσο ρακειφ ιεηηνπξγηθφ θφζηνο πνπ δελ επεξεάδεηαη απφ ηηο 

δηαθπκάλζεηο ηεο δηεζλνχο νηθνλνκίαο θαη εηδηθφηεξα ησλ ηηκψλ ησλ 

ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ. 
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 Νη εγθαηαζηάζεηο εθκεηάιιεπζεο ησλ ΑΞΔ έρνπλ ζρεδηαζηεί γηα λα θαιχπηνπλ 

ηηο αλάγθεο ησλ ρξεζηψλ θαη ζε κηθξή θιίκαθα εθαξκνγψλ ή ζε κεγάιε 

θιίκαθα, αληίζηνηρα, έρνπλ κηθξή δηάξθεηα θαηαζθεπήο, επηηξέπνληαο έηζη ηε 

γξήγνξε αληαπφθξηζε ηεο πξνζθνξάο πξνο ηε δήηεζε ελέξγεηαο. 

 Νη επελδχζεηο ησλ ΑΞΔ είλαη εληάζεσο εξγαζίαο, δεκηνπξγψληαο ζεκαληηθφ 

αξηζκφ λέσλ ζέζεσλ εξγαζίαο, ηδηαίηεξα ζε ηνπηθφ επίπεδν. 

 Κπνξνχλ λα απνηειέζνπλ ζε πνιιέο πεξηπηψζεηο ππξήλα γηα ηελ 

αλαδσνγφλεζε νηθνλνκηθά θαη θνηλσληθά ππνβαζκηζκέλσλ πεξηνρψλ θαη πφιν 

γηα ηελ ηνπηθή αλάπηπμε, κε ηελ πξνψζεζε αλάινγσλ επελδχζεσλ (π.ρ. 

ζεξκνθεπηαθέο θαιιηέξγεηεο κε ηε ρξήζε γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο). 

 Δίλαη θηιηθέο πξνο ην πεξηβάιινλ θαη ηνλ άλζξσπν θαη ε αμηνπνίεζή ηνπο είλαη 

γεληθά απνδεθηή απφ ην θνηλφ. 

 

Ππκπιεξσκαηηθά ησλ ΑΞΔ ιεηηνπξγνχλ ηα Έξγα Ππκπαξαγσγήο, Δμνηθνλφκεζεο 

Δλέξγεηαο (ΔΜΔ) θαη Αεηθφξνπ δηαρείξηζεο πφξσλ, πγξψλ θαη ζηεξεψλ απνβιήησλ, 

πνπ κπνξνχλ ζπλνιηθά λα ζπκβάιινπλ θαζνξηζηηθά ζην ελεξγεηαθφ ηζνδχγην ηεο 

πεξηνρήο. 

 

Θάπνηεο απφ ηηο θπξηφηεξεο εθαξκνγέο ΑΞΔ πεξηιακβάλνπλ ηελ: 

 Δγθαηάζηαζε αλεκνγελλεηξηψλ. 

 Αμηνπνίεζε βηνκάδαο γηα αλάγθεο ζέξκαλζεο / ςχμεο ή θαη ειεθηξηζκνχ 

ζεξκνθεπίσλ. 

 Ξξνψζεζε ελεξγεηαθψλ θαιιηεξγεηψλ. 

 Σξήζε ζεξκηθψλ ειηαθψλ ζπζηεκάησλ γηα νηθηαθή ρξήζε. 

 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθνχ ζηαζκνχ. 

 Δγθαηάζηαζε θσηνβνιηατθψλ ζηηο ζηέγεο θαηνηθηψλ ή δεκνζίσλ θηηξίσλ. 

 Σξήζε απηφλνκσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ γηα ειεθηξνθσηηζκφ. 

 Ξαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο απφ βηναέξην. 
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 5.8 Δπηζηεκνληθή ηεθκεξίσζε ησλ επηιεγόκελσλ παξεκβάζεσλ – 

Έξεπλα αγνξάο & θνζηνιόγεζε παξεκβάζεσλ θαη αλαιπηηθή εθηίκεζε 

ελεξγεηαθώλ θαη πεξηβαιινληηθώλ νθειώλ αλά θαηεγνξία παξέκβαζεο 

Νη πξνηεηλφκελεο παξεκβάζεηο γηα ηελ Αγξνηηθή Θνηλφηεηα Γακαλίσλ εληάζζνληαη 

ζε έλα νινθιεξσκέλν Πρέδην Γξάζεο, ζχκθσλα κε ην φξακα ηνπ Γήκνπ γηα ηε 

ζπγθεθξηκέλε Αγξνηηθή Θνηλφηεηα θαη κε ηειηθφ ζηφρν ηελ ηθαλνπνίεζε ηνπ 

κεδεληθνχ ηζνδπγίνπ άλζξαθα (κεδεληθφ ηζνδχγην εθπνκπψλ CO2eq). 

Νη δξάζεηο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην νινθιεξσκέλν Πρέδην Γξάζεο, εληάζζνληαη 

ζηνπο ηξεηο (3) Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ: 

ΑΜΝΛΑΠ 1: Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Αζηηθέο Κεηαθνξέο- 

Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο- ΑΞΔ 

 Θηεξηαθφο ηνκέαο 

 Κεηαθνξέο 

 Γεκφζηνο θσηηζκφο 

 Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΞΔ 

 Γξάζεηο απνζήθεπζεο ελέξγεηαο & ρξήζε ηερλνινγηψλ έμππλνπ Γηθηχνπ 

 

ΑΜΝΛΑΠ 2: Ξξνζηαζία & Γηαρείξηζε δαηηθψλ Ξφξσλ 

 Αθαιάησζε λεξνχ κε ρξήζε ΑΞΔ 

 Ινηπέο δξάζεηο δηαρείξηζεο πδαηηθψλ πφξσλ (αμηνπνίεζε επηθαλεηαθψλ/ 

ππφγεησλ πδάησλ, νινθιεξσκέλν ζρέδην δηαρείξηζεο πγξψλ απνβιήησλ) 

 

ΑΜΝΛΑΠ 3: Ξξνζηαζία Δδαθηθψλ Ππζηεκάησλ & Γηαρείξηζε ζηεξεψλ Απνβιήησλ 

 Αλαθχθισζε 

 Αμηνπνίεζε βηναεξίνπ & δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ 

 

Νη Γξάζεηο, επηιέρζεθαλ κε βάζε: 

 ηνλ ηειηθφ ζηφρν γηα ηθαλνπνίεζε ηνπ κεδεληθνχ ηζνδπγίνπ άλζξαθα, 

 ηελ επηδεηθηηθφηεηα θαη πξσηνηππία ησλ έξγσλ, αιιά θαη 

 ηελ νηθνλνκηθφηεηα ησλ δξάζεσλ, δει. ηε ζρέζε κεηαμχ εμνηθνλφκεζεο 

ελέξγεηαο ή εθπνκπψλ CO2eq, κε ην θφζηνο ηεο παξέκβαζεο. 

Νη Γξάζεηο, ινηπφλ, πνπ επηιέρζεθαλ λα εληαρζνχλ ζην Πρέδην Γξάζεο ηνπ Γήκνπ 

γηα ηελ Αγξνηηθή Θνηλφηεηα ησλ Γακαλίσλ, αλά άμνλα πξνηεξαηφηεηαο ηνπ 

Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ, είλαη νη παξαθάησ: 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  
ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

 

ΔΡΑΚ ΑΔ 101 

ΑΜΝΛΑΠ 1: Ξξνζηαζία Αηκνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Αζηηθέο Κεηαθνξέο- 

Αληηκεηψπηζε Θιηκαηηθήο Αιιαγήο - ΑΞΔ 

o Θηεξηαθόο Ρνκέαο 

 Νηθηαθόο Ρνκέαο 

Δλεξγεηαθή Αλαβάζµηζε Θειύθνπο Θηηξίσλ – Νηθηαθόο Ρνµέαο 

  
Θαηεγνξία 

Ξαξέµβαζεο 

Κέγεζνο 
(π.ρ. 

εµβαδόλ,  
αξηζµόο 

Θόζηνο 
Κνλάδνο (€) 

Ππλνιηθό 
Θόζηνο (€) 

ΞΟΝΠΘΖΘΖ 
ΘΔΟΚΝΚΝΛΩΠΖΠ 

Ξξφζζεθε 
ζεξµνµφλσζεο 

ζηνπο  
εμσηεξηθνχο  

ηνίρνπο 

17112 50 855.600,00 € 

Ξξφζζεθε 
ζεξµνµφλσζεο 

ζε 
δηαρσξηζηηθέο  

επηθάλεηεο 

      

Ξξφζζεθε 
ζεξµνµφλσζεο 

ζην δψµα 
5287 50 264.358,90 € 

Ξξφζζεθε 
ζεξµνµφλσζεο 

ζηε ζηέγε 
5287 50 264.358,90 € 

ΘΝΦΩΚΑΡΑ 
Αληηθαηάζηαζε 
θνπθσκάησλ 

1656 300 496.800,00 € 

ΠΘΗΑΠΖ 
Ππζηήµαηα 

ζθίαζεο 
1840 200 368.000,00 € 

ΤΣΟΑ ΙΗΘΑ 

Σξήζε 
ςπρξψλ 

πιηθψλ ζην 
δψµα 

4212 15 63.180 € 

Σξήζε 
ςπρξψλ 

πιηθψλ ζηνπο  
ηνίρνπο 

17112 15 256.680,00 € 

 

Δλεξγεηαθή Αλαβάζµηζε Δμνπιηζµνύ Θηηξίσλ– Νηθηαθόο Ρνµέαο 

  Θαηεγνξία Ξαξέµβαζεο 

Κέγεζνο (π.ρ. 
εµβαδόλ, 

αξηζµόο 
µνλάδσλ) 

Θόζηνο 

Κνλάδνο (€) 

Ππλνιηθό 
Θόζηνο 

(€) 

ΠΠΡΖΚΑ 
ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 

Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  
θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ µε 
λένπο πςειήο  απφδνζεο - 
ηζφγεηα  

78 4000 312000 

Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  
θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ µε 

λένπο πςειήο  απφδνζεο - 
δηψξνθα 

53 4000 212000 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  
ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

 

ΔΡΑΚ ΑΔ 102 

Δλεξγεηαθή Αλαβάζµηζε Δμνπιηζµνύ Θηηξίσλ– Νηθηαθόο Ρνµέαο 

ΠΠΡΖΚΑ 
ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝ/ 

ΑΔΟΗΠΚΝ 

Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  
θιηµαηηζηηθψλ  µνλάδσλ 
(θεληξηθψλ ή µε) µε λέεο 
πςειήο  απφδνζεο ηζφγεηα 

78 1000 78000 

Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  
θιηµαηηζηηθψλ  µνλάδσλ 
(θεληξηθψλ ή µε) µε λέεο 
πςειήο  απφδνζεο δηψξνθα 

53 2000 106000 

Αλάθηεζε ζεξµφηεηαο µέζσ 
εγθαηάζηαζεο ελαιιαθηψλ ζην 
ζχζηεµα θιηµαηηζµνχ/ αεξηζµνχ 

      

Αεξηζµφο µε 
αλεµηζηήξεο 
νξνθήο 

Θαηάξγεζε 
απηφλνµσλ 
µνλάδσλ 

      

Αχμεζε  
ζεξµνθξαζίαο 

ζην 
ζεξµνζηάηε 

      

ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
∆ΗΑΛΝΚΖΠ 

Κφλσζε ζπζηήµαηνο δηαλνµήο 
ζέξµαλζεο 

      
Κφλσζε ζπζηήµαηνο δηαλνµήο 
ςχμεο 

Κφλσζε ζπζηήµαηνο δηαλνµήο 
Εεζηνχ Λεξνχ Σξήζεο  (ΕΛΣ) 

      

∆ΗΑΡΑΜΔΗΠ ΔΙΔΓΣΝ 
ΘΑΗ ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ 

∆ηαηάμεηο  
έιεγρνπ θαη 
απηνµαηηζµνχ 
γηα 
ζέξµαλζε/ςχμε 

πεξηγξαθή 
δξάζεο 

∆ηαηάμεηο  
έιεγρνπ θαη 
απηνµαηηζµνχ 
γηα αεξηζµφ 

πεξηγξαθή 
δξάζεο 

      

∆ηαηάμεηο  
έιεγρνπ θαη 
απηνµαηηζµνχ 
γηα ΕΛΣ 

πεξηγξαθή 
δξάζεο 

      

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΡΔΣΛΖΡΝ 
ΦΩΡΗΠΚΝ 

Αληηθαηάζηαζε    Ξαιαηψλ     
Δλεξγνβφξσλ    µε    Δλεξγεηαθά 
Απνδνηηθνχο Ιαµπηήξεο-ηζφγεηα 

78 2000 156000 

Αληηθαηάζηαζε    Ξαιαηψλ     
Δλεξγνβφξσλ    µε    Δλεξγεηαθά 
Απνδνηηθνχο Ιαµπηήξεο-
δηψξνθα 

53 4000 212000 

Αληηθαηάζηαζε Ππµβαηηθψλ 
Πηξαγγαιηζηηθψλ Ξελίσλ 
(Ζιεθηξνµαγλεηηθφ ballast) µε 
Ζιεθηξνληθά 

      

Δγθαηάζηαζε ∆ηαηάμεσλ Διέγρνπ 
& Απηνµαηηζµνχ ζην Πχζηεµα 
Φσηηζµνχ 

      

 

 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  
ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

 

ΔΡΑΚ ΑΔ 103 

Θάιπςε Θεξµηθώλ  – Τπθηηθώλ Φνξηηώλ Θηηξίσλ από ΑΞΔ– Νηθηαθόο Ρνµέαο 

  
Πύληνµε 

Ξεξηγξαθή 
∆ξάζεο 

Κέγεζνο (π.ρ. 
εµβαδόλ,  
αξηζµόο 

µνλάδσλ) 

Θόζηνο 
Κνλάδνο (€) 

Ππλνιηθό 
Θόζηνο (€) 

ΘΔΟΚΗΘΑ ΖΙΗΑΘΑ 
(ζέξµαλζε, ΕΛΣ, 
ζύζηεµα combi) 

ZNX ηζφγεηα 10 500 5000 

ZNX δηψξνθα 7 800 5600 

ΑΒΑΘΖΠ ΓΔΩΘΔΟΚΗΑ 
(Θέξµαλζε, ςύμε, 

ΕΛΣ) 
  

(Δγθαηεζηεµέλε 
ηζρχο αληιίαο) 

    

ΒΗΝΚΑΕΑ 
(Θέξµαλζε, ΕΛΣ) 

  
(εγθαηεζηεµέλε 

ηζρχο) 
    

ΙΝΗΞΑ         

 

Ππλνιηθό Θόζηνο Όισλ ησλ Ξαξεµβάζεσλ ζηνλ Νηθηαθό Ρνµέα (€): 

3.655.577,80 € 

 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 
 

ΔΡΑΚ ΑΔ 104 

Δμνηθνλόµεζε Δλέξγεηαο θαη CO2eq πξνηεηλόµελνπ Ππλδπαζµνύ Ξαξεµβάζεσλ Νηθηαθνύ  Ρνµέα 

  θηζηάµελε Θαηάζηαζε Κεηά ηελ Ξξνηεηλόµελε Αλαβάζµηζε Δμνηθνλόµεζε Δλέξγεηαο 
Κείσζε  

Δθπνµπώλ CO2 

  

Δηήζηα 
θαηαλάισζε 

(kWh θαη 
kWh/m2) 

Θαύζηµν  ή 
ειεθηξηζµόο 

Δθπνµπέο 
CO2 eq 
(ηόλνη) 

Δηήζηα 
θαηαλάισζε 

(kWh θαη 
kWh/m2) 

Θαύζηµν  ή 
ειεθηξηζµόο 

Δθπνµπέο 
CO2 eq 
(ηόλνη)  

** 

Δηήζηα  
(kWh θαη 
kWh/m2) 

% Ρόλνη % 

Θέξµαλζε 
1604365,87 πεηξέιαην 

ζέξκαλζεο 
489,33 

651317,04 πεηξέιαην 
ζέξκαλζεο 

198,65 
953048,83 

59,40% 290,68 59,40% 
111,79 45,38 66,41 

Τύμε 
110126,36 

ειεθηξηθή ελέξγεηα 128,52 
52255,06 

ειεθηξηθή ελέξγεηα 60,98 
57871,30 

52,55% 67,54 52,55% 
7,67 3,64 4,03 

Εεζηό λεξό 
ρξήζεο 

46001,61 ειεθηξηθή 
ελέξγεηα/πεηξέιαην 

40,94 
38506,14 ειεθηξηθή 

ελέξγεηα/πεηξέιαην 
34,27 

7495,47 
16,29% 6,67 16,29% 

3,21 2,68 0,52 

Ζιεθηξηθέο 
θαηαλαιώζεηο 

274155,89 
ειεθηξηθή ελέξγεηα 319,94 

82976,71 
ειεθηξηθή ελέξγεηα 96,83 

191179,18 
69,73% 223,11 69,73% 

19,10 5,78 13,32 

ΓΔΛΗΘΑ ΠΛΝΙΑ 2034649,73   978,73 825054,95   390,74 1209594,77 59,45% 587,99 60,08% 

 

 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  
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ΔΡΑΚ ΑΔ 105 

 Γεκόζηνο Ρνκέαο 

Αλαθνξηθά κε ηα θηήξηα ηνπ δεκφζηνπ ηνκέα, ην Πρέδην Γξάζεο πεξηιακβάλεη 

παξεκβάζεηο ζην: 

 Θηήξην ηνπ Ηαηξείνπ ηνπ νηθηζκνχ Γακαλίσλ (θπηεπκέλν δψκα, ζεξκνκφλσζε, 

αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ, ζπζηήκαηα ζθίαζεο, θνθ). 

 Θηήξην Ξνιηηηζηηθνχ Ππιιφγνπ ηνπ νηθηζκνχ Κειηδνρσξίνπ (θάιπςε ζεξκηθψλ 

θνξηίσλ ζέξκαλζεο θηεξίνπ απφ ΑΞΔ κε ρξήζε ειηαθψλ αεξφζεξκσλ). 

Πηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλνληαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ην αληίζηνηρν θφζηνο θαη ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ CO2eq ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπλδπαζκνχ 

παξεµβάζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ∆εµφζησλ Θηηξίσλ. 

 

Δλεξγεηαθή Αλαβάζµηζε Θέιπθνπο Θηηξίσλ – ∆εµόζηα Θηίξηα - ΗΑΡΟΔΗΝ ΓΑΚΑΛΗΥΛ 

  Θαηεγνξία Ξαξέµβαζεο 
Κέγεζνο (π.ρ. 

εµβαδόλ,  αξηζµόο 
Θόζηνο Κνλάδνο 

(€) 
Ππλνιηθό 

Θόζηνο (€) 

ΞΟΝΠΘΖΘΖ 
ΘΔΟΚΝΚΝΛΩΠΖΠ 

Ξξφζζεθε ζεξµνµφλσζεο 
ζηνπο  εμσηεξηθνχο  ηνίρνπο 

121,50 80 9720,00 

Ξξφζζεθε ζεξµνµφλσζεο ζε 
δηαρσξηζηηθέο  επηθάλεηεο 

165,0 50,0 8250,00 

Ξξφζζεθε ζεξµνµφλσζεο ζην 
δψµα + θπηεκέλν δψκα 

95,00 300,00 28500,00 

Ξξφζζεθε ζεξµνµφλσζεο ζηε 
ζηέγε 

      

ΘΝΦΩΚΑΡΑ Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ 7,65 500 3825 

ΠΘΗΑΠΖ Ππζηήµαηα ζθίαζεο 15,20 350,00 5320,00 

ΤΣΟΑ ΙΗΘΑ 

Σξήζε ςπρξψλ πιηθψλ ζην 
δψµα 

      

Σξήζε ςπρξψλ πιηθψλ ζηνπο  
ηνίρνπο 

121,50 25,00 3037,50 

 

Δλεξγεηαθή Αλαβάζµηζε Δμνπιηζµνύ Θηηξίσλ– ∆εµόζηα Θηίξηα- ΗΑΡΟΔΗΝ ΓΑΚΑΛΗΥΛ 

  Θαηεγνξία Ξαξέµβαζεο 

Κέγεζνο (π.ρ. 
εµβαδόλ, 
αξηζµόο 

µνλάδσλ) 

Θόζηνο 
Κνλάδνο 

(€) 

Ππλνιηθό 
Θόζηνο 

(€) 

ΠΠΡΖΚΑ 
ΘΔΟΚΑΛΠΖΠ 

Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ 
µε λένπο πςειήο  απφδνζεο 

      

ΠΠΡΖΚΑ 
ΘΙΗΚΑΡΗΠΚΝ/ 

ΑΔΟΗΠΚΝ 

Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  θιηµαηηζηηθψλ  µνλάδσλ 
(θεληξηθψλ ή µε) µε λέεο πςειήο  απφδνζεο 

2 200 400 
Αλάθηεζε ζεξµφηεηαο µέζσ εγθαηάζηαζεο 
ελαιιαθηψλ ζην ζχζηεµα θιηµαηηζµνχ/ αεξηζµνχ 

Αεξηζµόο µε αλεµηζηήξεο 
νξνθήο 

Θαηάξγεζε 
απηφλνµσλ 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  
ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

 

ΔΡΑΚ ΑΔ 106 

Δλεξγεηαθή Αλαβάζµηζε Δμνπιηζµνύ Θηηξίσλ– ∆εµόζηα Θηίξηα- ΗΑΡΟΔΗΝ ΓΑΚΑΛΗΥΛ 

  Θαηεγνξία Ξαξέµβαζεο 

Κέγεζνο (π.ρ. 
εµβαδόλ, 
αξηζµόο 

µνλάδσλ) 

Θόζηνο 
Κνλάδνο 

(€) 

Ππλνιηθό 
Θόζηνο 

(€) 

µνλάδσλ 

Αύμεζε  
ζεξµνθξαζίαο 
ζην ζεξµνζηάηε 

ΠΠΡΖΚΑΡΑ 
∆ΗΑΛΝΚΖΠ 

Κφλσζε ζπζηήµαηνο δηαλνµήο ζέξµαλζεο 
      

Κφλσζε ζπζηήµαηνο δηαλνµήο ςχμεο 

Κφλσζε ζπζηήµαηνο δηαλνµήο Εεζηνχ Λεξνχ 
Σξήζεο  (ΕΛΣ) 

      

∆ΗΑΡΑΜΔΗΠ 
ΔΙΔΓΣΝ ΘΑΗ 

ΑΡΝΚΑΡΗΠΚΝ 

∆ηαηάμεηο  έιεγρνπ θαη 
απηνµαηηζµνχ γηα 
ζέξµαλζε/ςχμε 

πεξηγξαθή δξάζεο 

∆ηαηάμεηο  έιεγρνπ θαη 
απηνµαηηζµνχ γηα αεξηζµφ 

πεξηγξαθή δξάζεο       

∆ηαηάμεηο  έιεγρνπ θαη 
απηνµαηηζµνχ γηα ΕΛΣ 

πεξηγξαθή δξάζεο       

ΑΛΑΒΑΘΚΗΠΖ 
ΠΠΡΖΚΑΡΝΠ 

ΡΔΣΛΖΡΝ 
ΦΩΡΗΠΚΝ 

Αληηθαηάζηαζε    Ξαιαηψλ     Δλεξγνβφξσλ    µε    
Δλεξγεηαθά Απνδνηηθνχο Ιαµπηήξεο 

25 20 500 

Αληηθαηάζηαζε Ππµβαηηθψλ Πηξαγγαιηζηηθψλ 
Ξελίσλ (Ζιεθηξνµαγλεηηθφ ballast) µε 
Ζιεθηξνληθά 

      

Δγθαηάζηαζε ∆ηαηάμεσλ Διέγρνπ & Απηνµαηηζµνχ 
ζην Πχζηεµα Φσηηζµνχ 

      

 

Θάιπςε Θεξκηθώλ - Τπθηηθώλ Φνξηίσλ Θηηξίσλ από ΑΞΔ - Γεκόζηα θηίξηα- ΘΡΖΟΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ 
ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΚΔΙΗΓΝΣΥΟΗΝ 

  Πχληνµε Ξεξηγξαθή ∆ξάζεο 
Κέγεζνο (π.ρ. 

εµβαδφλ,  αξηζµφο 
µνλάδσλ) 

Θφζηνο Κνλάδνο 

(€) 

Ππλνιηθφ 

Θφζηνο (€) 

ΘΔΟΚΗΘΑ ΖΙΗΑΘΑ 
(ζέξµαλζε, ΕΛΣ, 
ζχζηεµα combi) 

Ζιηαθά αεξφζεξκα γηα ζέξκαλζε 
θηεξίνπ Ξνιηηηζηηθνχ Ππιιφγνπ 

Κειηδνρσξίνπ, εκβαδνχ 140 
m2. Απαηηνχληαη 3 κνλάδεο 

ειηαθψλ αεξφζεξκσλ. 

5,82 m2, 3 κνλάδεο 
ειηαθψλ αεξφζεξκσλ 

       1.085,00 €     3.255,00 €  

ΑΒΑΘΖΠ 
ΓΔΩΘΔΟΚΗΑ 

Θέξµαλζε, ςχμε, 
ΕΛΣ) 

  
(Δγθαηεζηεµέλε ηζρχο 

αληιίαο) 
    

ΒΗΝΚΑΕΑ 
(Θέξµαλζε, ΕΛΣ) 

  
(εγθαηεζηεµέλε 

ηζρχο) 
    

ΙΝΗΞΑ         

Ππλνιηθό θόζηνο όισλ ησλ παξεκβάζεσλ ζηα Γεκόζηα Θηίξηα (€): 

62.807,50 € 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 
 

ΔΡΑΚ ΑΔ 107 

Δμνηθνλόµεζε ελέξγεηαο  θαη CO2eq Ξξνηεηλόµελνπ Ππλδπαζµνύ Ξαξεµβάζεσλ ∆εµνζηώλ Θηηξίσλ/ ΗΑΡΟΔΗΝ ΓΑΚΑΛΗΥΛ 

  θηζηάµελε Θαηάζηαζε Κεηά ηελ πξνηεηλόµελε αλαβάζµηζε Δμνηθνλόµεζε ελέξγεηαο 
Κείσζε εθπνµπώλ 

CO2 

  

Δηήζηα 
θαηαλάισζε 

(kWh θαη 
kWh/m2)6 

Θαχζηµν  ή 
Ζιεθηξηζµφο 

Δθπνµπέο CO2  eq 
(ηφλνη) 

Δηήζηα 
θαηαλάισζε 

(kWh θαη 
kWh/m2) 

Θαχζηµν  ή 
Ζιεθηξηζµφο 

Δθπνµπέο 
CO2  eq 

(ηφλνη)  ** 

Δηήζηα  (kWh 
θαη kWh/m2) 

% Ρφλνη % 

Θέξµαλζε 

kWh 1054,13 1,76 kWh 

45,78 0,05 

kWh 

95,7 1,71 97,0 

kWh/m2     kWh/m2 kWh/m2 

Τύμε 
kWh 

233,71 0,39 
kWh 

76,67 0,09 
kWh 

67,2 0,30 77,1 

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 

Εεζηό λεξό 
ρξήζεο 

kWh 
0 0 

kWh 
    

kWh 
      

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 

ΓΔΛΗΘΑ 
ΠΛΝΙΑ 

kWh   2,15     0,14 kWh % 2,01 % 

 

Δμνηθνλόµεζε ελέξγεηαο  θαη CO2eq Ξξνηεηλόµελνπ Ππλδπαζµνύ Ξαξεµβάζεσλ ∆εµνζηώλ Θηηξίσλ/ ΘΡΖΟΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΚΔΙΗΓΝΣΥΟΗΝ 

  θηζηάµελε Θαηάζηαζε Κεηά ηελ πξνηεηλόµελε αλαβάζµηζε Δμνηθνλόµεζε ελέξγεηαο 
Κείσζε εθπνµπώλ 

CO2 

  
Δηήζηα θαηαλάισζε 
(kWh θαη kWh/m2)6 

Θαχζηµν  ή 
Ζιεθηξηζµφο 

Δθπνµπέο CO2  eq 
(ηφλνη) 

Δηήζηα 
θαηαλάισζε 

(kWh θαη 
kWh/m2) 

Θαχζηµν  ή 
Ζιεθηξηζµφο 

Δθπνµπέο 
CO2  eq 

(ηφλνη)  ** 

Δηήζηα  (kWh 
θαη kWh/m2) 

% Ρφλνη % 

Θέξµαλζε 
kWh 1411,20 1,65 kWh 

0,00 0 
kWh 

100 1,65 100 

kWh/m2     kWh/m2 kWh/m2 

Τύμε kWh 0,00 0 kWh 0,00 0 kWh       



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 
 

ΔΡΑΚ ΑΔ 108 

Δμνηθνλόµεζε ελέξγεηαο  θαη CO2eq Ξξνηεηλόµελνπ Ππλδπαζµνύ Ξαξεµβάζεσλ ∆εµνζηώλ Θηηξίσλ/ ΘΡΖΟΗΝ ΞΝΙΗΡΗΠΡΗΘΥΛ ΔΘΓΖΙΥΠΔΥΛ ΚΔΙΗΓΝΣΥΟΗΝ 

  θηζηάµελε Θαηάζηαζε Κεηά ηελ πξνηεηλόµελε αλαβάζµηζε Δμνηθνλόµεζε ελέξγεηαο 
Κείσζε εθπνµπώλ 

CO2 

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 

Εεζηό λεξό 
ρξήζεο 

kWh 
0 0 

kWh 
    

kWh 
      

kWh/m2 kWh/m2 kWh/m2 

ΓΔΛΗΘΑ 
ΠΛΝΙΑ 

kWh   1,65     0 kWh % 1,65 % 

 

Δμνηθνλόµεζε ελέξγεηαο  θαη CO2eq Ξξνηεηλόµελνπ Ππλδπαζµνύ Ξαξεµβάζεσλ Ππλόινπ ∆εµόζησλ Θηηξίσλ 

  θηζηάµελε Θαηάζηαζε Κεηά ηελ πξνηεηλόµελε αλαβάζµηζε Δμνηθνλόµεζε ελέξγεηαο 
Κείσζε εθπνµπώλ 

CO2 

  

Δηήζηα 
θαηαλάισζε 

(kWh θαη 
kWh/m2)6 

Θαχζηµν  ή 
Ζιεθηξηζµφο 

Δθπνµπέο CO2  
eq (ηφλνη) 

Δηήζηα 
θαηαλάισζε 

(kWh θαη 
kWh/m2) 

Θαχζηµν  ή 
Ζιεθηξηζµφο 

Δθπνµπέο 
CO2  eq 

(ηφλνη)  ** 

Δηήζηα  (kWh 
θαη kWh/m2) 

% Ρφλνη % 

Θέξµαλζε 
kWh 2465,33 3,41 kWh 45,78 0,05 2419,55 98,14 3,36 

98,43 

kWh/m2     kWh/m2     kWh/m2     

Τύμε 
kWh 233,71 0,39 kWh 76,67 0,09 157,03 67,19 0,30 

77,1 
kWh/m2     kWh/m2     kWh/m2     

Εεζηό λεξό ρξήζεο 
kWh 0,00 0,00 kWh     kWh       

kWh/m2     kWh/m2     kWh/m2       

ΓΔΛΗΘΑ ΠΛΝΙΑ kWh   3,80     0,14 kWh % 3,66 96,24003969 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  
ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

 

ΔΡΑΚ ΑΔ 109 

 Κεηαθνξέο 

Αλαθνξηθά κε ηηο κεηαθνξέο, ην Πρέδην Γξάζεο πεξηιακβάλεη ηελ επηδεηθηηθή 

εθαξκνγή ηεο ειεθηξνθίλεζεο ζε δχν (2) νρήκαηα ηνπ δεκνηηθνχ ζηφινπ θαη ηε 

ζρεηηθή θάιπςε ηνπ θνξηίνπ ησλ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ απφ ΑΞΔ, κέζσ ηεο 

πεξίζζεηαο ελέξγεηαο ηεο αλεκνγελλήηξηαο πνπ ζα εγθαηαζηαζεί θαη ηε ρξήζε ηεο 

απφ ην κηθξνδίθηπν («έμππλν δίθηπν») πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ νηθηζκφ ησλ 

Γακαλίσλ. 

Πηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλνληαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ην αληίζηνηρν θφζηνο θαη ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη εθπνκπψλ CO2eq ηνπ πξνηεηλφκελνπ ζπλδπαζκνχ 

παξεµβάζεσλ ησλ πξναλαθεξφκελσλ ζηνλ ηνκέα ησλ κεηαθνξψλ. 

 

Πηαζκόο θόξηηζεο Ζιεθηξνθίλεησλ Νρεκάησλ 

πνδνµή Αξ. Κνλάδαο Θόζηνο (€) 

Δμνπιηζµφο Πηαζµψλ Φφξηηζεο 
(ειεθηξφδηα, πίλαθεο, 

δηαθφπηεο, ξειέ, γείσζε, θιπ) 
1 5.000,00 € 

 

Αληηθαηάζηαζε Γεκνηηθνύ Πηόινπ Νρεκάησλ κε Νρήκαηα Ζιεθηξνθίλεζεο 

Θαηεγνξία Νρεµάησλ 
Αξηζκόο νρεµάησλ πνπ 

αληηθαζίζηαληαη 
Θόζηνο  (€) 

Δπηβαηηθά νρήµαηα 1 36.700,00 € 

Απνξξηµµαηνθφξα 0  

Ζµηθνξηεγά (light duty) 1 50.000,00 € 

Φνξηεγά (heavy duty) 0  

Πύλνιν 2 86.700,00 € 

 

Δμνηθνλόκεζε & Αληηζηάζκηζε Δλέξγεηαο & Δθπνκπώλ CO2 ζηηο Κεηαθνξέο 

Ξαξέµβαζε 

Αξρηθή 

Θαηαλάισζε 

Δλέξγεηαο γηα 

ηα νρήµαηα  

πνπ 

αληηθαζίζηαηαη 

(MWh) 

Ρειηθή 

Θαηαλάισζε 

Δλέξγεηαο γηα 

ηα νρήµαηα  

πνπ 

αληηθαζίζηαηαη 

(MWh) 

Δμνηθνλόµεζε 

Δλέξγεηαο 

(MWh) 

Ξαξαγσγή 

Δλέξγεηαο 

(αληηζηάζµηζε 

ελέξγεηαο) 

(MWh) 

Κείσζε 

Δθπνµπώλ 

CO2eq (tn 
CO2eq) 

Αληηζηάζµηζε 

Δθπνµπώλ 

CO2eq (tn 
CO2eq) 

Αληηθαηάζηαζε 
Γεκνηηθνχ Πηφινπ 

µε Νρήµαηα 
Ζιεθηξνθίλεζεο 

5.168,80 0 5.168,80  1576,484  



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  
ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

 

ΔΡΑΚ ΑΔ 110 

Δμνηθνλόκεζε & Αληηζηάζκηζε Δλέξγεηαο & Δθπνκπώλ CO2 ζηηο Κεηαθνξέο 

Ξαξέµβαζε 

Αξρηθή 

Θαηαλάισζε 

Δλέξγεηαο γηα 

ηα νρήµαηα  

πνπ 

αληηθαζίζηαηαη 

(MWh) 

Ρειηθή 

Θαηαλάισζε 

Δλέξγεηαο γηα 

ηα νρήµαηα  

πνπ 

αληηθαζίζηαηαη 

(MWh) 

Δμνηθνλόµεζε 

Δλέξγεηαο 

(MWh) 

Ξαξαγσγή 

Δλέξγεηαο 

(αληηζηάζµηζε 

ελέξγεηαο) 

(MWh) 

Κείσζε 

Δθπνµπώλ 
CO2eq (tn 

CO2eq) 

Αληηζηάζµηζε 

Δθπνµπώλ 
CO2eq (tn 

CO2eq) 

Φσηνβνιηαηθά (ή 
άιιεο ΑΞΔ) 

ζπλδεδεµέλα ζην 
∆ίθηπν: Ξαξνρή 

ειεθηξηθήο 
ελέξγεηαο απφ 
κηθξνδίθηπν 

Νηθηζκνχ 
Γακαλίσλ 

(πεξίζεηα ΑΞΔ 
Αλεκνγελλήηξηαο) 

     5.168,80  0 

Πχλνιν     5.168,80 5168,8 1576,484 0 

 

 Γεκόζηνο Φσηηζκόο 

Αλαθνξηθά κε ηηο δξάζεηο θαη παξεκβάζεηο ζην Γεκφζην Φσηηζκφ ησλ Νηθζηκψλ, ην 

Πρέδην Γξάζεο πεξηιακβάλεη ηηο εμήο παξεκβάζεηο: 

 Δγθαηάζηαζε ιακπηήξσλ εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο (θσηηζηηθά LED) θαη 

ζχλδεζε ηνπ δεκνηηθνχ θσηηζκνχ κε ην κηθξνδίθηπν πνπ ζα εγθαηαζηαζεί ζηνλ 

νηθηζκφ ησλ Γακαλίσλ. 

 Δγθαηάζηαζε απηφλνκσλ θσηνβνιηατθψλ ζπζηεκάησλ θσηηζκνχ ζηνπο 

νηθηζκνχο Κειηδνρσξίνπ θαη Αξθαδίνπ. 

Πηνπο Ξίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ απνηππψλνληαη ηα επηκέξνπο ραξαθηεξηζηηθά ησλ 

έξγσλ θαη παξεκβάζεσλ ηεο θαηεγνξίαο απηήο, ην αληίζηνηρν θφζηνο θαη ηα 

πξνζδνθψκελα απνηειέζκαηα ησλ παξεκβάζεσλ ηνπ Γεκνηηθνχ θσηηζκνχ 

(εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο, κείσζε εθπνκπψλ CO2eq). 

 

Ξαξεκβάζεηο ζην Γεκνηηθό θσηηζκό 

  Αξηζµόο 
Ηζρύο 
(kW) 

Θόζηνο 
µνλάδαο 

Ππλνιηθό 
θόζηνο 

Δγθαηάζηαζε Ιαµπηήξσλ         

LED 40W 46 1,84      350,00 €   16.100,00 €  

Δγθαηάζηαζε ζπµβαηηθώλ 
δηαηάμεσλ έλαπζεο θσηηζηηθώλ 

µε ειεθηξνληθά 
        



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  
ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

 

ΔΡΑΚ ΑΔ 111 

Ξαξεκβάζεηο ζην Γεκνηηθό θσηηζκό 

  Αξηζµόο 
Ηζρύο 
(kW) 

Θόζηνο 
µνλάδαο 

Ππλνιηθό 
θόζηνο 

µαγλεηηθφ         

ειεθηξνληθφ         

ειεθηξνληθφ µε ξχζµηζε         

Δγθαηάζηαζε ζπζηήµαηνο 
ειέγρνπ  θαη δηαρείξηζεο 

δεµνηηθνύ θσηηζµνύ 
        

ρεηξνθίλεην         

ρξνλνπξνγξαµµαηηζµφο         

άιιν  (πξνζδηνξίζηε)         

ειεθηξνληθφ ζχζηεκα δηαρείξηζεο         

Απηόλνµα θσηνβνιηατθά 
ζπζηήµαηα θσηηζµνύ 

21 1,05  2.200,00 €   46.200,00 €  

ΠΛΝΙΝ 67 2,89 2550 62300 



ΠΣΔΓΗΝ ΓΟΑΠΖΠ ΞΟΑΠΗΛΖΠ ΑΛΑΞΡΜΖΠ ΡΖΠ ΑΓΟΝΡΗΘΖΠ ΘΝΗΛΝΡΖΡΑΠ ΓΑΚΑΛΗΥΛ  ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 
 

ΔΡΑΚ ΑΔ 112 

 

Ξξνζδνθώκελα απνηειέζκαηα Ξαξεκβάζεσλ Γεκνηηθνύ Φσηηζκνύ 

  Ξξηλ ηηο Ξαξεµβάζεηο Κεηά ηηο Ξαξεµβάζεηο Δμνηθνλφµεζε Δλέξγεηαο Κείσζε  Δθπνµπψλ CO2eq 

Ξξνηεηλφµελεο 
Ξαξεµβάζεηο 

Δγθαηεζηεµέλε 
ηζρχο  (KW) 

Δηήζηα 
Θαηαλάισζε 

Δλέξγεηαο(kWh) 

Δθπνµπέο 
CO2 eq 

(ηφλνη) ** 

Δγθαηεζηεµέλε 
ηζρχο  (KW) 

Δηήζηα 
ειεθηξηθή 

θαηαλάισζε 
(kWh) 

Δθπνµπέο 
CO2 eq 
(ηφλνη) 

Δηήζηα 
Δμνηθνλφµεζε 

Δλέξγεηαο 
(kWh) 

% 
Δηήζηα Κείσζε 

Δθπνµπψλ 
(ηφλνη) 

% 

Αληηθαηάζηαζε 
ιαµπηήξσλ 

6,075 20.130,00 23,49 1,84 6044,4 7,0538148 14.085,60 69,97 16,44 69,97 

Αληηθαηάζηαζε 
ζπµβαηηθψλ 
δηαηάμεσλ 
έλαπζεο 

θσηηζηηθψλ µε 
ειεθηξνληθά 

                    

Δγθαηάζηαζε 
ζπζηήµαηνο 
ειέγρνπ θαη 
δηαρείξηζεο 
δεµνηηθνχ 
θσηηζµνχ 

                    

Απηφλνµα 
θσηνβνιηατθά 

ζπζηήµαηα 
θσηηζµνχ 

2,1 6898,5 8,0505495 1,05 3449,25 4,0252748 3449,25 50 4,03 50 

Πχλνιν 8,175 27028,5 31,54226 2,89 9493,65 11,07909 17534,85 119,973174 20,46316995 119,9731744 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 113 

 Ζιεθηξνπαξαγσγή από ΑΞΔ 

Πην Πρέδην Γξάζεο, ζηνλ ηνκέα Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΞΔ, πεξηιακβάλεηαη ε εγθαηάζηαζε αλεκνγελλήηξηαο (ΑΓ) ηζρχνο 500 kW, κέζσ 

ηνπ κηθξνδηθηχνπ/ «έμππλνπ» δηθηχνη, πνπ πξνβιέπεηαη λα εγθαηαζηαζεί ζηνλ νηθηζκφ ησλ Γακαλίσλ. Ζ αληηζηάζκηζε εθπνκπψλ CO2eq, 

κέζσ ηεο παξαγσγήο πξάζηλεο ελέξγεηαο απφ ηελ ΑΓ, δίλεηαη ζηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί. 

 

Αληηζηάζκηζε εθπνκπώλ CO2eq από Αλεκνγελλήηξηα (ΑΓ) Κηθξνδηθηύνπ  

Α/Α 

Ξεγή Δλέξγεηαο 
(αηνιηθή, 
ειηαθή, 

πδξνειεθηξηθή, 
βηνµάδα, 

γεσζεξµία, 
θιπ.) 

Ηζρύο (kW) Θαηάζηαζε 

Δθηηµώµελε 
εµ/λία 

Έλαξμεο 
ιεηηνπξγίαο 

Ξαξαγσγή 
Δλέξγεηαο 

(αληηζηάζµηζε 
ελέξγεηαο) 

(GWh) 

Κείσζε CO2eq 
(αληηζηάζµηζε 
CO2eq)(eq. tn) 

Θύξηνο έξγνπ 

Ππµµεηέρεη ε 
Θνηλόηεηα  ή νη 

θάηνηθνη ζην 
έξγν; Κε πνηνλ 

ηξόπν; 

Θόζηνο (€) 

1 
Αηνιηθή 

Δλέξγεηα/ 
Αλεκνγελλήηξηα 

500 Κειέηε 2015 1,42 1.649,82 
ΓΖΚΝΠ 

ΑΟΣΑΛΥΛ- 
ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

ΛΑΗ, θχξηνο ηνπ 
έξγνπ 

500.000,00 € 

  Πύλνιν 500     1,42 1.649,82     500.000,00 € 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 114 

 Γξάζεηο Απνζήθεπζεο Δλέξγεηαο & Σξήζε Ρερλνινγηώλ Έμππλνπ 

Γηθηύνπ 

Ζ δηαζχλδεζε κηθξψλ κνλάδσλ παξαγσγήο ζε ζπζηήκαηα δηαλνκήο ρακειήο ηάζεο 

απνηεινχλ έλα λέν ηχπν ζπζηήκαηνο ηζρχνο πνπ νλνκάδεηαη κηθξνδίθηπν. Ρα 

κηθξνδίθηπα κπνξνχλ λα ζπλδένληαη ζην θχξην δίθηπν ηζρχνο ή κπνξνχλ θαη λα 

ιεηηνπξγνχλ απηφλνκα, φπσο ηα ζπζηήκαηα ηζρχνο λεζησηηθψλ κνλάδσλ. 

H αλάπηπμε επθπνχο δηθηχνπ ζηνλ νηθηζκφ Γακάληα ζα πξνζδψζεη ζεκαληηθά 

πιενλεθηήκαηα ζηελ πξνζπάζεηα επίηεπμεο ηνπ ζηφρνπ κεδεληθνχ ελεξγεηαθνχ 

ηζνδπγίνπ θαη κεδεληθψλ εθπνκπψλ δηφηη ζα εμαζθαιίζεη: 

 Ιεπηνκεξή παξαθνινχζεζε ηεο ελεξγεηαθήο παξαγσγήο θαη ησλ ιεηηνπξγηψλ 

ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ. 

 Γηαρείξηζε ηεο δήηεζεο θαη ησλ θνξηίσλ. 

 Κεγηζηνπνίεζε ηεο εμνηθνλφκεζεο ελέξγεηαο κε κείσζε ηεο ζπαηάιεο θαη ηεο 

απνξξηπηφκελεο ελέξγεηαο απφ αλαλεψζηκεο πεγέο.  

 Γηάγλσζε ζθαικάησλ θαη δηαρείξηζε βιαβψλ ζε πξαγκαηηθφ ρξφλν. 

 Δλεκέξσζε ησλ πνιηηψλ γηα ηελ ελεξγεηαθή ηνπο θαηαλάισζε. 

 

Ρν πξνηεηλφκελν επθπέο δίθηπν γηα ηνλ νηθηζκφ Γακάληα απεηθνλίδεηαη ζην Πρήκα 

πνπ αθνινπζεί. Ρν δίθηπν ηζρχνο γηα ηα Γακάληα ζπλδέεη ηα αθφινπζα: 

 Κηα αλεκνγελλήηξηα νλνκαζηηθήο ηζρχνο 500 kW γηα ηελ εμαζθάιηζε ηεο 

ελεξγεηαθήο παξαγσγήο ε νπνία ζπλδέεηαη απεπζείαο ζην ειεθηξηθφ δίθηπν 

AC.  

 To δεκνηηθφ θσηηζκφ ηεο πεξηνρήο ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλάισζεο 14000 

kWh/έηνο. 

 Αληιία ηζρχνο 92kW ζπλνιηθήο εηήζηαο θαηαλάισζεο 83000 kWh/έηνο γηα 

ηελ άληιεζε λεξνχ απφ ηνλ ηακηεπηήξα. 

 Ρν Γεκνηηθφ Ηαηξείν ην νπνίν ζα κεηαζρεκαηηζηεί ζε θηήξην κεδεληθνχ 

ελεξγεηαθνχ ηζνδπγίνπ κε εηήζηα θαηαλάισζε 200-300 kWh/έηνο. 

 Ρν ζχζηεκα θφξηηζεο ησλ ειεθηξηθψλ απηνθηλήησλ κε κέγηζηε θαηαλάισζε 

9600 KWh/έηνο. 

 Πχζηεκα απνζήθεπζεο κε 48 ζπζζσξεπηέο. Ρν ζχζηεκα απνζήθεπζεο 

ζεσξείηαη απαξαίηεην γηα ηελ εθκεηάιιεπζε ηεο πεξίζζεηαο ελέξγεηαο απφ ην 

ζχζηεκα ελεξγεηαθήο παξαγσγήο. 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 115 

Ρν δίθηπν έρεη ζπλνιηθφ κήθνο 3.5-4 km θαιχπηεη πιήξσο ηελ ειεθηξνδφηεζε ζηα 

Γακάληα. 

 Energy Management 

System

 

Controllers, inverters, etc.

Οθόνερ πποβολήρ και καηαγπαθήρ

Ανεμογεννήηπια

 POWER  Network

Λιμνοδεξαμενή

Δημοηικό ιαηπείο Δαμανίων

Ανηλία 92kW

Σςζζωπεςηέρ

 

 

Ζ ελεξγεηαθή παξαγσγή ηνπ κηθξνδηθηχνπ θαίλεηαη ζηνλ παξαθάησ Ξίλαθα 

ελεξγεηαθήο παξαγσγήο ηεο αλεκνγελλήηξηαο: 

 

Ξαξάκεηξνο Ρηκή Κνλάδεο 

Νλνκαζηηθή ηζρχο 500 kW 

Κέζε ηζρχο 162 kW 

Ππληειεζηήο ηζρχνο 32.5 % 

Ππλνιηθή παξαγσγή 1.422.255 kWh/yr 

Υξεο ιεηηνπξγίαο 8027 hr/yr 

 

Ρν κεγαιχηεξν θφζηνο ηνπ δηθηχνπ ειέγρνπ νθείιεηαη ζηηο θαισδηψζεηο. 

Αλαιπηηθά ην θφζηνο ηνπ επθπνχο δηθηχνπ απνηππψλεηαη ζηνλ παξαθάησ πίλαθα: 

 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Θόζηνο κνλάδαο Κνλάδεο ΘΝΠΡΝΠ  (€) 

Αλεκνγελλήηξηα 1000€/KW 500kW 500000.00 

Κεηξεηέο 500 € 10 5000.00 

Κεηαηξνπέαο 500 kW AC/DC 900 1 900.00 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 116 

ΞΔΟΗΓΟΑΦΖ Θόζηνο κνλάδαο Κνλάδεο ΘΝΠΡΝΠ  (€) 

Οπζκηζηέο ηάζεο κπαηαξηψλ 500 1 500.00 

Inverter 400 1 400.00 

Ππζζσξεπηέο 900 60 54000 

Αηζζεηήξεο/Γεπαθέο/Routers - - 12000.00 

Διεγθηέο 10 500 5000.00 

Νζφλεο παξαθνινχζεζεο 10 400 4000.00 

Θφζηνο θαισδίσζεο/δηαζχλδεζεο κε 
κνλσηήξεο θαη ζηχινπο 10000€/km 3-4 30000-40000 

Κεηαζρεκαηηζηέο - - 3000.00 

Αδεηνδνηήζεηο -κειέηεο-ζχκβνπινη- 
πξνζσπηθφ - - 150000 

Άιια θφζηε - - 15,00.00 

ΠΛΝΙΝ   789.800.00 

 

 

ΑΜΝΛΑΠ 2: Ξξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε δαηηθψλ Ξφξσλ 

o Γηαρείξηζε γξώλ Απνβιήησλ 

 Φπζηθά Ππζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο γξώλ Απνβιήησλ 

Ρν ζχζηεκα πνπ πξνηείλεηαη γηα ηελ επεμεξγαζία ησλ πγξψλ απνβιήησλ ησλ 

νηθηζκψλ είλαη έλα θπζηθφ ζχζηεκα επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε επηπιένληα 

πδξνραξή θπηά. Ζ ιεηηνπξγία ηεο κνλάδαο επεμεξγαζίαο ιπκάησλ κε θπζηθά 

ζπζηήκαηα ζηελ Θνηλφηεηα Γακαλίσλ κπνξεί λα πξνζθέξεη ζεκαληηθά νθέιε 

ζηελ πεξηνρή, εθφζνλ κέρξη ζηηγκήο ηα ιχκαηα ηεο θνηλφηεηαο δηαηίζεληαη 

αλεπεμέξγαζηα ζε ξέκα.  

Ππγθεθξηκέλα πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή κνλάδαο επεμεξγαζίαο κε θπζηθά 

ζπζηήκαηα ε νπνία πεξηιακβάλεη 3 ζηάδηα:  

1. ζεπηηθή δεμακελή  

2. ηερλεηφ πγξνβηφηνπν επηθαλεηαθήο ξνήο  

3. δεμακελή ρισξίσζεο 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 117 

 

 

Γεληθά ηα θπζηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο είλαη ηθαλά γηα απνκάθξπλζε ζε 

ηθαλνπνηεηηθφ βαζκφ φισλ ζρεδφλ ησλ θχξησλ θαη δεπηεξεπφλησλ ξππαληηθψλ 

ζπζηαηηθψλ ησλ πγξψλ απνβιήησλ, φπσο ηα αησξνχκελα ζηεξεά, ην νξγαληθφ 

θνξηίν, ην άδσην, ν θψζθνξνο, ηα αλφξγαλα θαη νξγαληθά ζε ίρλε θαη νη 

κηθξννξγαληζκνί.  

Ρα θπζηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο πγξψλ απνβιήησλ έρνπλ κεδεληθέο 

εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα, CO2 δεδνκέλνπ φηη αθελφο δελ απαηηείηαη ε 

θαχζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ (πεηξειαίνπ), αθεηέξνπ ηα θπηά πνπ 

ρξεζηκνπνηνχληαη γηα ηελ απνηθνδφκεζε ησλ ξχπσλ φρη κφλν δεζκεχνπλ ην 

παξαγφκελν CO2, αιιά ηαπηφρξνλα απειεπζεξψλνπλ νμπγφλν O2, κέζσ ηεο 

θσηνζχλζεζεο. Πηνλ παξαθάησ πίλαθα παξνπζηάδνληαη νη εθπνκπέο CO2 απφ ηα 

θπζηθά ζπζηήκαηα επεμεξγαζίαο ησλ πγξψλ απνβιήησλ.  

 Φπζηθά 

Δθπνκπέο CO2 (kg /έηνο) 26,767 kg 

Απφ ηελ απνκάθξπλζε ηνπ BOD 26,767kg 

Απφ ηε ρξήζε ζπκβαηηθψλ θαπζίκσλ 0 kg 

CO2 πνπ απνκαθξύλζεθε (kg /έηνο) 24,990 kg 

Απφ Φπηηθή βηνκάδα 24,990 kg 

Ππλνιηθό θαζαξό CO2 ζηελ 
αηκόζθαηξα (kg /έηνο) 

0 kg 

Ν2 πνπ παξαξίρζεθε (kg /έηνο) 18258kg 

Απφ θσηνζχλζεζε 18258kg 

Απώιεηα Ν2 0kg 

Ξεγή: IPCC 2006 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 118 

o Γηαρείξηζε δαηηθώλ Ξόξσλ 

Γηα ηελ άξδεπζε ησλ εθηάζεσλ αλάληε ηνπ θξάγκαηνο, πξνηείλεηαη ε θαηαζθεπή 

δεμακελήο/ιηκλνδεμακελήο άξδεπζεο ζηνλ παξαθείκελν ιφθν, ρσξεηηθφηεηαο 400 

m3. Κε ηνλ ηξφπν απηφ, ζα αξδεχνληαη κε θπζηθή ξνή νη εθηάζεηο πνπ βξίζθνληαη 

αλάληε ηνπ θξάγκαηνο. 

Ζ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο θαη θαη’ επέθηαζε ε εμνηθνλφκεζε ησλ αληίζηνηρσλ 

εθπνκπψλ CO2eq, έγθεηηαη ζηελ εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο απφ ηε κείσζε ηεο 

θαηαλάισζεο ησλ θαπζίκσλ (πεηξέιαην θίλεζεο/ diesel) ησλ γεσξγηθψλ 

ειθπζηήξσλ (ηξαθηέξ) πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη κέρξη ζήκεξα γηα ηελ άληιεζε ηνπ 

λεξνχ απφ ην θξάγκα, πξνο άξδεπζε ησλ εθηάζεσλ πνπ θαιιηεξγνχληαη ζηελ 

πεξηνρή. 

Ζ ελέξγεηα πνπ εμνηθνλνκείηαη απφ ηε δεκηνπξγία ηεο αξδεπηηθήο δεμακελήο γηα 

ηελ άξδεπζε ησλ εθηάζεσλ αλάληε ηνπ ππάξρνληνο θξάγκαηνο κε θπζηθή ξνή, 

ππνινγίδεηαη ίζε κε: 

 10%*120 MWhfuel = 12 MWhfuel θαη  

 ε αληίζηνηρε πνζφηεηα εθπνκπψλ CO2eq, πνπ εμνηθνλνκείηαη ηζνχηαη κε: 

10%*36,6 tn = 3,66 tn CO2eq. 

 

Ρν θφζηνο ηνπ ζρεδηαζκνχ θαη θαηαζθεπήο ηεο δεμακελήο άξδεπζεο 

πξνυπνινγίδεηαη ζε: 100.000,00 €.  

Πην θφζηνο απηφ, πεξηιακβάλνληαη ηα εμήο: 

 κειέηε δεμακελήο θαη δηθηχσλ δηαλνκήο χδαηνο 

 θαηαζθεπή δεμακελήο θαη δηθηχσλ δηαλνκήο χδαηνο. 

 

ΑΜΝΛΑΠ 3: Ξξνζηαζία Δδαθηθψλ Ππζηεκάησλ & Γηαρείξηζε Πηεξεψλ Απνβιήησλ 

o Γηαρείξηζε Πηεξεώλ Απνβιήησλ 

 Αλαθύθισζε 

 

Όπσο αλαιχζεθε ζηελ παξάγξαθν 3.1.6 Θαηαλάισζε ελέξγεηαο & Δθπνκπέο 

CO2eq ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο: Γηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, νη εθπνκπέο 

CO2 απφ ηε δηαρείξηζε ζηεξεψλ απνβιήησλ, ζηελ παξνχζα θαηάζηαζε, είλαη: 

21,90 tn/ έηνο. 
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ΔΡΑΚ ΑΔ 119 

Πην πιαίζην ηεο εθαξκνγήο ηνπ παξφληνο ζρεδίνπ δξάζεο, εθηηκάηαη φηη κέζσ 

δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ, ην πνζνζηφ ηεο 

αλαθχθισζεο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, ζα απμεζεί απφ 9% ζε 40%. 

Πχκθσλα κε ηα παξαπάλσ, κέζσ ηεο εθαξκνγήο δξάζεσλ ελεκέξσζεο θαη 

επαηζζεηνπνίεζεο ησλ θαηνίθσλ γηα ηελ αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ αλαθχθισζεο ησλ 

ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, ε κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2eq αλέξρεηαη ζε 9,87 

tn/έηνο, δειαδή ζε 45,05 % κείσζε ησλ εθπνκπψλ CO2eq. 

Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δξάζεσλ εθπαίδεπζεο, δηάδνζεο, δηθηχσζεο θαη 

δεκνζηφηεηαο, ζην νπνίν πεξηιακβάλεηαη θαη ην θφζηνο εθπαίδεπζεο ησλ θαηνίθσλ 

γηα ζέκαηα αλαθχθισζεο ησλ ζηεξεψλ απνξξηκκάησλ, πξνυπνινγίδεηαη ζε 

100.000,00 €. 

 

ΠΚΞΙΖΟΥΚΑΡΗΘΑ ΔΟΓΑ & ΞΑΟΔΚΒΑΠΔΗΠ: ΦΒ ζηε ζηέγε ηεο Βηνκεραλίαο 

Ξιαζηηθψλ ΘΑΟΑΡΕΖΠ ΑΔ, ηζρχνο 80 kW. 

Πηνλ ηνκέα ηεο ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΞΔ, ζην Πρέδην Γξάζεο ιακβάλνληαη 

ππφςε ηα ήδε εγθαηεζηεκέλα έξγα ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΞΔ (ΦΒ πάξθν 80 kW 

ζε ζηέγε). Απηά πνπ έρνπλ ήδε αδεηνδνηεζεί, αιιά δελ έρνπλ εγθαηαζηαζεί αθφκε 

(αηνιηθφ πάξθν 42 MW) ζηα φξηα ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ, δελ 

ιακβάλνληαη ππφςε θαζψο δελ είλαη βέβαηε ε θαηαζθεπή ηνπο. 

Νη πίλαθεο πνπ αθνινπζνχλ πεξηέρνπλ ηα έξγα ειεθηξνπαξαγσγήο απφ ΑΞΔ ζηα 

φξηα ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ, φπνπ γηα θάζε έξγν δίλνληαη ηα 

παξαθάησ ζηνηρεία: 

 Δγθαηεζηεκέλε ηζρχο (kW) 

 Έλαξμε ιεηηνπξγίαο. 

 Ξαξαγσγή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο (αληηζηάζκηζε ελέξγεηαο)/ GWh. 

 Κείσζε CO2eq (αληηζηάζκηζε CO2eq)/ eq tn. 

 Θχξηνο ηνπ έξγνπ, θ.ά. 
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Έξγα ΑΞΔ ζε Ιεηηνπξγία ζηα όξηα ηεο Αγξνηηθήο Θνηλόηεηαο 

Α/Α 

Ξεγή  Δλέξγεηαο 
(αηνιηθή,   ειηαθή, 

πδξνειεθηξηθή, 

βηνµάδα, γεσζεξµία, 
θιπ.) 

Δγθαηεζηεµέλε 
Ηζρύο  (MW) 

Έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο 

Ξαξαγσγή ει. 
Δλέξγεηαο   

(αληηζηάζµηζε 

ελέξγεηαο) 
(MWh) 

Κείσζε  CO2eq 
(αληηζηάζµηζε 
CO2eq) (eq. 

tn) 

Θύξηνο  ηνπ 
έξγνπ 

Ππµµεηέρεη  ε  
Θνηλόηεηα  ή  νη  

θάηνηθνη ζην έξγν; Κε 
πνηνλ ηξόπν; 

1 
Ζιηαθή Δλέξγεηα/ ΦΒ 

Ξάξθν 
0,08 2010 145 166,315 ΘΑΟΑΡΕΖΠ ΑΔ 

OXI/ ΗΓΗΥΡΗΘΖ 
ΔΞΔΛΓΠΖ 

 

Έξγα ΑΞΔ ππό αδεηνδόηεζε ζηα όξηα ηεο Αγξνηηθήο Θνηλόηεηαο 

Α/Α 

Ξεγή  Δλέξγεηαο 
(αηνιηθή,   ειηαθή, 

πδξνειεθηξηθή, 
βηνµάδα, γεσζεξµία, 

θιπ.) 

Δγθαηεζηεµέλε 
Ηζρύο  (MW) 

Έλαξμε 
ιεηηνπξγίαο 

Ξαξαγσγή ει. 
Δλέξγεηαο   

(αληηζηάζµηζε 
ελέξγεηαο) 

(MWh) 

Κείσζε  CO2eq 
(αληηζηάζµηζε 
CO2eq) (eq. 

tn) 

Θύξηνο  ηνπ 
έξγνπ 

Ππµµεηέρεη  ε  
Θνηλόηεηα  ή  νη  

θάηνηθνη ζην έξγν; 
Κε πνηνλ ηξόπν; 

Θόζηνο 
ρξεκαηνδόηεζεο 

από ην ΔΞ 

1 
Αηνιηθή Δλέξγεηα/ 

Αηνιηθφ Ξάξθν 
42   119.469.420,00 138.584.527,20 

ΡΔΟΛΑ 
ΔΛΔΟΓΔΗΑΘΖ 

Α.Β.Δ.Ρ.Δ 
ΌΣΗ 

                           
-   €  

 

Δπηζεκαίλεηαη φηη ε παξαγσγή «πξάζηλεο» ελέξγεηαο, απφ ην ήδε αδεηνδνηεκέλν απφ ηε Οπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο, αηνιηθφ πάξθν ηζρχνο 

42 ΚW, δελ ιακβάλεηαη ππφςε θαηά ηνλ ππνινγηζκφ ηνπ ηζνδπγίνπ εθπνκπψλ CO2eq, θαζψο δελ είλαη βέβαηε ε θαηαζθεπή ηνπ. 
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ΓΟΑΠΔΗΠ ΔΘΞΑΗΓΔΠΖΠ, ΓΗΑΓΝΠΖΠ, ΓΗΘΡΥΠΖΠ & ΓΖΚΝΠΗΝΡΖΡΑΠ:  

Ρν Πρέδην Γξάζεο ζηνλ ηνκέα απηφ πεξηιακβάλεη ηηο εμήο δξάζεηο: 

 Πχκθσλν Γεκάξρσλ 

 Ππκκεηνρή ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο ζε Δπξσπατθά Γίθηπα Ξξάζηλεο 

Δλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο 

 Νξηζκφο Ρερληθνχ πεπζχλνπ ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο γηα 

παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ελέξγεηαο 

 Γεκηνπξγία Νκάδαο Γεκνηηθψλ παιιήισλ πνπ ζα ελεκεξσζνχλ/ 

δηθηπσζνχλ γηα ζέκαηα Ξξάζηλεο Δλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο 

 Γξάζεηο ελεκέξσζεο & επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ & επαγγεικαηηψλ ζηα 

ζέκαηα Ξξάζηλεο Δλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο 

Ρν ζπλνιηθφ θφζηνο ησλ δξάζεσλ εθπαίδεπζεο, δηάδνζεο, δηθηχσζεο θαη 

δεκνζηφηεηαο, πξνυπνινγίδεηαη ζε 100.000,00 €. 
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 5.9 Πύλνςε ζρεδίνπ έξγσλ & παξεκβάζεσλ ηεο Αγξνηηθήο Θνηλόηεηαο 

 

Ρν Πρέδην Γξάζεο γηα ηελ Αγξνηηθή Θνηλφηεηα Γακαλίσλ, πεξηιακβάλεη δξάζεηο θαη 

παξεκβάζεηο (βι. Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί), ζε φινπο ηνπο Άμνλεο Ξξνηεξαηφηεηαο 

ηνπ Πηξαηεγηθνχ Πρεδίνπ ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο, φπσο απηνί πεξηγξάθεθαλ 

ζην Θεθάιαην 4, παξάγξαθνο 4.6: Αλάιπζε Πηφρσλ γηα ηελ Αγξνηηθή Θνηλφηεηα 

Γακαλίσλ. 

 

Αλάιπζε Έξγσλ & Ξαξεµβάζεσλ 

Άμνλαο 1- Ξξνζηαζία Αηµνζθαηξηθνχ Ξεξηβάιινληνο θαη Αζηηθέο Κεηαθνξέο – 

Αληηµεηψπηζε Θιηµαηηθήο αιιαγήο – ΑΞΔ 

1.1 Θηηξηαθφο Ρνµέαο 

1.1.1  Νηθηαθφο Ρνµέαο 

1 Ξξφζζεθε ζεξµνµφλσζεο ζηνπο  εμσηεξηθνχο  ηνίρνπο 

2 Ξξφζζεθε ζεξµνµφλσζεο ζην δψµα 

3 Ξξφζζεθε ζεξµνµφλσζεο ζηε ζηέγε 

4 Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ 

5 Ππζηήµαηα ζθίαζεο 

6 Σξήζε ςπρξψλ πιηθψλ ζην δψµα 

7 Σξήζε ςπρξψλ πιηθψλ ζηνπο  ηνίρνπο 

8 
Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ µε λένπο πςειήο  

απφδνζεο - ηζφγεηα  

9 
Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  θαπζηήξσλ θαη ιεβήησλ µε λένπο πςειήο  

απφδνζεο - δηψξνθα 

10 
Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  θιηµαηηζηηθψλ  µνλάδσλ (θεληξηθψλ ή µε) 

µε λέεο πςειήο  απφδνζεο ηζφγεηα 

11 
Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  θιηµαηηζηηθψλ  µνλάδσλ (θεληξηθψλ ή µε) 

µε λέεο πςειήο  απφδνζεο δηψξνθα 

12 
Αληηθαηάζηαζε    Ξαιαηψλ     Δλεξγνβφξσλ    µε    Δλεξγεηαθά 

Απνδνηηθνχο Ιαµπηήξεο-ηζφγεηα 

13 
Αληηθαηάζηαζε    Ξαιαηψλ     Δλεξγνβφξσλ    µε    Δλεξγεηαθά 

Απνδνηηθνχο Ιαµπηήξεο-δηψξνθα 

14 ΘΔΟΚΗΘΑ ΖΙΗΑΘΑ (ζέξµαλζε, ΕΛΣ, ζχζηεµα combi) 

1.1.2 Γεκφζηα Θηήξηα 

1 Ξξφζζεθε ζεξµνµφλσζεο ζηνπο  εμσηεξηθνχο  ηνίρνπο 

2 Ξξφζζεθε ζεξµνµφλσζεο ζε δηαρσξηζηηθέο  επηθάλεηεο 
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3 Ξξφζζεθε ζεξµνµφλσζεο ζην δψµα + θπηεκέλν δψκα 

4 Αληηθαηάζηαζε θνπθσκάησλ 

5 Ππζηήµαηα ζθίαζεο 

6 Σξήζε ςπρξψλ πιηθψλ ζηνπο  ηνίρνπο 

7 
Αληηθαηάζηαζε παιαηψλ  θιηµαηηζηηθψλ  µνλάδσλ (θεληξηθψλ ή µε) 

µε λέεο πςειήο  απφδνζεο 

8 
Αληηθαηάζηαζε    Ξαιαηψλ     Δλεξγνβφξσλ    µε    Δλεξγεηαθά 

Απνδνηηθνχο Ιαµπηήξεο 

9 ΘΔΟΚΗΘΑ ΖΙΗΑΘΑ (ζέξµαλζε, ΕΛΣ, ζχζηεµα combi) 

1.2 Κεηαθνξέο 

1 Πηαζκφο θφξηηζεο Ζιεθηξνθίλεησλ Νρεκάησλ 

2 
Θάιπςε θνξηίνπ ειεθηξνθίλεησλ νρεκάησλ απφ ΑΞΔ ζηηο ζηέγεο 

ρψξσλ ζηάζκεπζεο 

3 
Αληηθαηάζηαζε Γεκνηηθνχ Πηφινπ Νρεκάησλ κε Νρήκαηα 

Ζιεθηξνθίλεζεο 

1.3  Γεκφζηνο Φσηηζκφο 

1 Δγθαηάζηαζε Ιαµπηήξσλ 

2 Απηφλνµα θσηνβνιηατθά ζπζηήµαηα θσηηζµνχ 

1.4  Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΞΔ 

1 Έξγα ζε Ιεηηνπξγία ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

2  Έξγα ππφ αδεηνδφηεζε ζηα φξηα ηνπ Γήκνπ 

1.5  Γξάζεηο Απνζήθεπζεο Δλέξγεηαο & Σξήζε Ρερλνινγηψλ Έμππλνπ 

Γηθηχνπ 

1 Απνζήθεπζε Δλέξγεηαο & Σξήζε Ρερλνινγηψλ Έμππλνπ Γηθηχνπ 

Άμνλαο 2- Ξξνζηαζία θαη Γηαρείξηζε δαηηθψλ Ξφξσλ 

2.1 Γηαρείξηζε γξψλ Απνβιήησλ 

1 Φπζηθά Ππζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο γξψλ Απνβιήησλ 

2.2 Γηαρείξηζε πδαηηθψλ Ξφξσλ 

1 Θαηαζθεπή αξδεπηηθήο δεμακελήο 

Άμνλαο 3- Ξξνζηαζία Δδαθηθψλ Ππζηεµάησλ & Γηαρείξηζε Πηεξεψλ Απνβιήησλ 

3.1 Γηαρείξηζε Πηεξεψλ Απνβιήησλ 

1 Αλαθχθισζε 

Ππκπιεξσκαηηθά Έξγα & Ξαξεκβάζεηο 

1 Ζιεθηξνπαξαγσγή απφ ΑΞΔ 

Γξάζεηο Δθπαίδεπζεο, Γηάδνζεο, Γηθηχσζεο & Γεκνζηφηεηαο 

1 Πχκθσλν Γεκάξρσλ 

2 Ππκκεηνρή ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο ζε Δπξσπατθά Γίθηπα 
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Ξξάζηλεο Δλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο 

3 
Νξηζκφο Ρερληθνχ πεπζχλνπ ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο γηα 

παξαθνινχζεζε ζεκάησλ ελέξγεηαο 

4 
Γεκηνπξγία Νκάδαο Γεκνηηθψλ παιιήισλ πνπ ζα ελεκεξσζνχλ/ 

δηθηπσζνχλ γηα ζέκαηα Ξξάζηλεο Δλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο 

5 
Γξάζεηο ελεκέξσζεο & επαηζζεηνπνίεζεο πνιηηψλ & 

επαγγεικαηηψλ ζηα ζέκαηα Ξξάζηλεο Δλεξγεηαθήο Αλάπηπμεο 

 

Ππλνπηηθά ην Πρέδην Γξάζεο ηεο Αγξνηηθήο Θνηλφηεηαο Γακαλίσλ, πεξηιακβάλεη 

ηηο δξάζεηο & παξεκβάζεηο, αλά Άμνλα Ξξνηεξαηφηεηαο, φπσο απνηππψλεηαη ζηνλ 

Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί. Πηνλ ίδην Ξίλαθα, απνηππψλεηαη ην θφζηνο (€), ε 

εμνηθνλφκεζε ελέξγεηαο (ΡΗΞ), ε παξαγσγή πξάζηλεο ελέξγεηαο θαη ε αληίζηνηρε 

εμνηθνλφκεζε CO2eq. 

 

Δπίζεο, δίλεηαη ην ρξνλνδηάγξακκα ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο κε ηελ αληίζηνηρε 

θαηαλνκή ηνπ πξνυπνινγηζκνχ ησλ έξγσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα 2012- 2015. 
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 ΑΞΟΝΕ ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΖΡΓΩΝ / ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΕΡΓΑ / ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ Κόςτοσ (€) 
Εξοικονόµηςη 

Ενζργειασ (ΣΙΠ) 

Παραγωγή Πράςινησ 
Ενζργειασ - Αντιςτάθµιςη 

(ΣΙΠ) 

Εξοικονόµηςη 
CO2 eq(tn CO2e) 

ΑΞΟΝΑ 1: Προςταςία Ατµοςφαιρικοφ 
Περιβάλλοντοσ και Αςτικζσ 
Μεταφορζσ – Αντιµετϊπιςη 
Κλιµατικήσ αλλαγήσ – ΑΠΕ 

1.1 Κτιριακόσ  Σοµζασ           

1.1.1Κτιριακόσ  Σοµζασ/ Οικιακόσ Σομζασ 

1.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςτουσ  εξωτερικοφσ  
τοίχουσ 
2.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςτο δϊµα 
3.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςτη ςτζγη 
4.Αντικατάςταςη κουφωμάτων 
5.υςτήµατα ςκίαςησ 
6.Χρήςη ψυχρϊν υλικϊν ςτο δϊµα 
7.Χρήςη ψυχρϊν υλικϊν ςτουσ  τοίχουσ 
8.Αντικατάςταςη παλαιϊν  καυςτήρων και λεβήτων µε 
νζουσ υψηλήσ  απόδοςησ - ιςόγεια  
9.Αντικατάςταςη παλαιϊν  καυςτήρων και λεβήτων µε 
νζουσ υψηλήσ  απόδοςησ - διϊροφα 
10.Αντικατάςταςη παλαιϊν  κλιµατιςτικϊν  µονάδων 
(κεντρικϊν ή µη) µε νζεσ υψηλήσ  απόδοςησ ιςόγεια 
11.Αντικατάςταςη παλαιϊν  κλιµατιςτικϊν  µονάδων 
(κεντρικϊν ή µη) µε νζεσ υψηλήσ  απόδοςησ διϊροφα 
12.Αντικατάςταςη    Παλαιϊν     Ενεργοβόρων    µε    
Ενεργειακά Αποδοτικοφσ Λαµπτήρεσ-ιςόγεια 
13.Αντικατάςταςη    Παλαιϊν     Ενεργοβόρων    µε    
Ενεργειακά Αποδοτικοφσ Λαµπτήρεσ-διϊροφα 
14.ΘΕΡΜΙΚΑ ΘΛΙΑΚΑ (θζρµανςη, ΗΝΧ, ςφςτηµα combi) 

3.655.577,80 €  104,00   587,99 

1.1.2 Κτιριακόσ  Σοµζασ/ Δημόςια Κτήρια 

1.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςτουσ  εξωτερικοφσ  
τοίχουσ 
2.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςε διαχωριςτικζσ  
επιφάνειεσ 
3.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςτο δϊµα + φυτεμζνο 
δϊμα 
4.Αντικατάςταςη κουφωμάτων 
5.υςτήµατα ςκίαςησ 
6.Χρήςη ψυχρϊν υλικϊν ςτουσ  τοίχουσ 
7.Αντικατάςταςη παλαιϊν  κλιµατιςτικϊν  µονάδων 
(κεντρικϊν ή µη) µε νζεσ υψηλήσ  απόδοςησ 
8.Αντικατάςταςη    Παλαιϊν     Ενεργοβόρων    µε    
Ενεργειακά Αποδοτικοφσ Λαµπτήρεσ 
9.ΘΕΡΜΙΚΑ ΘΛΙΑΚΑ (θζρµανςη, ΗΝΧ, ςφςτηµα combi) 

62.807,50 €  0,22   3,66 

1.2 Μεταφορζσ 

1.ταθμόσ φόρτιςησ Θλεκτροκίνητων Οχημάτων 
2.Κάλυψη φορτίου ηλεκτροκίνητων οχημάτων από 
ΑΠΕ ςτισ ςτζγεσ χϊρων ςτάθμευςησ 
3.Αντικατάςταςη Δημοτικοφ τόλου Οχημάτων με 
Οχήματα Θλεκτροκίνηςησ 

91.700,00 €  0,04 0 0,1576484 

1.3 ∆ηµόςιοσ Φωτιςµόσ 
1.Εγκατάςταςη Λαµπτήρων 
2.Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά ςυςτήµατα φωτιςµοφ 

62.300,00 €  1,50765369   20,46 

1.4 Θλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 1. Ανεμογεννήτρια/ Μικροδίκτυο 500.000,00 €    122   

1.5 ∆ράςεισ Αποθήκευςησ Ενζργειασ & Χρήςη Σεχνολογιϊν 
Ζξυπνου ∆ικτφου 

1. Μικροδίκτυο 289.800,00 €  1,257797459   17,11 

ΑΞΟΝΑ 2: Προςταςία & Διαχείριςη 
Τδατικϊν Πόρων 

2.1 Διαχείριςη Τγρϊν Αποβλήτων 
1. Φυςικά υςτήματα Επεξεργαςίασ Τγρϊν 
Αποβλήτων 

200.000,00 €  0   14,5225 

2.2 Διαχείριςη Τδατικϊν Πόρων 1. Καταςκευή αρδευτικήσ δεξαμενήσ 100.000,00 €  1,031764987   3,66 
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 ΑΞΟΝΕ ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ ΖΡΓΩΝ / ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ ΕΡΓΑ / ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ Κόςτοσ (€) 
Εξοικονόµηςη 

Ενζργειασ (ΣΙΠ) 

Παραγωγή Πράςινησ 
Ενζργειασ - Αντιςτάθµιςη 

(ΣΙΠ) 

Εξοικονόµηςη 
CO2 eq(tn CO2e) 

ΑΞΟΝΑ 3: Προςταςία Εδαφικϊν 
υςτηµάτων & ∆ιαχείριςη τερεϊν 

Αποβλήτων 
3.1 Διαχείριςη τερεϊν Αποβλήτων 1. Ανακφκλωςη 0 0   9,87 

υµπληρωµατικά Ζργα & 
Παρεµβάςεισ 

Θλεκτροπαραγωγή από ΑΠΕ 1.ΦΒ ςτη ςτζγη 80 kW 0   12,47   

∆ράςεισ Εκπαίδευςησ, ∆ιάδοςησ, 
∆ικτφωςησ και ∆ηµοςιότητασ 

∆ράςεισ Εκπαίδευςησ, ∆ιάδοςησ, ∆ικτφωςησ και 
∆ηµοςιότητασ 

1.φμφωνο Δημάρχων 
2.υμμετοχή τησ Αγροτικήσ Κοινότητασ ςε Ευρωπαικά 
Δίκτυα Πράςινησ Ενεργειακήσ Ανάπτυξησ 
3.Οριςμόσ Σεχνικοφ Τπευθφνου τησ Αγροτικήσ 
Κοινότητασ για παρακολοφθηςη θεμάτων ενζργειασ 
4.Δημιουργία Ομάδασ Δημοτικϊν Τπαλλήλων που θα 
ενημερωθοφν/ δικτυωθοφν για θζματα Πράςινησ 
Ενεργειακήσ Ανάπτυξησ 
5.Δράςεισ ενημζρωςησ & ευαιςθητοποίηςησ πολιτϊν 
& επαγγελματιϊν ςτα θζματα Πράςινησ Ενεργειακήσ 
Ανάπτυξησ 

100.000,00 €        

ΤΝΟΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ ΤΝΟΛΟ   5.062.185,30 €  107,03 134,75 657,43 
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ΑΞΟΝΕ 
  

ΚΑΣΘΓΟΡΙΕ 
ΕΡΓΩΝ / 

ΠΑΡΕΜΒΑΕΩΝ 
  

ΕΡΓΑ / ΠΑΡΕΜΒΑΕΙ 
  

ΚΑΣΑΝΟΜΘ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΤ (€) 

2012 2013 2014 2015 

ΑΞΟΝΑ 1: Προςταςία 
Ατµοςφαιρικοφ 

Περιβάλλοντοσ και 
Αςτικζσ Μεταφορζσ – 

Αντιµετϊπιςη 
Κλιµατικήσ αλλαγήσ – 

ΑΠΕ 

1.1 Κτιριακόσ  Σοµζασ           

1.1.1Κτιριακόσ  Σοµζασ/ 
Οικιακόσ Σομζασ 

1.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςτουσ  
εξωτερικοφσ  τοίχουσ 
2.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςτο δϊµα 
3.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςτη ςτζγη 
4.Αντικατάςταςη κουφωμάτων 
5.υςτήµατα ςκίαςησ 
6.Χρήςη ψυχρϊν υλικϊν ςτο δϊµα 
7.Χρήςη ψυχρϊν υλικϊν ςτουσ  τοίχουσ 
8.Αντικατάςταςη παλαιϊν  καυςτήρων και 
λεβήτων µε νζουσ υψηλήσ  απόδοςησ - 
ιςόγεια  
9.Αντικατάςταςη παλαιϊν  καυςτήρων και 
λεβήτων µε νζουσ υψηλήσ  απόδοςησ - 
διϊροφα 
10.Αντικατάςταςη παλαιϊν  κλιµατιςτικϊν  
µονάδων (κεντρικϊν ή µη) µε νζεσ υψηλήσ  
απόδοςησ ιςόγεια 
11.Αντικατάςταςη παλαιϊν  κλιµατιςτικϊν  
µονάδων (κεντρικϊν ή µη) µε νζεσ υψηλήσ  
απόδοςησ διϊροφα 
12.Αντικατάςταςη    Παλαιϊν     Ενεργοβόρων    
µε    Ενεργειακά Αποδοτικοφσ Λαµπτήρεσ-
ιςόγεια 
13.Αντικατάςταςη    Παλαιϊν     Ενεργοβόρων    
µε    Ενεργειακά Αποδοτικοφσ Λαµπτήρεσ-
διϊροφα 
14.ΘΕΡΜΙΚΑ ΘΛΙΑΚΑ (θζρµανςη, ΗΝΧ, 
ςφςτηµα combi) 

0    1.827.788,90 €         1.827.788,90 €    

1.1.2 Κτιριακόσ  
Σοµζασ/ Δημόςια 
Κτήρια 

1.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςτουσ  
εξωτερικοφσ  τοίχουσ 
2.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςε διαχωριςτικζσ  
επιφάνειεσ 
3.Πρόςθηκη θερµοµόνωςησ ςτο δϊµα + 
φυτεμζνο δϊμα 
4.Αντικατάςταςη κουφωμάτων 
5.υςτήµατα ςκίαςησ 
6.Χρήςη ψυχρϊν υλικϊν ςτουσ  τοίχουσ 
7.Αντικατάςταςη παλαιϊν  κλιµατιςτικϊν  
µονάδων (κεντρικϊν ή µη) µε νζεσ υψηλήσ  
απόδοςησ 
8.Αντικατάςταςη    Παλαιϊν     Ενεργοβόρων    
µε    Ενεργειακά Αποδοτικοφσ Λαµπτήρεσ 
9.ΘΕΡΜΙΚΑ ΘΛΙΑΚΑ (θζρµανςη, ΗΝΧ, 
ςφςτηµα combi) 

0          47.105,63 €               15.701,88 €    

1.2 Μεταφορζσ 

1.ταθμόσ φόρτιςησ Θλεκτροκίνητων 
Οχημάτων 
2.Κάλυψη φορτίου ηλεκτροκίνητων 
οχημάτων από ΑΠΕ ςτισ ςτζγεσ χϊρων 
ςτάθμευςησ 
3.Αντικατάςταςη Δημοτικοφ τόλου 
Οχημάτων με Οχήματα Θλεκτροκίνηςησ 

0          68.775,00 €               22.925,00 €    

1.3 ∆ηµόςιοσ Φωτιςµόσ 
1.Εγκατάςταςη Λαµπτήρων 
2.Αυτόνοµα φωτοβολταϊκά ςυςτήµατα 
φωτιςµοφ 

0          62.300,00 €      

1.4 Θλεκτροπαραγωγή 
από ΑΠΕ 

1. Ανεμογεννήτρια/ Μικροδίκτυο 0 0           500.000,00 €    

1.5 ∆ράςεισ 
Αποθήκευςησ 
Ενζργειασ & Χρήςη 
Σεχνολογιϊν Ζξυπνου 
∆ικτφου 

1. Μικροδίκτυο 0          72.450,00 €               72.450,00 €     144.900,00 €  

ΑΞΟΝΑ 2: Προςταςία 
& Διαχείριςη Τδατικϊν 

Πόρων 

2.1 Διαχείριςη Τγρϊν 
Αποβλήτων 

1. Φυςικά υςτήματα Επεξεργαςίασ Τγρϊν 
Αποβλήτων 0          50.000,00 €            100.000,00 €        50.000,00 €  

2.2 Διαχείριςη 
Τδατικϊν Πόρων 

1. Καταςκευή αρδευτικοφ φράγματοσ 0          50.000,00 €               50.000,00 €    

ΑΞΟΝΑ 3: Προςταςία 
Εδαφικϊν υςτηµάτων 
& ∆ιαχείριςη τερεϊν 

Αποβλήτων 

3.1 Διαχείριςη τερεϊν 
Αποβλήτων 

1. Ανακφκλωςη 0 0 0 0 

υµπληρωµατικά Ζργα 
& Παρεµβάςεισ 

Θλεκτροπαραγωγή από 
ΑΠΕ 

1.ΦΒ ςτη ςτζγη 80 kW 0 0 0 0 

∆ράςεισ Εκπαίδευςησ, 
∆ιάδοςησ, ∆ικτφωςησ 

και ∆ηµοςιότητασ 

∆ράςεισ Εκπαίδευςησ, 
∆ιάδοςησ, ∆ικτφωςησ 
και ∆ηµοςιότητασ 

1.φμφωνο Δημάρχων 
2.υμμετοχή τησ Αγροτικήσ Κοινότητασ ςε 
Ευρωπαικά Δίκτυα Πράςινησ Ενεργειακήσ 
Ανάπτυξησ 
3.Οριςμόσ Σεχνικοφ Τπευθφνου τησ Αγροτικήσ 
Κοινότητασ για παρακολοφθηςη θεμάτων 
ενζργειασ 
4.Δημιουργία Ομάδασ Δημοτικϊν Τπαλλήλων 
που θα ενημερωθοφν/ δικτυωθοφν για 
θζματα Πράςινησ Ενεργειακήσ Ανάπτυξησ 
5.Δράςεισ ενημζρωςησ & ευαιςθητοποίηςησ 
πολιτϊν & επαγγελματιϊν ςτα θζματα 
Πράςινησ Ενεργειακήσ Ανάπτυξησ 

        25.000,00 €           25.000,00 €               25.000,00 €        25.000,00 €  

ΤΝΟΛΙΚΑ ΜΕΓΕΘΘ             25.000,00 €      2.203.419,53 €          2.613.865,78 €      219.900,00 €  
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ΑΑλλάάππηηππμμεε  θθααηη  εεππηηζζηηεεκκννλληηθθήή  

ηηεεθθκκεεξξίίσσζζεε  κκεεδδεελληηθθννύύ  ηηζζννδδππγγίίννππ  

εεθθππννκκππώώλλ  CCOO22eeqq,,  ζζύύκκθθσσλλαα  κκεε  ηηηηοο  

ααππααηηηηννύύκκεελλεεοο  κκεεζζννδδννιιννγγίίεεοο  

έθηαζε (θιεξνδόηεκα) ηνπ Γήκνπ ζηελ πεξηνρή Δπηζθνπήο πνπ πξννξίδεηαη λα αμηνπνηεζεί σο ακπειώλαο  
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ΡΝ ΓΖΚΝ ΑΟΣΑΛΥΛ ΑΠΡΔΟΝΠΗΥΛ 

 

ΔΡΑΚ ΑΔ 129 

 

 6.1 Ηζνδύγην εθπνκπώλ CO2eq 

 

Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί παξνπζηάδνληαη ηα ζπγθεληξσηηθά δεδνκέλα ζρεηηθά 

κε ηελ ππάξρνπζα θαηάζηαζε εθπνκπψλ CO2eq, ηελ ζπλνιηθή εμνηθνλφκεζε ησλ 

ελ ιφγσ θαη ηελ αληηζηάζκηζε απηψλ. πνινγίδεηαη ην Ηζνδχγην Δθπνκπψλ CO2eq 

πνπ επηηπγράλεηαη κε ην πξνηεηλφκελν Πρέδην Γξάζεο, ην νπνίν ππνινγίδεηαη ίζν 

κε: -965,34 tn CO2eq (≤ 0). 

 

  Ξαξεµβάζεηο 
πάξρνπζεο 

Δθπνµπέο CO2e 
Δμνηθνλφµεζε 

Δθπνµπψλ CO2e 
Αληηζηάζµηζε 

Δθπνµπψλ CO2e 
Ηζνδχγην 

1. 
Δμνηθνλφµεζε 
Δλέξγεηαο 

        

  
1.1.1Θηηξηαθφο  
Ρνµέαο/ 
Νηθηαθφο Ρνκέαο 

  587,99     

  
1.1.2 Θηηξηαθφο  
Ρνµέαο/ Γεκφζηα 
Θηήξηα 

  3,66     

  1.2 Κεηαθνξέο   0,16     

  
1.3 ∆εµφζηνο 
Φσηηζµφο 

  20,46     

  
2.1 Γηαρείξηζε 
γξψλ 
Απνβιήησλ 

  14,05     

  
2.2 Γηαρείξηζε 
δαηηθψλ Ξφξσλ 

  3,66     

  
3.1 Γηαρείξηζε 
Πηεξεψλ 
Απνβιήησλ 

  9,87     

  Πχλνιν 1   639,85     

2. 
Αληηζηάζµηζε 
(Ξξάζηλε 
Δλέξγεηα) 

        

  Φ/Β 80 kW     166,32   

  ΑΓ 500 kW     1.649,82   

  Πχλνιν 2     1.816,13   

  ΠΛΝΙΝ 1.490,64     -965,34 
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ΡΡεεθθκκεεξξίίσσζζεε  σσξξηηκκόόηηεεηηααοο  θθααηη  

εεππηηζζήήκκααλλζζεε  θθίίλλδδππλλσσλλ  ζζηηνν  

ππξξννηηεεηηλλόόκκεελλνν  ζζρρέέδδηηνν  
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ΔΡΑΚ ΑΔ 131 

 

 

 7.1 Ρεθκεξίσζε σξηκόηεηαο ζην πξνηεηλόκελν ζρέδην 

 

Ρν ζχλνιν ησλ δξάζεσλ/ παξεκβάζεσλ πνπ πεξηέρνληαη ζην πξνηεηλφκελν Πρέδην 

Γξάζεο, έρνπλ κειεηεζεί ζε επίπεδν πξνκειέηεο, πεξηέρνληαο εθηφο απφ 

αλαιπηηθή ηηκνιφγεζε/ θνζηνιφγεζε ησλ πξνηεηλφκελσλ εξγαζηψλ θαη 

ζπγθεληξσηηθέο πξνκεηξήζεηο, φπνπ απαηηνχληαλ, αλά ελφηεηα εξγαζηψλ. 

Πηα Ξαξαξηήκαηα 1-8, δίλνληαη αλαιπηηθά νη πξνκειέηεο ησλ πξνηεηλφκελσλ 

δξάζεσλ ηνπ Πρεδίνπ. Ππγθεθξηκέλα, πεξηέρνληαη ηα εμήο ηεχρε: 

 Ξ.1: Γεκνηηθφο Φσηηζκφο 

 Ξ.2: Ζιεθηξνθίλεζε 

 Ξ.3: Θάιπςε Θεξκηθψλ Φνξηίσλ Θηεξίνπ Ξνιηηηζηηθψλ Δθδειψζεσλ 

Κειηδνρσξίνπ 

 Ξ.4: Κηθξνδίθηπν - Έμππλν Γίθηπν ζηνλ Νηθηζκφ Γακάληα 

 Ξ.5: Ηαηξείν Γακαλίσλ: Θηήξην Κεδεληθψλ Δθπνκπψλ CO2eq 

 Ξ.6: Δλεξγεηαθή Ξξνζνκνίσζε Θηεξίσλ 

 Ξ.7: Θαηαζθεπή αξδεπηηθήο δεμακελήο 

 Ξ.8: Φπζηθά Ππζηήκαηα Δπεμεξγαζίαο γξψλ Απνβιήησλ 

 

Πηνλ Ξίλαθα πνπ αθνινπζεί, απνηππψλνληαη ζπγθεληξσηηθά νη απαηηνχκελεο 

αδεηνδνηήζεηο/ εγθξίζεηο, αλά ελφηεηα δξάζεσλ, πνπ ζα πξέπεη λα πινπνηεζνχλ, 

ζε επφκελε θάζε, πξνθεηκέλνπ λα νινθιεξσζεί πιήξσο ε θάζε ηεο σξίκαλζεο 

ησλ πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ. 
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Α/Α 
ΓΗΑΓΗΘΑΠΗΑ/ΑΓΔΗΝΓΝΡΖΠΖ 

/ ΔΓΘΟΗΠΖ 
ΛΑΗ (√) ΝΣΗ (√) 

ΓΔΝ 
ΑΠΑΙΣΔΙΣΑΙ-
ΑΙΣΙΟΛΟΓΙΑ 

ΓΡΑΗ/ 
ΠΑΡΔΜΒΑΗ 

ΥΔΓΙΟΤ 
ΓΡΑΗ 

ΞΟΝΚΖΘΔΗΔΠ - ΔΜΝΞΙΗΠΚΝΠ   

1 

Πχληαμε Ρεπρψλ Γεκνπξάηεζεο 
& Ξξνθχξεμε αλνηθηνχ 

δεκφζηνπ δηαγσληζκνχ  γηα ηελ 
πξνκήζεηα θαη εγθαηάζηαζε 

εμνπιηζκνχ (ΔΘΞΝΡΑ) & γηα ηελ 
θαηαζθεπή έξγσλ 
(Λ.3669/2008) 

√     

Θηηξηαθφο Ρνµέαο 
(Νηθηαθφο Ρνµέαο, 
Γεκφζηνο Ρνκέαο), 

Κεηαθνξέο 
(Ζιεθηξνθίλεζε), 

Γεκφζηνο 
Φσηηζκφο, Γξάζεηο 

Απνζήθεπζεο 
Δλέξγεηαο & Σξήζε 

Ρερλνινγηψλ 
Έμππλνπ Γηθηχνπ, 
Ζιεθηξνπαξαγσγή 
απφ ΑΞΔ (ΑΓ 500 

kW) 

ΔΟΓΑ ΓΑΡΗΘΥΛ ΞΝΟΥΛ   

  

ΑΓΔΗΔΠ ΘΑΗ ΔΓΘΟΗΠΔΗΠ 
ΔΘΡΝΠ ΡΥΛ 

ΑΞΑΗΡΝΚΔΛΥΛ ΓΗΑ ΡΖΛ 
ΑΞΝΘΡΖΠΖ ΓΖΠ  

      Ξξνζηαζία θαη 
Γηαρείξηζε 

δαηηθψλ Ξφξσλ 
(Φπζηθά 

Ππζηήκαηα 
Δπεμεξγαζίαο 

γξψλ 
Απνβιήησλ, 
Θαηαζθεπή 
αξδεπηηθήο 
δεμακελήο) 

1. 

Έθδνζε Απφθαζεο Έγθξηζεο 

Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ή 
ζρεηηθνχ απαιιαθηηθνχ 

εγγξάθνπ) 

√     

ΔΟΓΑ ΖΙΔΘΡΟΝΞΑΟΑΓΥΓΖΠ ΑΞΌ ΑΞΔ   

1. 
Άδεηα Ξαξαγσγήο απφ 

Οπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο 
(ΟΑΔ) 

√     

ΑΓ 500 kW 

2. 

Έθδνζε Απφθαζεο Έγθξηζεο 
Ξεξηβαιινληηθψλ Όξσλ (ή 

ζρεηηθνχ απαιιαθηηθνχ 
εγγξάθνπ) 

      

ΔΜΞΛΝ ΓΗΘΡΝ   

1. 
Ξξφζεζε Ππλεξγαζίαο κε 

Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ 
√     

Κηθξνδίθηπν ζηνλ 

Νηθηζκφ Γακαλίσλ 
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 7.2 Δπηζήκαλζε θηλδύλσλ ζην πξνηεηλόκελν ζρέδην 

 

Γηα λα απνθεπρζνχλ απξφνπηα πξνβιήκαηα, ηα νπνία κπνξνχλ λα ζέζνπλ ζε 

θίλδπλν ηελ νκαιή πινπνίεζε ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο, θαηαγξάθεθαλ θαη 

αλαιχζεθαλ νη δπλεηηθνί θίλδπλνη18, πνπ κπνξεί λα επεξεάζνπλ ηελ πινπνίεζή 

ηνπ. Δπηπξφζζεηα, κε βάζε ηελ εθηίκεζε ηεο πηζαλφηεηαο λα ζπκβνχλ θαη ηελ 

εθηίκεζε ηεο πηζαλήο επίπησζήο ηνπο ζην Πρέδην, νη δπλεηηθνί θίλδπλνη 

θαηεγνξηνπνηήζεθαλ, σο ζεκαληηθνί (Π) θαη κε ζεκαληηθνί (ΚΠ) θαη εμεηδηθεχηεθαλ 

γηα θάζε θίλδπλν, ελαιιαθηηθά ζελάξηα αληηκεηψπηζήο ηνπ. 

 

 

Ν έγθαηξνο θαη θπξίσο πξνθαηαβνιηθφο εληνπηζκφο πηζαλψλ δπζθνιηψλ θαη 

θηλδχλσλ, ζα βνεζήζεη ζηελ απξφζθνπηε πινπνίεζε ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο θαη ηε 

κεγηζηνπνίεζε ηεο πξνζηηζέκελεο αμίαο ηνπ. Ρν Πρέδην Γηαρείξηζεο Θηλδχλσλ19 ηνπ 

Πρεδίνπ Γξάζεο Ξξάζηλεο Αλάπηπμεο, εθηφο ησλ πξναλαθεξζέλησλ πεξηιακβάλεη 

θαη ηε δηαηχπσζε πξνιεπηηθψλ θαη δηνξζσηηθψλ κέηξσλ γηα ην κεηξηαζκφ θαη ηελ 

απαινηθή ησλ ελ ιφγσ θηλδχλσλ, αιιά θαη ηε κείσζε ησλ πηζαλψλ επηπηψζεσλ. 

                                                 
18 Θίλδπλνο είλαη έλα αβέβαην γεγνλφο ή θαηάζηαζε πνπ, ζε πεξίπησζε πνπ πξνθχςεη, έρεη ζεηηθή ή 
αξλεηηθή ζπλέπεηα ζε θάπνην ζηφρν ηνπ έξγνπ. 
19 Γηαρείξηζε θηλδχλνπ είλαη ε ζπζηεκαηηθή δηαδηθαζία αλαγλψξηζεο, αλάιπζεο θαη αληαπφθξηζεο ζε 
ελδερφκελνπο θηλδχλνπο. Ζ αλαγλψξηζε ησλ θηλδχλσλ απνηειεί ηδηαίηεξα ζεκαληηθή ελέξγεηα, θαζψο 
εάλ δελ αλαγλσξηζηεί ν θίλδπλνο, δελ ζα ππάξμεη απνηειεζκαηηθή αληίδξαζε θαηά ηελ εθδήισζή ηνπ. 

 

ΠΣΖΚΑΡΗΘΖ ΑΞΔΗΘΝΛΗΠΖ ΓΗΑΣΔΗΟΗΠΖΠ ΘΗΛΓΛΥΛ 

ΑΛΑΓΛΥΟΗΠΖ  
ΘΗΛΓΛΥΛ 

 

ΔΟΓΑΙΔΗΑ 

Δπαθέο, ζπλαληήζεηο 
Ιίζηα Θηλδχλσλ 

 

ΠΣΔΓΗΑΠΚΝΠ  
ΑΞΝΘΟΗΠΖΠ ΘΗΛΓΛΥΛ 

 

ΔΟΓΑΙΔΗΑ 

Πελάξηα αληηκεηψπηζεο 
θηλδχλσλ 

ΞΝΗΝΡΗΘΖ ΑΛΑΙΠΖ ΘΗΛΓΛΥΛ 

 
ΔΟΓΑΙΔΗΑ 

Ιίζηα Θηλδχλσλ 

Ραμηλφκεζε Θηλδχλσλ 

ΞΑΟΑΘΝΙΝΘΖΠΖ & 

ΔΙΔΓΣΝΠ ΘΗΛΓΛΥΛ 

 

ΔΟΓΑΙΔΗΑ 
Αλαθνξέο Θηλδχλσλ 

Αλαζεψξεζε ιίζηαο θηλδχλσλ 
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Πρέδην Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ 

 Αλαγλώξηζε Θηλδύλνπ Δθηίκεζε θηλδύλνπ 

Αμηνιόγεζε 

Θηλδύλνπ 

(γηλόκελν 
πηζαλόηεηαο x 

βαζκόο 
επίπησζεο) 

Απνηίκεζε 

Θηλδύλνπ20 

Δλαιιαθηηθά Πελάξηα 

αληηκεηώπηζεο ηνπ 

θηλδύλνπ21  α/α Θίλδπλνο 

Δθηίκεζε ηεο 

πηζαλόηεηαο λα 

ζπκβεί 

(βαζκνινγία 1-3) 

Δθηίκεζε 

πηζαλήο 

επίπησζήο ηνπ 
(βαζκνινγία 1-3) 

1 Νηθνλνκηθνί Θίλδπλνη 

1.1 Κε εμεχξεζε πφξσλ γηα ηελ 
πινπνίεζε ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο 

3 3 9 Π 
Ξ: Θαηάζεζε πξφηαζεο ζε 
πξφγξακκα ρξεκαηνδφηεζεο 

1.2 
Κε ρξεκαηνδφηεζε φισλ ησλ 
δξάζεσλ/ παξεκβάζεσλ ηνπ 
Πρεδίνπ Γξάζεο 

1 2 2 ΚΠ 
Γ: εμεχξεζε ρξεκαηνδφηεζεο κε 
επηιέμηκσλ δξάζεσλ απφ άιια 
πξνγξάκκαηα ρξεκαηνδφηεζεο 

1.3 
πέξβαζε πξνυπνινγηζκνχ 
επηιέμηκσλ δαπαλψλ ζην πξφγξακκα 
ρξεκαηνδφηεζεο 

1 2 2 ΚΠ 

Γ: ρξεκαηνδφηεζε ησλ δξάζεσλ 
πνπ έρνπλ ππεξβεί ηνλ 
πξνυπνινγηζκφ ησλ επηιέμηκσλ 
δαπαλψλ απφ άιια πξνγξάκκαηα 
ρξεκαηνδφηεζεο 

2 Ρερλνινγηθνί Θίλδπλνη 

2.1 Θαζπζηέξεζε πινπνίεζεο Πρεδίνπ 
Γξάζεο, ιφγσ ηερλνινγηθψλ 

2 1 2 ΚΠ Ξ: Σξήζε ηερλνινγηψλ πνπ έρνπλ 
δνθηκαζηεί ζηελ πξάμε θαη έρνπλ 

                                                 
20 Π: Πεκαληηθφο Θίλδπλνο (Αβάθην: βαζκνινγία 4-9), ΚΠ: Κε ζεκαληηθφο Θίλδπλνο (Αβάθην: βαζκνινγία 1-3) 
21 Ξ: πξνιεπηηθά κέηξα, Γ: δηνξζσηηθά κέηξα 
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Πρέδην Γηαρείξηζεο Θηλδύλσλ 

 Αλαγλώξηζε Θηλδύλνπ Δθηίκεζε θηλδύλνπ Αμηνιόγεζε 

Θηλδύλνπ 

(γηλόκελν 
πηζαλόηεηαο x 

βαζκόο 
επίπησζεο) 

Απνηίκεζε 

Θηλδύλνπ20 

Δλαιιαθηηθά Πελάξηα 

αληηκεηώπηζεο ηνπ 

θηλδύλνπ21  
δηαρεηξηζηηθψλ πξνβιεκάησλ βξεη επξεία εθαξκνγή 

2.2 

Έιιεηςε ηερλνγλσζίαο δηαρείξηζεο, 
παξαθνινχζεζεο θαη εθαξκνγήο 
πξνηεηλφκελσλ δξάζεσλ/ 
παξεκβάζεσλ Πρεδίνπ Γξάζεο 
Ξξάζηλεο Αλάπηπμεο 

1 3 3 ΚΠ 

Ξ: Θαηάιιειε εθπαίδεπζε, 
ελεκέξσζε & επαηζζεηνπνίεζε 
εκπιεθνκέλσλ (Γεκνηηθψλ 
παιιήισλ & θαηνίθσλ πεξηνρήο) 

3 Ξεξηβαιινληηθνί Θίλδπλνη 

3.1 

Ξεξηβαιινληηθνί πεξηνξηζκνί ζηελ 
Αγξνηηθή Θνηλφηεηα πνπ ζα 
εθαξκνζηεί ην Πρέδην Γηαρείξηζεο 
Ξξάζηλεο Αλάπηπμεο 

2 3 6 Π 

Ξ: Ιεπηνκεξήο εμέηαζε ησλ 
πεξηβαιινληηθψλ πεξηνξηζκψλ ηεο 
πεξηνρήο (αξραηνινγηθέο δψλεο, 
δηαηεξεηέα κλεκεία, νηθφηνπνη 
πξνηεξαηφηεηαο, δψλεο 
απνθιεηζκνχ ΑΞΔ βάζεη ΔΞΣΠΑΑ22 
γηα ηηο ΑΞΔ, θ.ά) 

4 Θνηλσληθνί Θίλδπλνη 

4.1 
Κε απνδνρή Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

πξάζηλεο Αλάπηπμεο απφ θαηνίθνπο 
πεξηνρήο 

1 3 3 ΚΠ 

Ξ: Δθπφλεζε Πρεδίνπ Γηαρείξηζεο 

ιακβάλνληαο ππφςε ηηο απφςεηο 
ησλ θαηνίθσλ ηεο πεξηνρήο 

4.2 
Έιιεηςε ελεκέξσζεο, εθπαίδεπζεο 
επαηζζεηνπνίεζεο θαηνίθσλ 
πεξηνρήο 

1 3 3 ΚΠ 
Ξ: Γξάζεηο εθπαίδεπζεο, 
ελεκέξσζεο, επαηζζεηνπνίεζεο 
θαηνίθσλ πεξηνρήο 

 

                                                 
22

 ΔΞΣΠΑΑ: Δηδηθφ Ξιαίζην Σσξνηαμηθνχ Πρεδηαζκνχ θαη Αεηθφξνπ Αλάπηπμεο γηα ηηο Αλαλεψζηκεο Ξεγέο Δλέξγεηαο (ΑΞΔ) 
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Ζ απνηίκεζε ηνπ θηλδχλνπ, πξαγκαηνπνηήζεθε κε ρξήζε ηνπ αβαθίνπ αλάιπζεο 

επηθηλδπλφηεηαο (Risk Assessment Grid, RAG). Ρν αβάθην RAG ζπζρεηίδεη ηελ 

έληαζε εθδήισζεο ελφο θηλδχλνπ, ζε ζρέζε κε ηελ πηζαλφηεηα εκθάληζήο ηνπ. 

Δίλαη πνιχηηκν εξγαιείν γηα ηνλ εληνπηζκφ θηλδχλσλ, πνπ απαηηνχλ θαζνξηζκέλν 

ζεκείν ειέγρνπ, ψζηε λα εμαιεηθζνχλ ή λα ειαρηζηνπνηεζεί ε πηζαλφηεηα 

εθδήισζήο ηνπο. 

 

Ξηζαλφηεηα 

Πνβαξφηεηα 

Κηθξή 

(1) 

Κέηξηα 

(2) 

Κεγάιε 

(3) 

Κηθξή (1) 1 2 3 

Κέηξηα (2) 2 4 6 

Κεγάιε (3) 3 6 9 

 

Κε ηελ δηαρείξηζε θηλδχλνπ παξέρεηαη έλα ζεκαληηθφ φπιν θαηά ηελ πινπνίεζε 

ηνπ Πρεδίνπ Γξάζεο Ξξάζηλεο Αλάπηπμεο θαη ηαπηφρξνλα εμαζθαιίδεηαη κηα 

θαιχηεξε απνηχπσζε ηεο πξαγκαηηθφηεηαο. Ήδε απφ ηελ θάζε ηνπ ζρεδηαζκνχ 

επηζεκαίλνληαη νη ηνκείο πνπ ρξεηάδνληαη πεξηζζφηεξε πξνζνρή. Έηζη είλαη δπλαηή 

ε πην άκεζε θαη γξήγνξε αληηκεηψπηζε ησλ θηλδχλσλ. Αθφκε δίλεηαη ε δπλαηφηεηα 

πνζνηηθνπνίεζεο ηνπ θηλδχλνπ θαη ηαπηφρξνλα ε δπλαηφηεηα παξαθνινχζεζεο ηεο 

πνξείαο απηνχ ηνπ παξάγνληα ζην παξειζφλ κε ζθνπφ λα αμηνπνηεζεί ε γλψζε ζην 

κέιινλ ζε παξφκνηα Πρέδηα Γηαρείξηζεο. 

 

 

 

 

 

 

 

 

κλεκεία παξαδνζηαθήο αξρηηεθηνληθήο πεξηνρήο 
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ΒΒηηββιιηηννγγξξααθθίίαα  
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Δλδεηθηηθή βηβιηνγξαθία - Ξεγέο 

 

1. Α Πηαζφπνπινο etal, «Μεηαθνξέο θαη θπθινθνξία – κε ζπκβαηηθά νρήκαηα», 

(Αζήλα, Δ.Κ.Ξ, 2000) <http://147.102.158.4/itcivil/meta&kyklo/Ch.%201-2-

3-4-5.pdf>, 05.06.2012. 

2. Αιέμαλδξνο Φιάκνο, «Αμηνπνίεζε αηνιηθήο ελέξγεηαο», (Ξεηξαηάο, 

Ξαλεπηζηήκην Ξεηξαηψο), <http://www.tex.unipi.gr/undergraduate/notes/ 

energy_tech/2_Wind%20v01.pdf>, 12.06.2012. 

3. Άλλα Γθαηδέιηα, etal, «Δηδηθή Πεξηβαιινληηθή Μειέηε πεξηνρήο Αζηεξνπζίσλ, 
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