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2. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
•

•
•

•
•

•

Στις 9 Μαρτίου 2007 η Ευρωπαϊκή Ένωση υιοθέτησε τη δέσμη μέτρων «Ενέργεια για ένα
μεταβαλλόμενο κόσμο», αναλαμβάνοντας μια μονομερή δέσμευση για τη μείωση των
εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) κατά 20% έως το 2020, ως αποτέλεσμα της αύξησης της
ενεργειακής απόδοσης κατά 20% και του προσδιορισμού του μεριδίου των ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας στο ενεργειακό μίγμα σε 20%. Στο πλαίσιο αυτό και σύμφωνα με τις κατευθύνσεις του
Σχεδίου Δράσης της Ε.Ε. για την ενεργειακή απόδοση, οι Δήμαρχοι της Ευρώπης εκτιμώντας ότι:
− οι τοπικές και περιφερειακές αρχές μοιράζονται την ευθύνη για την καταπολέμηση της
αύξησης της θερμοκρασίας του πλανήτη με τις εθνικές κυβερνήσεις και ότι οφείλουν να
αναλάβουν τη δέσμευση αυτή ανεξαρτήτως των δεσμεύσεων άλλων ενδιαφερομένων φορέων
− τα αστικά κέντρα και οι πόλεις ευθύνονται άμεσα και έμμεσα (μέσω των προϊόντων και των
υπηρεσιών που χρησιμοποιούνται από τους πολίτες) για περισσότερο από το ήμισυ των
εκπομπών αερίων θερμοκηπίου που προκύπτουν από τη χρήση ενέργειας σχετιζόμενης με την
ανθρώπινη δραστηριότητα∙
− η δέσμευση της Ε.Ε. για τη μείωση των εκπομπών θα μπορέσει να υλοποιηθεί μόνον με τη
συνδρομή των τοπικών φορέων, των πολιτών και των ενώσεών τους
− ότι οι τοπικές και περιφερειακές αρχές οφείλουν να πρωτοστατήσουν στην ανάληψη δράσης
και να δώσουν το καλό παράδειγμα, δεδομένου ότι αποτελούν το επίπεδο διακυβέρνησης που
βρίσκεται πλησιέστερα στους πολίτες∙ συμφώνησαν να υπερβούν τους στόχους που έθεσε η Ε.Ε.
για το 2020, μειώνοντας τις εκπομπές CO2 στις επικράτειες τους κατά τουλάχιστον 20%, μέσω
της εφαρμογής ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια στους τομείς δραστηριοτήτων
που σχετίζονται με την εντολή τους. Για το σκοπό, αυτό ξεκίνησαν την πρωτοβουλία του
Συμφώνου των Δημάρχων όπου καλούν όλους τους Δήμους της Ευρώπης να συμμετέχουν σε
αυτήν την πρωτοβουλία εισχωρώντας στην πρωτοβουλία αυτή και υλοποιώντας τις δεσμεύσεις
που απορρέουν από τη συμμετοχή στο Σύμφωνο. Στο Σύμφωνο, μέχρι στιγμής (Ιούνιος 2011)
συμμετέχουν πάνω από 2700 Δήμοι από την Ευρώπη, μεταξύ των οποίων 56 Δήμοι από όλη την
Ελλάδα. Οι δεσμεύσεις ενός συμμετέχοντος Δήμου όπως απορρέουν από το Σύμφωνο είναι οι
παρακάτω:
− Προετοιμασία μια Βασικής Απογραφής Εκπομπών CO2 με καταγραφή των ενεργειακών
καταναλώσεων τόσο των δημοτικών όσο και των ιδιωτικών κτιρίων
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− Προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, το οποίο πρέπει να
υποβληθεί εντός ενός έτους από την επίσημη υπογραφή του Συμφώνου των
Δημάρχων
− Υλοποίηση των προτεινόμενων μέτρων για την μείωση των εκπομπών CO2, ειδικά
στους τομείς ευθύνης του Δήμου (δημοτικά κτίρια, φωτισμός, οχήματα, δημοτικές
προμήθειες, κτλ)
− Ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση της κοινωνίας των
πολιτών στο Δήμο
− Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία μετά την υποβολή του
Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια για αξιολόγηση, παρακολούθηση και
εξακρίβωση των αποτελεσμάτων. Ο Δήμος Σαλαμίνας, έχοντας επιδείξει ιδιαίτερη
ευαισθησία σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος και εξοικονόμησης ενέργειας,
υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων στις 11 Ιανουαρίου 2011 ,μετά από απόφαση
του Δ.Σ και ξεκίνησε να προσαρμόζεται και να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που
απορρέουν από αυτό. Η υπογραφή του Συμφώνου έρχεται ως συνέχεια σε μία μακρά
σειρά πρωτοβουλιών του Δήμου για την Αειφόρο ανάπτυξη όπως η ενεργειακή
αναβάθμιση κτιρίων του Δήμου (π.χ. σχολικά κτίρια), η ανάληψη δράσεων για την
χρήση ποδηλάτων και ΜΜΜ από τους κατοίκους, η συμμετοχή του Δήμου σε εθνικές
χρηματοδοτήσεις για έργα εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ. πολεοδομικός σχεδιασμός )
και ευρωπαϊκά προγράμματα πράσινης ανάπτυξης, Αυτόνομο και διασυνδεδεμένο
φωτισμό Φώτο βολταϊκών, κ.λπ..

Σε αυτό το πλαίσιο, η πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων θεωρείται ως μία
μοναδική ευκαιρία για το Δήμο να ενωθούν όλες οι προσπάθειες και επιδιώξεις κάτω από
ένα κοινό πρόγραμμα δράσης, και μάλιστα σε συνεργασία με Οργανισμούς Τοπικής
Αυτοδιοίκησης από όλη την Ευρώπη και υπό την αιγίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης ,και της
Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων Η σημασία του εγχειρήματος έχει οδηγήσει και στην
υψηλή δέσμευση της Αρχής του Δήμου, όπως αυτή εκφράζεται από τον ίδιο τον Δήμαρχο
Σαλαμίνας Ιωάννη Τσαβαρη , ότι θα καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να
επιτευχθούν οι στόχοι που θα τεθούν μέσω του οράματος και των χρονικών ορίων της
πρωτοβουλίας αυτής.
Ο στόχος που θέτει το παρόν Σχέδιο οράματος & Δράσης είναι η μείωση των εκπομπών
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά 28%
από τα επίπεδα του 2010 έως το 2020. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω δράσεων ανά τους
διάφορους τομείς δραστηριότητας της πόλης, πχ (ιδιωτικά οχήματα, αστικές συγκοινωνίες ,
Δημοτικός φωτισμός ,οικιακός φωτισμός ,) Και εν γένει στον τριτογενή τομέα που
αποτελούν και τους αντικειμενικούς σκοπούς του Σχεδίου Δράσης που θα δημοσίευση στο
ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ :
Και στην ιστοσελίδα του Δήμου πριν το τέλος του 2011 . http://www.salamina.gr/

Πληροφορίες
Η ΣΑΛΑΜΙΝΑ είναι το μεγαλύτερο νησί του Σαρωνικού Κόλπου και το πλησιέστερο
στις ακτές της Αττικής. Βρίσκεται στο βόρειο τμήμα του Σαρωνικού και χωρίζεται
από τις ακτές της Αττικής με το Στενό της Πάχης (βορειοδυτικά) και το στενό του
Πειραιά (ανατολικά), τα δύο αυτά κανάλια οριοθετούν το κόλπο της Ελευσίνας που
εκτείνεται βόρεια της Σαλαμίνας .
Στο Στενό της Πάχης το ελάχιστο πλάτος του διαύλου είναι 500 μέτρα, ενώ στο
Στενό του Περάματος είναι 1200 μέτρα. Το μήκος των ακτών είναι 100 χιλιόμετρα
ενώ η έκταση του νησιού φτάνει τα 93,5 τετραγωνικά χιλιόμετρα. Η ψηλότερη
κορυφή είναι το
Μαυροβούνιο με (365 μέτρα).
Η Σαλαμίνα έχει πληθυσμό 38.022 κατοίκους (απογραφή 2001) και διέπεται στο
Νομό Αττικής και στη Νομαρχία Πειραιά. Το νησί πλέον μετά τον Καλλικράτη
ονομάστηκε : Δήμος Σαλαμίνας (έτος ίδρυσης 1835) Εκκλησιαστικά η Σαλαμίνα
ανήκει στη Μητρόπολη Μεγάρων και Σαλαμίνας.
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ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

• Το κλίμα της περιοχής είναι μεσογειακό και
κατατάσσεται, ειδικότερα, στην κατηγορία του
έντονου θερμού – μεσογειακού.
• στοιχεία από τους Σταθμούς μέτρησης της
Ελευσίνας (Ν. Αττικής) για το διάστημα
1987 – 1997 και 1958 – 1997, αντίστοιχα,
παρατίθενται παρακάτω:
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ΧΑΡΤΗΣ & ΚΛΙΜΑΤΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Μέση μηνιαία υγρασία

Ελάχιστη, μέση και μέγιστη μηνιαία θερμοκρασία

Μέση μηνιαία βροχόπτωση

Μέση μηνιαία ένταση και διεύθυνση ανέμων

Χωροταξικός πολεοδομικός
σχεδιασμός

• ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
• ΝΟΜΟΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
• ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΟΣ
‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Λ. Κ. Καραμανλή 1
Ταχ. Κώδικας : 18900

Πολεοδομικός Σχεδιασμός
• ΘΕΜΑ: Ανάρτηση πρότασης της μελέτης Πολεοδομικός
Σχεδιασμός και Οργάνωση Χρήσεων και παρεμβάσεων
Δήμου Σαλαμίνας (Μελέτη ΣΧΟΟΑΠ στα όρια Δήμου και
Αναθεώρηση Υφισταμένου ΓΠΣ)”.
• Η παρούσα ανάρτηση αφορά την Πρόταση του Γενικού
Πολεοδομικού Σχεδίου του Δήμου Σαλαμίνας, με τη
συνεκτίμηση και επεξεργασία των αιτημάτων των
φορέων και των δημοτών και ύστερα από την ανάλυση
της υπάρχουσας κατάστασης, τη διάγνωση των
προβλημάτων και τη μελέτη των προοπτικών και τάσεων
του Δήμου.
• Στα πλαίσια της μελέτης έχουν ήδη αιτηθεί και
χορηγηθεί στοιχεία και οδηγίες σε σημεία‐θέσεις‐
ενέργειες που αφορούν τους παρακάτω οργανισμούς:

Ενέργειες που αφορούν τους
παρακάτω οργανισμούς:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΝΑΥΤΙΛΙΑΣ
ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟΥ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΚΛΑΣΣΙΚΩΝ‐ΠΡΟΪΣΤΟΡΙΚΩΝ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΒΥΖΑΝΤΙΝΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΕΦΟΡΕΙΑ ΝΕΩΤΕΡΩΝ ΜΝΗΜΕΙΩΝ
ΔΕΗ
ΔΕΠΑ
ΕΠΑ
ΔΝΣΗ ΔΑΣΩΝ
ΔΝΣΗ ΓΕΩΡΓΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΛΑΪΚΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΔΝΣΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑΣ
ΔΝΣΗ ΕΓΓΕΙΩΝ ΒΕΛΤΙΩΣΕΩΝ

Πολεοδομικός Σχεδιασμός
και Οργάνωση
• Σκοπός της παρούσας ανάρτησης είναι η όσο το
δυνατόν ευρεία ενημέρωση των πολιτών του
Δήμου μας, ώστε να υποβληθούν τυχόν νέες
προτάσεις ή ενστάσεις επί της προτάσεως που
παρουσιάζεται στο website:
http://www.salamina.gr/Default.aspx?tabid=496&language=en‐US

• και στο email: dimarxos2@0165.syzefxis.gov.gr , έτσι ώστε να
πετύχουμε το βέλτιστο δυνατό αποτέλεσμα για
τη σύνταξη του Γενικού Πολεοδομικού Σχεδίου
του νησιού μας.

Στοιχεία φυσικού
συστήματος
•

Περιεχόμενο:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Στοιχεία φυσικού συστήματος
Νερά (λίμνες, ποταμοί, έλη, κύριες πηγές κλπ)
Ορεινά – πεδινά (Ζώνη πάνω από 800 μ.)
Οικοσυστήματα και φυσικά τοπία
Προστατευμένα
Λοιπά οικοσυστήματα και φυσικά τοπία
Ρύπανση – κορεσμός
Πηγές ρύπανσης
Περιοχές κορεσμού φυσικών πόρων
Έργα προστασίας περιβάλλοντος
(ΧΥΤΑ, Βιολογικός καθαρισμός κλπ)
Γενικές αστικές υποδομές:
Μεταφορικό δίκτυο, κυκλοφορία
Τηλεπικοινωνίες
Ενέργεια
Υποδομές Κοινής Ωφέλειας:
Υποδομές Κοινής Ωφέλειας:
Ύδρευση
Αποχέτευση
Απορρίματα, κλπ
Υποδομές Ασφάλειας – προστασίας από φυσικές καταστροφές (σεισμούς κλπ).

Ιστορία
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
• Η Σαλαμίνα είναι
ευρύτερα γνωστή στην
παγκόσμια ιστορία για
τη μεγαλύτερη
Ναυμαχία των αιώνων,
που έγινε στο στενό της
το 480 π.χ. από την
έκβαση της οποίας, με
νίκη των Ελλήνων,
διασώθηκε και
αναπτύχθηκε ο
ελληνικός πολιτισμός
και διαδόθηκε στη Δύση
και στον κόσμο.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ (ΑΕΙΦΟΡΟ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΕΙΣΑΓΩΓΗ
ΙΣΤΟΡΙΑ ΝΙΣΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

The Battle of Salamis

1. ΣΥΝΟΨΗ

•

Ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα των Δημάρχων της Ευρώπης να
υπερβούν τον στόχο μείωσης των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα
(CO2) κατά 20% έως το 2020, ο Δήμος Σαλαμίνας μετά από απόφαση
του Δημοτικού του Συμβουλίου ,ο Δήμαρχος ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΑΒΑΡΗΣ ,
υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων στις 11 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2011 και
ξεκίνησε να προσαρμόζεται και να υλοποιεί τις δεσμεύσεις που
απορρέουν από αυτό.

•

Σαν πρώτο βήμα ,με εντολή του Δημάρχου διαμορφώθηκε το Γραφείο
Περιβάλλοντος και μία οργανωτική δομή ,από το κατάλληλο
προσωπικό για την κατάστρωση και υλοποίηση της αειφόρου
ενεργειακής πολιτικής του Δήμου, καθώς και την παρακολούθηση
επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί :

Έγκριση της προτάσεως του σχεδίου
από το Δ.Σ του Δήμου
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Δ/ΝΣΗ Δ/ΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ
Αριθμός Απόφασης : 24/2011 Ημερήσιας Διάταξης
Θέμα:
Α. Λήψη απόφασης για ένταξη στο πρόγραμμα «ΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ» (COVENANT OF
MAYORS), σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 59, 65, και 96 του Ν.3852/4.6.2010). Την ένταξη του Δήμου στο
πρόγραμμα δράσης εξοικονόμησης ενέργειας με την υπογραφή του «Συμφώνου των Δημάρχων»
B. Την εξουσιοδότηση του Δημάρχου ως νόμιμου εκπροσώπου του Δήμου για την υπογραφή του
προγράμματος (COVENANT OF MAYORS) που θα γίνει το 2011 στην κεντρική αίθουσα του Ευρωπαϊκού
Κοινοβουλίου της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που έχει την έδρα στις Βρυξέλλες.
ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΚΑΤΑ ΠΛΕΙΟΨΗΦΙΑ
Με ψήφους 27 υπέρ, Της ένταξης του Δήμου στο Πρόγραμμα <<ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ>> η άλλο
Πρόγραμμα αναμενόμενο που πρόκειται να ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο Υπουργείο μέσω
του 4ου Ε.Σ.Π.Α 2007’2013 Στα Πλαίσια άμεσων αναγκών του Δήμου με της ανάλογες παρεμβάσεις .
1) την υποβολή Σ.Δ.Α.Ε του Δήμου Σαλαμίνας ,στο Πρόγραμμα <<ΣΥΜΦΩΝΟ ΤΩΝ ΔΗΜΑΡΧΩΝ>>
2)Την προετοιμασία Εκπόνησης οικονομοτεχνικής μελέτης
3)Ένταξη στο όπιο Πρόγραμμα αναμενόμενο που πρόκειται να ανακοινωθεί από την Κυβέρνηση και το αρμόδιο
Υπουργείο για τους Ο.Τ.Α του 4ου Ε.Σ.Π.Α 2007’2013
το παρόν υπογράφθηκε από τον πρόεδρο του Δ./ Σ Σαλαμίνα 13-1-2011
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ
ΝΙΚΟΣ ΚΟΓΙΑΣ

ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

Τμήμα Ελέγχου Ρύπων και Περιβάλλοντος
•
Γραφείο μέτρησης ρύπων

•

Ελέγχει και καταγράφει τις πηγές των ρύπων,
τις τιμές των ρύπων της ατμόσφαιρας και
εισηγείται τη λήψη έκτακτων μέτρων όταν οι
τιμές υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια.
Συντάσσει μελέτες εξελικτικών τάσεων και
μεταβολών. Δημιουργεί βάσεις δεδομένων.
Επιμελείται σε συνεννόηση με τα αρμόδια
όργανα και φορείς για την εξάλειψη της
μόλυνσης της ατμόσφαιρας και εισηγείται τη
λήψη μέτρων. Ελέγχει τους καυστήρες των
δημόσιων κτιρίων εντός των ορίων του Δήμου
με τη βοήθεια του ΠΕΡΠΑ. Καταγράφει τους
ρύπους που εκπέμπουν τα αυτοκίνητα και
ενημερώνει τους οδηγούς. Εισηγείται
κατάλληλα μέτρα για τη επιτυχία των
παραπάνω στόχων .

Γραφείο Περιβάλλοντος το προσωπικό

Michalakis Ioannis
Xanthou st. 24
Post/nr 181 20
Koridallos GR
Contact Tel : 0030 210 4646146 , 0030 210 4964540
Mob. Phone : 0030 6944149892
Fax : 0030 210 4646190
E‐mail : jmixalaki@gmail.com
General Director environment office
============================================================
Nikos Fourikis
Faneromenis st. 150
Post/nr 189 00
Salamina GR
Contact Tel. : 0030 210 4652279, 0030 210 4646046
Mob. Phone : 0030 6977894315
Fax : 0030 210 4646190
E‐mail : fourikis.nikos@gmail.com

Town Concillor for E.U. Programs

Coordinator & Local Officer for E.U. Programs in Municipality of G.R

Dimitrios Ioachim
Agias Triadas 5
Post/nr 191 00
Megara – GR
Contact Tel : 0030 2296777150
Mob. Phone : 0030 6998494683
Fax : 0030 2296 777150
E-mail : ioachim13@msn.com

ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

ΜΕΡΟΣ .Α

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ CO2 στο 28%
•

•

•

Ο στόχος που τέθηκε είναι η μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) από τις
δραστηριότητες εντός των ορίων του Δήμου κατά 28% από τα επίπεδα του 2010 έως το 2020 μέσω
δράσεων ανά τους διάφορους τομείς δραστηριότητας της πόλης.
από έρευνα που έκανε με την ιδική ομάδα από τεχνικούς που πρόσφατα ανέλαβαν το έργο της
απογραφής του (ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑΤΟΣ) Αλλά και με την βοήθεια του εξωτερικού
Συμβούλου.
•
( Dimitrios Ioachim Covenant Coordinator for COMO/E.U Programs of Brussels)
Συνέταξαν το παρόν Σχέδιο οράματος & Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια, σύμφωνα με τις οδηγίες
του Συμφώνου των Δημάρχων. Όπως φαίνεται, ο στόχος της μείωσης εκπομπών CO2 θα μπορεί στο
μέλλον να επιτευχθεί από τον συνδυασμό εξοικονόμησης ενέργειας των ιδιωτικών και δημοτικών
οχημάτων και από εγκατάστασης συστημάτων ΑΠΕ στης οικίες εντός των ορίων του δήμου.
Εντούτοις, καθώς οι μεγαλύτερες προκλήσεις γενικά, προέρχονται από αυτούς τους τομείς στους
οποίους ο κάθε δήμος δεν θα μπορούσε να ασκήσει άμεση επίδραση ,δηλαδή
(ιδιωτικές μεταφορές, οικιακός και τριτογενής τομέας). Αντιθέτως εμείς σαν ομάδα πιστεύουμε ότι
λόγο του (μικρού χιλιομετρικά οδικού δικτύου), αλλά και του γενικά μικρού γεωγραφικού
χαρακτήρα του Νησιού στην μεταφορά των προσώπων με κάθε οδικό μέσον ,η επίτευξη του στόχου
του 28% μπορεί και πρέπει να προέρθει από αυτόν τον τομέα .Με τον στόχο μείωσης Co2 και
ενέργειας των ιδιωτικών οχημάτων & δημοσίων Μεταφορών καθώς και του οικιακού τριτογενή
τομέα. Και για αυτό θα πρέπει να αποτελέσει αντικείμενο στενής παρακολούθησης μέχρι την
επόμενη αναφορά προς το Σύμφωνο των Δημάρχων σε μια χρονιά οπότε και θα μπορούν να
εκτιμηθούν τα αποτελέσματα στην πράξη, αλλά και να προταθούν νέα ή διορθωμένα μέτρα και
δράσεις για το Δήμο.

1.
ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ (ΑΕΙΦΟΡΟ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ
1. Μείωση των εκπομπών CO2 από μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας σε όλες τις
δημοτικές δραστηριότητες, κτίρια και οχήματα έως το 2020
2. Μείωση των εκπομπών CO2 από την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας στον οικιακό και τριτογενή τομέα έως το 2020
3. Μείωση των εκπομπών CO2 από την προώθηση μέτρων εξοικονόμησης
ενέργειας στις μεταφορές έως το 2020
4. Καταγραφή της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώνεται εντός του Δήμου
από 2010 έως το 2020
Στο Σχέδιο Δράσης για την Αειφόρο Ενέργεια που ακολουθεί, περιγράφεται η
υφιστάμενη κατάσταση εντός των ορίων του Δήμου και τα μέτρα και
πρωτοβουλίες που θα υλοποιηθούν μέχρι το 2020 ώστε ο Δήμος να επιτύχει τον
στόχο μείωσης των εκπομπών CO2 που έθεσε, συνεισφέροντας έτσι στον
γενικότερο στόχο της αειφόρου ανάπτυξης και της προστασίας του
περιβάλλοντος.
Καθώς το Σχέδιο Δράσης του Συμφώνου των Δημάρχων για την Αειφόρο Ενέργεια
έχει την μορφή ενός ολοκληρωμένου έργου, εκτός των στόχων και των τεχνικών
μέσων για την επίτευξή τους,

παρακάτω εκτίθενται και οι δομές:

Δομές του Δήμου
• Οι δομές του Δήμου, ως φορέα υλοποίησης, που θα αναλάβουν τον
σχεδιασμό, υλοποίηση και παρακολούθηση των προβλεπομένων στο Σχέδιο
Δράσης
• Οι πιθανές πηγές χρηματοδότησης
• Το αναμενόμενο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης
• Τους τρόπους παρακολούθησης της προόδου και επαλήθευσης των
επιθυμητών αποτελεσμάτων
• Τις δράσεις ενημέρωσης, κινητοποίησης και δικτύωσης όλων των
εμπλεκομένων μερών του Δήμου προς τους σκοπούς του Σχεδίου Δράσης και
των στόχων του.

ΔΗΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ (ΑΕΙΦΟΡΟ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΗ ΔΟΜΗ ΚΑΙ ΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ
ΤΟΥΣ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΡΕΙΣ
•

ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΤΙΚΩΝ ΔΟΜΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ

•

Η κατάστρωση και υλοποίηση μίας ενεργειακής και κλιματικής πολιτικής
είναι μία απαιτητική διαδικασία που πρέπει να σχεδιαστεί με συστηματικό
τρόπο και να υλοποιηθεί με συνεχή παρακολούθηση των αποτελεσμάτων
της. Απαιτεί την συνεργασία μεταξύ διαφόρων τμημάτων της Τοπικής
Αυτοδιοίκησης, ενώ μία από τις προκλήσεις που θέτει το Σύμφωνο των
Δημάρχων και η επιτυχής υλοποίηση ενός Σχεδίου Δράσης για την Αειφόρο
Ενέργεια, είναι η αποδοχή και ενσωμάτωση του Σχεδίου ως κομμάτι των
κανονικών διαδικασιών και καθηκόντων του Δήμου.
Η κατάστρωση οργανωτικής δομής και η ανάθεση αρμοδιοτήτων
θεωρούνται προαπαιτούμενα για την επιτυχή υλοποίηση ενός τέτοιου
οράματος και Σχεδίου Δράσης.

•

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ

•

(Α)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΥΝΟΛΟΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ
ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΡΑΣΕΩΣ

• ΣΥΝΟΛΟΝ 7.724.000 ΕΥΡΩ

Δράσεις εξοικονόμησης ενεργειακής αποδοτικότητας
και προϋπολογισμοί
1. Δημαρχείο >Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας. Διασυνδεδεμένου
Φ/Β δικτύου με ΔΕΗ των 10 kw/p
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ > 38.000 ΕΥΡΩ
Παρεμβάσεις αναβάθμισης της θερμικής ενέργειας με καυστήρες PELLET 45.000
θερμίδων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 9.000 ΕΥΡΩ
2.Τεσερα Δημοτικά Σχολεία >Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας.
Διασυνδεδεμένων 10 kw/p Φ/Β δικτύου με ΔΕΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ > 152.000 ΕΥΡΩ
Παρεμβάσεις αναβάθμισης της θερμικής ενέργειας με καυστήρες PELLET 30.000
θερμίδων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ > 28.000 ΕΥΡΩ
3. Δυο Γυμνάσια & Λύκεια Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας .
Διασυνδεδεμένων 10kw/p Φ/Β δικτύου με ΔΕΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ > 72.000 ΕΥΡΩ
Παρεμβάσεις αναβάθμισης της θερμικής ενέργειας με καυστήρες PELLET 35.000
θερμίδων ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ > 14.000 ΕΥΡΩ
4. Λιμάνι & Παραλιακός δρόμος Παρεμβάσεις με 100 Φώτο βολταϊκά, των 100 watt
/p ανά κολώνα λαμπτήρων με τεχνολογία led.Διασυνδεδεμένου δικτύου με ΔΕΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 180.000 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

5. Στον Υπάρχων οδών φωτισμό με 100 αυτόνομα Φ/Β 60 w/p φωτιστικά με τεχνολογία
Led όπου ο βαθμός δυσκολίας σύνδεσης με ΔΕΗ κρίνετε απαραίτητος
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 140.000 ΕΥΡΩ
6. Οδούς & Γήπεδο Παρεμβάσεις με 50 φωτιστικά των 60 watt/p Φώτο βολταϊκά
αυτόνομων φωτιστικών, και διασυνδεδεμένου δικτυού με ΔΕΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 70.000 ΕΥΡΩ
7. Πρόγραμμα τοποθέτησης 100 Φ/Β Συστημάτων διασυνδεδεμένου δικτύου με ΔΕΗ
των Μονοκατοικιών με 10 kw/p ανά οικία.
Και παρεμβάσεις αναβάθμισης της θερμικής ενέργειας με καυστήρες PELLET
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ > 4.500.000 ΕΥΡΩ.
8. Αντικατάσταση 100 ιδιωτικών οχημάτων με Ηλεκτρικά επαναφορτιζόμενα . Και 100
δίκυκλα Ηλεκτρικού τύπου .
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 1.600.000 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΕΧΕΙΑ

9. Δημιουργία 5 στεγάστρων των 6 θέσεων με 5kw/p Ανά στέγαστρο
ιδικών Χώρων στάθμευσης Ηλεκτρικών οχημάτων ,με πρίζες
επαναφόρτισης από Φ/Β διασυνδεδεμένου δικτύου με ΔΕΗ
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 110.000 ΕΥΡΩ
10. Δημιουργία 3ης εγκαταστάσεις Φ/Β 10 kw/p έκαστο τύπου τέντας
σκίασης διασυνδεδεμένου δικτύου με ΔΕΗ ,για 50 θέσης οχημάτων
στους χώρους στάθμευσης του Δήμου.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 123.000 ΕΥΡΩ
11. Δημιουργία 10 αυτόνομες Φ/Β ταμπέλες των 200 watt/p η μια
,στης πλατείες με μηνύματα εξοικονόμησης Η/Ενέργειας
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 26.000 ΕΥΡΩ

Υπολογισμός απόδοσης
Γενικής εγκατεστημένης ισχύς
φωτοβολταϊκών συστημάτων
•

•

Οι επιλογές που κάναμε ήταν: Ανατολικά: 23°42'59“ Βόρεια: 37°58'45"
•
Τοποθεσία εγκατάστασης: (Ν .ΣΑΛΑΜΙΝΑ)
Συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών πάνελ: 1.151 kW/p Σύστημα στήριξης
των φωτοβολταϊκών: Σταθερό Συνολικές απώλειες (καλωδίων, ανακλάσεις, κλπ) 25.0%
•
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΩΝ
•
Ιανουάριος: 87.245,80 kWh
•
Φεβρουάριος: 87.936,40 kWh
•
Μάρτιος: 126.610,00 kWh
•
Απρίλιος: 146.177,00 kWh
•
Μάιος: 161.140,00 kWh
•
Ιούνιος: 164.593,00 kWh
•
Ιούλιος: 169.197,00 kWh
•
Αύγουστος: 164.593,00 kWh
•
Σεπτέμβριος: 150.781,00 kWh
•
Οκτώβριος: 119.704,00 kWh
•
Νοέμβριος: 82.526,70 kWh
•
Δεκέμβριος: 75.160,30 kWh

• Σύνολο Έτους: 1.535.664,20 kWh

ΜΟΝΑΔΑ & ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΑ
ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ
12. Κατασκευή Μονάδας παραγωγής βίο καυσίμων. Pellet & briquette
σε ιδιόκτητο οικόπεδο 3ων στρεμμάτων παραγωγής 1.500 κιλών
την ώρα, και παράλληλη παραγωγή βίο ντίζελ 100 λίτρων την ώρα.
( η μονάδα θα εργάζεται με 50% αυτονομία ηλεκτρικής ενέργειας)
για τον πρώτο χρόνο. Και μετά τον δεύτερο χρόνο θα έχει
αυτονομία 85‐90% με ιδία καύσιμα.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 450.000 ΕΥΡΩ
13. ΑΠΟΚΤΗΣΗ 6 ΔΑΣΟΚΟΜΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ
ΑΣΤΙΚΩΝ & ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ
2 Φορτηγά 6 τόνων, 2 μηχανές Θρυμμάτισης ελκυόμενους ,
1 Τρακτέρ, 1 Βυτίο 3 τόνων μεταφοράς τηγανελαιων .
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 200.000 ΕΥΡΩ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ

Μονάδας βίοκαυσίμων
• Η Κατασκευή Μονάδας παραγωγής βίο καυσίμων. Pellet &
briquette
•

ΘΑ ΑΠΟΔΙΔΕΙ ΚΑΘΑΡΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΠΕΡΙΠΟΥ .
ΜΕ ΠΑΡΑΓΩΓΗ 1.500 ΚΙΛΩΝ ΤΗΝ ΩΡΑ Χ 10 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΩΡΕΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ =
15.000 ΚΙΛΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ .
ΜΕ ΚΟΣΤΟΣ ΓΕΝΙΚΩΝ ΕΞΟΔΩΝ = 600,00 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΤΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΕ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ ΠΩΛΗΣΕΩΝ
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ ΤΗΣ ΤΑΞΕΩΣ ΤΩΝ
15/ ΤΟΝΟΥΣ Χ 195,00 ΕΥΡΩ Ο ΤΟΝΟΣ
ΠΕΡΙΠΟΥ ΜΙΚΤΑ =2.925,00 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ = 2.325,00 ΕΥΡΩ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Χ 20 ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ ΗΜΕΡΕΣ ΤΟ ΜΗΝΑ

ΚΑΘΑΡΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΕΣΟΔΑ ΤΟ ΜΗΝΑ =44.700
ΕΥΡΩ Χ 9 ΜΗΝΕΣ =ΤΟ ΧΡΟΝΟ 402.300 ΕΥΡΩ
ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΕΩΣ 2020
=3.620.700 ΕΥΡΩ

Υπολογισμός εσόδων από το σύνολο των
διασυνδεδεμένων φωτοβολταϊκων συστημάτων
Οι επιλογές που κάναμε ήταν: Ανατολικά 23°42'59" :Βόρεια : 37°58'45"
•
•

Τοποθεσία εγκατάστασης. ΣΑΛΑΜΙΝΑ )

Η περιοχή ανήκει στο Διασυνδεδεμένο σύστημα της Δ.Ε.Η

•

Συνολική εγκατεστημένη ισχύς των φωτοβολταϊκών πάνελ 1.151 kWp

•

Σύστημα στήριξης των φωτοβολταϊκών:Σταθερό Έναρξη λειτουργίας
πριν από :Φεβρουάριος 2012 Αρχική τιμή πώλησης ηλεκτρικής
ενέργειας 0.334 &euro/kWh Μέση ετήσια μείωση απόδοσης
φωτοβολταϊκών στοιχείων0.85 % Μέση τιμή Δείκτη Τιμών
Καταναλωτή 20 ετίας1.90 % Συνολικές απώλειες (θερμοκρασία,
πτώσεις τάσης καλωδίων, ανακλάσεις κλπ) 25.0%

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
•

Η μέση ετήσια αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας του 1ου έτους θα
είναι:1.535.664,20 kWh (κιλοβατώρες)

•

•
Έσοδα 1ου έτους512.620,07&euro
•
Έσοδα 2ου έτους510.677,04&euro
•
Έσοδα 3ου έτους508.741,39&euro
•
Έσοδα 4ου έτους506.813,07&euro
•
Έσοδα 5ου έτους504.892,05&euro
•
Έσοδα 6ου έτους502.978,32&euro
•
Έσοδα 7ου έτους501.071,85&euro
•
Έσοδα 8ου έτους499.172,60&euro
Έσοδα 9ου έτους 497.280,55 euro ΕΤΟΣ 2020 ΕΣΟΔΑ =4.545.000 ΕΥΡΩ ΠΕΡΙΠΟΥ
•
Έσοδα 10ου έτους495.395,67&euro
•
Έσοδα 11ου έτους493.517,93&euro
•
Έσοδα 12ου έτους491.647,31&euro
•
Έσοδα 13ου έτους489.783,79&euro
•
Έσοδα 14ου έτους487.927,32&euro
•
Έσοδα 15ου έτους486.077,89&euro
•
Έσοδα 16ου έτους484.235,48&euro
•
Έσοδα 17ου έτους482.400,04&euro
•
Έσοδα 18ου έτους480.571,57&euro
•
Έσοδα 19ου έτους478.750,02&euro
•
Έσοδα 20ου έτους476.935,38&euro

•

Συνολικά έσοδα 20 ετίας 9.891.489,33 Euro

14. Δράσεις εκθέσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης
Τόσο των υπαλλήλων του Δήμου, όσο και των οδηγών και
των πολιτών της πόλης ,2 φορές το χρόνο σε
θέματα εξοικονόμησης ενέργειας με εκθέσεις και ιδικά
διαφημίστηκα φυλλάδια δώρο από μικρά Φώτο βολταϊκά
προς τους κατοίκους , με την συνεργασία των
καταστημάτων ,επαγγελματιών ,καθώς και κίνητρα για την
ανταλλαγή παλαιών λαμπτήρων με λάμπες χαμηλής
κατανάλωσης ηλ/ενέργειας, με σεμινάρια στην αίθουσα
του Δήμου.
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ> 12.000 ΕΥΡΩ

Διαφημιστική καμπάνια
ενημέρωσης

Και ιδικά συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς στα προγράμματα για την
διδασκαλεία εξοικονόμησης Ενέργειας στα Σχολεία.

http://www.vrohopoioi.gr/selida_daskalon.html
15. Συνεργασία του Δήμου . Με τους άμεσα εμπλεκόμενους τοπικούς ελεύθερους επαγγελματίες και
τοπικούς φορείς για την συντήρηση και την άρτια λειτουργία των ενεργειακών συστημάτων ,με
συμβάσεις Σ.Δ.Ι.Τ (Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα ) για την δημιουργία 130 νέων
θέσεων εργασίας, στον ευρύτερο ιδιωτικό τομέα του Νησιού .
Εάν είστε Βιοτέχνης η Επαγγελματίας : πατήστε εδώ : http://www.espa.gr/el/Pages/default.aspx
Εάν είστε Άνεργος : πατήστε εδώ: http://www.oaed.gr/Pages/SN_7.pg

•

Εάν επιθυμείτε την πράσινη στροφή στην ζωή σας :
πατήστε εδώ:

http://www.piraeusbank.gr/ecpage.asp?id=299896&nt=96&lang=1&gclid=CLfipZGNgasCFYK‐
zAoddxZT2w

Διαφημιστική καμπάνια ενημέρωσης
http://www.ecomobility.gr/greek/index.php

ΓΕΝΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ ΕΣΟΔΑ
ΕΩΣ ΤΟ 2020
• Το γενικό κόστος του προτεινόμενου σχεδίου
ανέρχεται στο ποσόν των
• 7.724.000 ΕΥΡΩ
• Τα οικονομικά αναμενόμενα Έσοδα έως του στόχου
που είναι το έτος 2020
• Βάση των υπολογισμών μας θα είναι
ΕΣΟΔΑ ΕΩΣ 2020 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗΝ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ
ΒΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ. =3.620.700 ΕΥΡΩ
• ΕΣΟΔΑ ΕΩΣ 2020 ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ
ΦΩΤΟ ΒΟΛΤΑΙΚΑ = 4.545.000 ΕΥΡΩ
ΤΑ ΑΝΑΜΕΝΟΜΕΝΑ ΣΥΝΟΛΙΚΑ ΕΣΟΔΑ ΕΩΣ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020

ΣΥΝΟΛΟ ΠΕΡΙΠΟΥ = 8.165.000 ΕΥΡΩ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ ΒΙΩΣΙΜΟΥ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΠΛΑΝΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΙΑΚΟΥ & ΤΡΙΤΟΓΕΝΗ ΤΟΜΕΑ
Δήμου Σαλαμίνας
ΙΟΥΝΙΟΣ 2011
ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

COVENANT COORDINATOR FOR THE LOCAL ENERGY OF MAYORS IN GREECE

Το πρόγραμμα αναφέρετε στον οικιακό & τριτογενή τομέα
,που είναι και ο μεγαλύτερος υπεύθυνος για την αρνητική
βιοκλιματική αλλαγή που έχει υποστεί κάθε μικρή η μεγάλη
πόλη σε όλα τα σύγχρονα κράτη της Ευρώπης, αλλά και
γενικά στον πλανήτη μας .

Στοιχεία του Σχεδίου δράσης
Τα παρακάτω στοιχεία του Σχεδίου δράσης , με την τεράστια θετική
συμβολή που μπορούν να μας προσφέρουν, μιλούν από μόνα τους
,στο πως μπορούμε να συμβάλουμε στο γενικό πρόβλημα του
οικιακού & τριτογενή τομέα ,με αυτό το απλό παράδειγμα ,αλλά και
να μπορέσουμε να προσδιορίσουμε (τα θετικά) αποτελέσματα του ,σε
κλίμακα Χ 100, και να κατανοήσουμε με τον πιο απλό τρόπο της
παρεμβάσεις που μπορούμε να επιτύχουμε σε μια πόλη των 38.000
χιλ/κατοίκων όπως η νήσος Σαλαμίνα που βρίσκετε γεωγραφικά στο
βόριο τμήμα του Αργοσαρωνικού και είναι το μεγαλύτερο νησί σε
έκταση και το κοντινότερο στην Αθήνα . Το συγκεκριμένο πρόγραμμα
θα μπορεί να εφαρμοστεί σε κάθε Ελληνικό Νησί με παρόμοια
δεδομένα και από κάθε Δήμο ανεξάρτητα .
Με την οικονομική στήριξη της
(Κ. Ε .Τ/επ.) Κεντρικής Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων

ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΤΟΥ
ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΤΟΜΕΑ
Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ & Η ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΜΕ ΣΗΜΕΡΙΝΕΣ ΑΞΙΕΣ
•

Το κόστος με σημερινές αξίες δεν περνά τα 62.000 ευρώ ανά
μονοκατοικία & οικογένεια

•

Η χρηματοδότηση προτείνουμε να προέρχεται από την
Επενδύσεων

•

Η από ιδιώτες επενδυτές ,Τράπεζες ,επενδυτικούς ομίλους, κ.λπ.

•

Ο χρόνος αποπληρωμής του κεφαλαίου δεν θα ξεπερνά τα 25
χρόνια

Κ.Ε.Τ./

ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ
ΣΤΟΙΧΕΙΑ
–
–
–
–
–
–
–

Α) Μηδενικό κόστος καταναλώσεως Οικίας Ηλεκτρικής Ενέργειας
Β) Μηδενικό κόστος Οικίας Κεντρικής Θερμάνσεως & Ζεστό νερό
Γ) Μηδενικό κόστος και των δυο οχημάτων με Ηλεκτρική ενέργεια
Δ) Μείον 90% στο συντελεστή Μολύνσεως της Ατμόσφαιρας με Co2
Ε) Μεγάλη συμβολή Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας προς την Δ.Ε.Η
Ζ) Καθαρό εισόδημα περίπου 650,00 ευρώ τον μήνα χωρίς φόρους ανά
οικογένεια.
Η) Ηλεκτρική Ενέργεια και Θέρμανση χωρίς προβλήματα & διακοπές.

ΑΜΕΣΑ ΕΜΠΛΕΚΟΜΕΝΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΩΣ ΤΟΥ
ΣΧΕΔΙΟΥ
–

Το Σύμφωνο των Δημάρχων

–

Δημοτική Αρχή & το αρμόδιο
τμήμα περιβάλλοντος

–

Χρηματοδοτικός μηχανισμός
προγραμμάτων ΕΛΕΝΑ

–

Κεντρική Ευρωπαϊκή
Τράπεζα Επενδύσεων

–

Τράπεζα Ελλάδος.

–

Υπουργείο Ανάπτυξης ΕΤΕΑΝ

–

Υπουργείο Υ.Π.Ε.Κ.Α

Που πάνε τα χρήματα μου ?
Το διάγραμμα προσδιορίζει τα ποσοστά εξόδων ενός τυπικού σπιτιού
που είναι 1.100 ευρώ το μήνα .
319 ευρώ

187 ευρώ

154 ευρώ 143 ευρώ

132 ευρώ

44 ευρώ

121 ευρώ

ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ 4ων ΜΕΛΩΝ
ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΣ

ΜΕΡΟΣ Β’:
–

Ηλεκτρική κατανάλωση Μονοκατοικίας 85μ2 γενικά

–

Θερμική κατανάλωση (ζεστού νερού ,& θερμάνσεως)

–

Δροσισμός καλοκαιρινής περιόδου (κλιματιστικά )

–

Συμβατικό επιβατικό όχημα 1.400 κυβ/ εκ. (βενζίνας)

–

Μηχανάκι 125 κυβικών εκ. (βενζίνας)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΩΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ & ΘΕΡΜΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ
•

Η μέση κατανάλωση ρεύματος σε μια μονοκατοικία 85μ2 για 12 μήνες με τα
στοιχεία που έχουμε σήμερα από την Δ.Ε.Η για την διαβίωση 4ων μελών
οικογένειας είναι περίπου της τάξεως των 100,00 ευρώ το μήνα χωρείς κλιματισμό
με την αξία που χρεώνει η Δ.Ε.Η την κιλοβατώρα σήμερα με την νέα τιμολόγηση και
με της υπόλοιπες χρεώσεις υπέρ τρίτων .

•

Η ανάγκες θερμάνσεως για τους 6 μήνες του χειμώνα με την σημερινή τιμή του
πετρελαίου είναι περίπου 890,00 ευρώ τόνος για θέρμανση σε 24 ώρη βάση. Θα
μετρήσουμε χρόνο καύσεως με τους 4ης μήνες Με ένα συμβατικό τύπο
καυστήρα 35.000 θερμίδων με καζάνι ζεστού νερού η κατανάλωση κυμαίνετε
περίπου στα 1,4 λύτρα την ώρα Χ 24 ώρες = 33,6 λύτρα τη μέρα, αυτό αν το
πολλαπλασιάσουμε με 30 μέρες ,είναι περίπου 1.008 λύτρα ανά μήνα πετρελαίου
για της ανάγκες της Μονοκατοικίας των 85μ2 του παραδείγματος για 24 ώρη σωστή
θέρμανση, Θα ξοδέψουμε =897,12 ευρώ για ένα μήνα ,Χ 4ης μήνες
το χρόνο. …………………………………………...=3.588,50 ευρώ
Παράλληλα μολύνουμε την ατμόσφαιρα του τοπικού μικροκλίματος με
CO2 ανά Liter πετρελαίου με 2,63kg CO2 X 33,6 Liter την ημέρα έχουμε
ανά οικία στο σύνολο =88.36 kg CO2
ΣΤΟ ΔΙΑΣΤΗΜΑ Της ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΤΟΥ ΧΕΙΜΩΝΑ στο σύνολο 4ων μηνών
για της 100 κατοικίες έχουμε μια επιβάρυνση των = 1.060,320 kg CO2 .

•
•

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ
•

Η ανάγκες του δροσισμού σήμερα με την αλλαγή του κλίματος είναι
σαφέστατα απαραίτητες ,η κατανάλωση σε μια Μονοκατοικία 85
μ2 με 3 απαραίτητα κλιματιστικά κυμαίνεται από 2‐3 μήνες
καταναλώσεως ρεύματος ,για Ιούνιο, Ιούλιο ,Αύγουστο που όμως
δεν μπορούμε να προσδιορίσουμε άμεσα ,αλλά έμμεσα με
εκτιμήσεις των σημερινών κλιματικών αναγκών που είναι περίπου
κατ’ μέσο όρο 4ης με 6η ώρες την ημέρα ,θα υπολογίσουμε με μέση
κατανάλωση 5 ώρες την ημέρα Χ 30 ήμερες, και με δυο
κλιματιστικά 9.000 btu και ένα 12.000btu = 30.000btu θα
χρειαστούμε την κατανάλωση των 600 watt/h Χ 5 ώρες την ημέρα
=3.000 watt/p την μέρα Χ 30 ήμερες= 90.000 watt με την σημερινή
αξία ρεύματος θα πληρώσουμε για τον κλιματισμό περίπου 9,00
ευρώ την ημέρα Χ 30 ημέρες περίπου = 270 ευρώ το μήνα .Το
άθροισμα αυτό πρέπει να το πολλαπλασιάσουμε με τους 3ης μήνες
του καλοκαιριού που θα είναι περίπου 270,00 ευρώ το μήνα Χ 3
μήνες =810,00 ευρώ . και αυτό το ποσόν να το διαιρέσουμε δια του
365 ημέρες .και κατόπιν το άθροισμα των 2,21 ευρώ την ημέρα να
το πολλαπλασιάσουμε Χ 30 ημέρες που μας δίνει, το τελικό
αποτέλεσμα ……. ………….το μήνα = 66,30 ευρώ.

ΚΟΣΤΟΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

•

Η κατανάλωση καύσιμου ενός ΙΧ συμβατικού 1.400 κυβ/ εκ. βενζινοκίνητου 4ων
θυρών οχήματος για της καθημερινές μας ανάγκες που είναι συνήθως, ( η απόσταση
εργασίας από την οικία και επιστροφή ,τα ψώνια του σπιτιού ,η βόλτα το Σάββατο
Κυριακή κλπ ) δηλαδή περίπου 80 χιλιόμετρα μέσω όρο. ΠΟΥ όμως δεν μπορούμε να
προσδιορίσουμε επακριβώς για αυτές της ανάγκες ,αλλά αν δεχτούμε το συντηρητικό
παράδειγμα ,καταλήγουμε στο συμπέρασμα των 8 λύτρων Χ 1,60 ευρώ το λύτρο τιμή
του σήμερα 2011 για τα 80 χιλιόμετρα =12,80
ευρώ την ημέρα …………………………………………….το μήνα. =384 ευρώ

•

Αν μετρήσουμε την μόλυνση των 8 /liter X με το 2,32Kg co2 ανά Liter τότε
έχουμε ανά όχημα την ημέρα= 18,56 kg/Co2 για τα 100 οχήματα έχουμε στο
σύνολο τους την ημέρα =1.856 kg CO2 Χ 30 =Το μήνα .......55.680 kg/CO2
ΤΟ ΧΡΟΝΟ ΕΧΟΥΜΕ ΕΠΙΒΑΡΥΝΣΗ =………………………. 668.160 Kg CO2
από την κατανάλωση της βενζίνας των 100 οχημάτων

•
•

Και από την κατανάλωση των Μοτοποδηλάτων 1 Liter βενζίνα X 100 την
ημέρα περίπου 2,32 kg CO2 = 232,00 Kg CO2 X 100 Μοτοποδήλατα
το μήνα =………………………………………………………..23.200 kg CO2

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΑ %
ΕΚΠΟΜΠΩΝ & ΟΡΥΚΤΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
Οι συντελεστές εκπομπών:
ΒΙΟΚΑΥΣΙΜΩΝ

Ντίζελ: 2,63 kg CO2 ανά λίτρο
Βενζίνη: 2,32 kg CO2 ανά λίτρο
Βιο‐πετρέλαιο: 0,67 kg CO2 ανά λίτρο

Συνέχεια ¨ ΣΥΜΒΑΤΙΚΩΝ ΔΑΠΑΝΩΝ

ΟΧΗΜΑΤΩΝ

•

Η ασφάλεια του οχήματος για 1.400 κυβικά σήμερα κοστίζει μόνο
για απλή κάλυψη αστικής ευθύνης 300 ευρώ για 6 μήνες αν το
διαιρέσουμε δια του 180 ημέρες είναι =1,65 ευρώ την ημέρα
……………. …………το μήνα . =50,00 ευρώ

•

Η εφορεία κυμαίνετε στα 265,00 ευρώ το χρόνο δια του 12 μήνες
κοστίζει …………………………..το μήνα =22,00 ευρώ.

•

Το κόστος συντήρησης (σέρβις , μηχανής, ΚΤΕΟ) όλα μαζί
ανέρχονται σε 480 ευρώ το χρόνο. …..το μήνα =40,00 ευρώ.

•

ΣΥΝΟΛΟΝ ΤΟ ΜΗΝΑ ΠΕΡΙΠΟΥ……………… …496,00 ΕΥΡΩ.

•

Το μηχανάκι που έχει γίνει απαραίτητο μέσο μεταφοράς μας για
κοντινές αποστάσεις των 125/ κυβικών εκ. θα μας κοστίζει με τα
εξής ( ασφάλεια, σέρβις, καύσιμα, εφορεία ) περίπου 594 ευρώ το
χρόνο……..το μήνα . = 49,50 ευρώ

ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ – ΣΥΜΒΑΤΙΚΗΣ ΜΟΡΦΗΣ
• Α )ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ ΤΥΠΟΥ
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΤΟ ΜΗΝΑ
1) Δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας Μόνο/κίας…….. ..το μήνα =166,30 ευρώ
2) Πετρέλαιο Θέρμανσης το χρόνο 3.588,50 ευρώ...το μήνα =299,00 ευρώ
•

ΣΥΝΟΛΟΝ …………………………………….ΤΟ ΜΗΝΑ 465,30 ΕΥΡΩ

Β) ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟΥ
ΟΧΗΜΑΤΟΣ 1.400 κυβ. ΤΟ ΜΗΝΑ

•

1) Αυτό/το 1,4 εφορία το χρόνο 265 ευρώ…. ……….το μήνα = 22,00 ευρώ

•

2) Αυτο/το 1,4 ασφάλεια το χρόνο 600 ευρώ ……….το μήνα= 50,00 ευρώ

•

3) Αυτο/το 1,4 καύσιμα 12 ευρώ/ημέρα για 80 χιλ.. το μήνα =384,00 ευρώ

•

4) Αυτο/το 1,4 σέρβις ,ΚΤΕΟ (λάδια κ.λπ.)… ……....το μήνα= 40,00 ευρώ

•

ΣΥΝΟΛΟΝ ……….ΤΟ ΜΗΝΑ= 496,00 ΕΥΡΩ

Γ) ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΣΥΜΒΑΤΙΚΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
125 κυβ/ εκ. ΤΟ ΜΗΝΑ

•

1) Μηχανάκι 125 κ/εκ. εφορία το χρόνο 25 ευρώ. το μήνα= 2,00 ευρώ

•

2) Ασφάλεια το χρόνο 90 ευρώ δια /12 μήνες …..το μήνα= 7.50 ευρώ

•

3) Καύσιμα για 30 χιλιόμετρα 1 ευρώ ημέρα. .....το μήνα= 30,00 ευρώ

•

4) Σέρβις (λάδια +διάφορα). ………………......……το μήνα= 10 ευρώ

•

ΣΥΝΟΛΟΝ ………………………………..ΤΟ ΜΗΝΑ 49,50 ΕΥΡΩ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
ΟΙΚΙΑΣ, ΟΧΗΜΑΤΟΣ, ΣΚΟΥΤΕΡ, ΤΟ ΜΗΝΑ = 1.010,00 ευρώ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΑΠΑΝΗΣ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΟ
ΧΡΟΝΟ
1.010,00 ΕΥΡΩ Χ 12 ΜΗΝΕΣ = 12.120,00 ΕΥΡΩ

ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ & ΔΑΠΑΝΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΜΕ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Π.Ε
•

1) Το κόστος για την αναβάθμιση μιας Μονοκατοικίας 85 μ2 με το
κατάλληλο Φώτο βολταϊκό των 10/ κιλοβάτ ,μια ανεμογεννήτρια 800
watt/h, μια γεννήτρια πετρελαίου των 3,5/ κιλοβάτ ,και μια συστοιχία 6
μπαταριών των 24volt από 400watt/p Χ 6 = 2.400 watt.p/h για να
καλύπτει στο 100% της ανάγκες με αδιάλειπτη ηλεκτροδότηση χωρείς
προβλήματα .

•
•
•
•

Φώτο βολταϊκό σύνδεση με την Δ.Ε.Η ..……..= 34.000 ευρώ
Ανεμογεννήτρια των 800watt/h ………………..= 1.200 ευρώ
Γεννήτρια πετρελαίου των 3, 5/ κιλοβάτ ….…= 1.800 ευρώ
Μπαταρίες 6 Χ 400 watt.p/h των 24ων volt….= 1.800 ευρώ

–

ΣΥΝΟΛΟΝ ………………………………..= 38.800 ΕΥΡΩ

Μονάδα θερμάνσεως
1. Η μονάδα θερμάνσεως με pellet που με την
σημερινή τεχνολογία καλύπτει στο 100% της
ανάγκες θέρμανσης & ζεστού νερού, επί
24ωρη βάση ,με 35.000 θερμίδες καυστήρα
Κοστίζει σήμερα με πλήρη εγκατάσταση το
ποσόν των …………….=7.000 ευρώ .

ΚΟΣΤΟΣ ΑΓΟΡΑΣ ΤΩΝ
ΔΥΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ
1) Ηλεκτρικό Αυτοκίνητο επαναφορτιζόμενο με 220volt και τελική
εμβέλεια 120 χιλιομέτρων με τελική ταχύτητα 80‐100 χιλιόμετρα,
4ων θυρών οικογενειακού τύπου εφάμιλλο ενός συμβατικού
βενζινοκίνητου 1.400 κυβ/εκ. Με σημερινές αξίες
κοστίζει
περίπου ………………….=13.000 ευρώ

2) Ηλεκτρικό Μηχανάκι επαναφορτιζόμενο με 220volt με τελική εμβέλεια 60
χιλιόμετρα ,και με τελική ταχύτητα 65 χιλιόμετρα την ώρα . κοστίζει περίπου
…………..= 3.000 ευρώ

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ Α.Π.Ε
•
•

Για την οικία …………….=45.800 ΕΥΡΩ
Για τα δυο οχήματα .….= 16.000 ΕΥΡΩ

• ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΚΟΣΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ =61.800
ΕΥΡΩ

ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΟ ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ
• Παραγωγή ηλεκτρικής Ενέργειας από Φώτο βολταϊκό των
10/kw.p/h στην οροφή της Μονοκατοικίας, θα μας δώσει
οικονομικό κέρδος
• περίπου …………………..=650,00 ευρώ το μήνα .
• Αν αφαιρέσουμε το ποσόν της ανάγκης που θα έχουμε
καταναλώσει, σε ηλεκτρική ενέργεια
• που ανέρχεται στα …………..=166,30 ευρώ το μήνα .
• Θα έχουμε καθαρό κέρδος το =483,70 ευρώ το μήνα

Βοηθητικά συστήματα
υβριδικού τύπου
• Η ανεμογεννήτρια των 800 watt/p θα αναπληρώνει
ηλεκτρική ενέργεια ακόμα και της βραδινές ώρες η όταν
δεν υπάρχει επαρκείς ηλιοφάνεια ,αλλά θα
εκμεταλλευτεί και τον άνεμο ανά πάσα στιγμή.
• Η γεννήτρια πετρελαίου των 3,5kw/p την ώρα θα είναι
προγραμματισμένη για αυτόματη εκκίνηση σε
περιπτώσεις διακοπής την νύχτα από την Δ.Ε.Η.
• Η μπαταρίες θα έχουν πάντα αποθηκευμένο ρεύμα για
της περιπτώσεις διακοπής της Δ.Ε.Η που με την αυτόματη
εναλλαγή δεν θα καταλαβαίνουμε ότι έγινε διακοπή
ρεύματος, για περίπου 6 έως 8 ώρες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ
ΜΕ ΒΙΟΜΑΖΑ (PELLET)
•

Η θέρμανση με την νέα τεχνολογία των πελλετ είναι η λύση στην
οικονομία, αλλά και στην μείωση του Co2 .Αφού η αναλογία με το
πετρέλαιο του ενός 1/ τόνου που με σημερινές τιμές είναι 890,00
ευρώ (και με τάσεις ανόδου) η αντίστοιχη θερμική δύναμη με βίο
καύσιμο θα είναι μόνο 2.3/τόνοι πελλετ,
με αξία αγοράς 185,00 ευρώ/τόνος………..= 425,50 ευρώ.

•

Βλέπουμε ότι θα έχουμε κέρδος από τα 890,00 ευρώ μείον 425,50
ευρώ …………………………….=465,00 ευρώ το μήνα.
•
•

Δηλαδή 50% καθαρό οικονομικό κέρδος αλλά

Και 90% μείον στο CΟ2 του μικροκλίματος του Δημοτικού
διαμερίσματος.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ
ΠΑΡΑΓΩΓΗ Α.Π.Ε
• Καταναλώσιμη . ενέργεια το μήνα …=166,30 ευρώ
• Παραγωγή ενέργειας Α.Π.Ε το μήνα= 625,00 ευρώ
• Κέρδος οικονομικό το μήνα…………. =458,70 ευρώ
• Στο παράδειγμα αυτό βλέπουμε ότι η ανάγκη ηλεκτρικής
ενέργειας ,έχει καλυφτεί στο 100%.
• Και έχουμε να εισπράξουμε ένα καθαρό εισόδημα από την
Δ.Ε.Η το μήνα……………….. =458,70 ευρώ

ΤΕΛΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΠΑΓΙΩΝ ΕΞΟΔΩΝ
(ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΑΣ) ΤΟ ΜΗΝΑ ΜΕ Α.Π.Ε
•

Η δαπάνη σε χρήμα ηλεκτρικής ενέργειας της μονοκατοικίας το
μήνα ……………….……….=000.00 ευρώ

•

Η δαπάνη σε χρήμα θερμικής ενέργειας με πελλετ για 4ης μήνες Χ
425,50= 1.702 ευρώ δια 12 μήνες θα είναι περίπου το μήνα
……………………………………………= 141,80 ευρώ
•

•

ΠΑΡΑΤΗΡΟΥΜΕ ΟΤΙ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΤΕΡΑΣΤΙΟ ΟΦΕΛΟΣ

Η διαφορά του οικονομικού κέρδους που προκύπτει ανέρχεται στο
100% στο ρεύμα, και 50% στη θέρμανση
•

Και η μείωση του CΟ2 στην ατμόσφαιρα και στο μικροκλίμα του
Δήμου μειώνετε στο 90% ανά οικία

ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ
•
•
•
•

Εφορία το χρόνο …………………………...=3,00 ευρώ
Επαναφόρτιση για 8 ώρες ημέρα………....= 0,0 ευρώ
Συντήρηση μπαταρίες & σέρβις το μήνα.. =60,00 ευρώ
Ασφάλεια απλή το μήνα …………………..=30,00 ευρώ

• Γενικά έξοδα περίπου =το μήνα 90,00 ευρώ

ΠΑΓΙΑ ΕΞΟΔΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΜΗΧΑΝΑΚΙ
•
•
•
•

Εφορία το χρόνο …………………...........=3,00 ευρώ
Επαναφόρτιση για 8 ώρες ημέρα ……....=0,0 ευρώ
Συντήρηση ,μπαταρίες (σέρβις).=το μήνα 20,00 ευρώ
Ασφάλεια απλή ………...............=το μήνα 5,00 ευρώ

• Γενικά έξοδα περίπου
το μήνα 25,00 ευρώ

ΓΕΝΙΚΕΣ ΣΥΓΚΡΙΤΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΔΙΑΒΙΩΣΕΙΣ ΤΟ
ΜΗΝΑ
•

Με συμβατική ενέργεια.. ……………………….το μήνα = 1.010 ευρώ

•

Με το πρόγραμμα των Α.Π.Ε …………………..το μήνα =256,00 ευρώ

•

Αν συν’ υπολογίσουμε όμως το καθαρό υπόλοιπο του κέρδος που έχουμε από την
παραγωγή ενέργειας του Φώτο βολταϊκού που είναι περίπου το
μήνα………………………………………….. = 483,70 ευρώ.

•

Τότε μπορούμε να καλύψουμε της υπόλοιπες δαπάνες (πελλετ, όχημα, μηχανάκι )που
είναι περίπου το μήνα ……….=256,00 ευρώ.

•

Με τελικό θετικό αποτέλεσμα και καθαρό εισόδημα περίπου
άνευ φόρων . το μήνα …..........................................=227,70 ευρώ .

ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ
Για το άνοιγμα του EXCE‐ OFFICE βάλτε τον κωδικό

Φύλλο εργασίας
του Microsoft Office Exce

•
•

ΤΟ ΤΕΛΙΚΟ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ ΠΟΥ ΘΑ ΕΧΟΥΜΕ

ΜΕ ΤΗΝ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΗ ΠΡΟΤΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΘΑ ΕΙΝΑΙ ΜΗΔΕΝΙΚΟ ΤΟ
ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΑΓΚΩΝ ΔΙΑΒΙΩΣΗΣ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΠΟΥ ΘΑ ΕΝΤΑΧΤΟΥΝ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΥΤΟ , ΑΛΛΑ ΘΑ ΕΠΙΤΥΧΟΥΜΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΜΕΙΩΣΗ ΤΟΥ
Co2 ΕΩΣ ΚΑΙ 90% ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΙΜΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΜΑΣ.
• ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΟΣΤΟΥΣ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ (ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ )ΜΕ ΤΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ ΤΩΝ 227,70 ΕΥΡΩ ΤΟ ΜΗΝΑ
ΑΝΑ ΟΙΚΙΑ Χ 12 ΜΗΝΕΣ= 2.732,40 ΕΥΡΩ ΤΟ ΧΡΟΝΟ
ΚΑΙ ΓΙΑ Χ 25 ΧΡΟΝΙΑ ΠΕΡΙΠΟΥ ……….. = 68.310,00 ΕΥΡΩ

Οικονομικά & περιβαλλοντικά
οφέλη του Δήμου Σαλαμίνας

• Μετά την οικονομική ύφεση που έχει κλιμακωθεί σε μεγάλο
βαθμό στην Ευρώπη, και στην Ελλάδα ,αλλά και την αρνητική
αλλαγή του κλίματος που η ατμόσφαιρα του Πλανήτη έχει
υποστεί.
• Πιστεύουμε ότι ,το σχέδιο βιώσιμης ανάπτυξης που
προτείνουμε για την Πόλη της Σαλαμίνας ,θα συμβάλει
θετικά έως ένα μεγάλο βαθμό στο Περιβάλλον, αλλά και στην
οικονομία της Δημοτικής αρχής και εν γένει του οικιακού &
τριτογενή τομέα των δημοτών της Πόλης μας.

ΑΠΑΛΛΑΓΕΣ‐ ΜΕΙΩΣΕΙΣ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Απαλλαγή από δαπάνη ηλεκτρικής ενέργειας 100% για Πάντα
Απαλλαγή από δαπάνη θερμικής ενέργειας 50% για Πάντα
Απαλλαγή από καύσιμα μεταφοράς προσώπων 100% για πάντα
Απαλλαγή τελών & δαπάνης οχημάτων 100% για πάντα
Μείωση του διοξείδιο του άνθρακα Co2 στο 90%
Μείωση της παραγωγής ενέργειας με λιγνίτη
Αύξηση της καθαρής μορφής ηλεκτρικής ενέργειας
Απεξάρτηση από καύσιμα πετρελαίου & βενζίνας 100% για πάντα
Δημιουργία 10 νέων θέσεων εργασίας στο Δημοτικό διαμέρισμα
Αύξηση των οικονομικών εισοδημάτων για κάθε οικογένεια
Μείωση του θορύβου μέσα στην πόλη από τα 100 οχήματα
Κ.λπ.. Πολλά θετικά .

ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΓΙΑ 100 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ

• Η πρόταση του ως άνω σχεδίου για της
Μονοκατοικίες με την προτεινόμενη υβριδική
αναβάθμιση στην ηλεκτρική και θερμική
ενέργεια, στην μεταφορά των προσώπων, με
ηλεκτρικά οχήματα θα συμβάλει σε μεγάλο
βαθμό αν το πολλαπλασιάσουμε χ 100. οικίες

Υπολογισμός εσόδων από διασυνδεδεμένα φωτοβολταϊκα συστήματα Ανά έτος

ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Παράδειγμα ΓΙΑ 10 Μονοκατοικίες X 10 Kwp.=100 Kwp Επί ΣΥΝΟΛΟΥ

•

•

•
•
•

ΕΠΙΛΟΓΕΣ

Οι επιλογές εγκατάστασης Γεωγραφικά με απόκλιση +‐8% Ανατολικά: 23°29'47" Βόρεια: 37°57'51"

Τοποθεσία εγκατάστασης εντος των Δημοτικών συνόρων : ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ (Αττικής) ΚΟΛΠΟΥ ΣΑΡΩΝΙΚΟΥ
Η περιοχή ανήκει στο Δήμο ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ και το σύστημα στην Δ.Ε.Η Διασυνδεδεμένων συστημάτων
Συνολική προτεινόμενη ισχύς των φωτοβολταϊκών πάνελ: Χ10 οικίες ς=100 kWp για 10‐Μονοκατοικίες

•

• Προσανατολισμός του συστήματος:
Νότιος Κλίση των φωτοβολταϊκών ως προς το οριζόντιο επίπεδο: Βέλτιστη Σταθερά
• Έναρξη λειτουργίας πριν από :Το ΕΤΟΣ 2012

•
•

Αρχική τιμή πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας ΠΡΟΣ ΤΗΝ Δ.Ε.Η 0.55 euro/kWh
• Μέση ετήσια μείωση απόδοσης φωτοβολταϊκών στοιχείων 0.90 %
• Μέση τιμή Δείκτη Τιμών Καταναλωτή 20 ετίας 1.90 %
Συνολικές απώλειες (θερμοκρασία, πτώσεις τάσης καλωδίων, ανακλάσεις κλπ) 25,0%

•
•

Η ετήσια αναμενόμενη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας θα είναι: 132.500,00 kWh (κιλοβατώρες)
Για της 10 Μονοκατοικίες του προγράμματος με έναρξη 01‐2012 ανά έτος
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Έσοδα 1ου έτους‐2012> 72.875,00 euro
Έσοδα 2ου έτους‐2013> 72.562,17 euro
Έσοδα 3ου έτους‐2014> 72.250,67 euro
Έσοδα 4ου έτους‐2015> 71.940,52 euro
Έσοδα 5ου έτους‐2016> 71.631,70 euro
Έσοδα 6ου έτους‐2017> 71.324,20 euro
Έσοδα 7ου έτους‐2018> 71.018,02 euro
Έσοδα 8ου έτους‐2019> 70.713,16 euro

Έσοδα 9ου έτους‐2020> ΣΤΟΧΟΣ ΜΕΙΩΣΗΣ 28% αξίας Ηλ /ενέργειας 70.409,61 euro
Σύνολο 10 ΕΤΩΝ =644.750 euro

•

•
•

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Έσοδα 10ου έτους 70.107,36 euro
Έσοδα 11ου έτους 69.806,40 euro
Έσοδα 12ου έτους 69.506,74 euro
Έσοδα 13ου έτους 69.208,37 euro
Έσοδα 14ου έτους 68.911,27 euro
Έσοδα 16ου έτους 68.615,45 euro
Έσοδα 16ου έτους 68.320,90 euro
Έσοδα 17ου έτους 68.027,62 euro
Έσοδα 18ου έτους 67.735,59 euro
Έσοδα 19ου έτους 67.444,82 euro
Έσοδα 20ου έτους 67.155,30 euro
Έσοδα 21ου έτους 66.867,02 euro
Έσοδα 22ου έτους 66.579,97 euro
Έσοδα 23ου έτους 66.294,16 euro
Έσοδα 24ου έτους 66.009,58 euro
Έσοδα 25ου έτους 65.726,22 euro

Συνολικά έσοδα 25 ετίας για 10 Μονοκατοικίες =1.731.041,84 euro

Το άθροισμα των αποτελεσμάτων των 10 Μονοκατοικιών που μελετήσαμε στο πιο πάνω παράδειγμα αν το
πολλαπλασιάσουμε
(10 Χ 10= 100 θα μας δώσει τα εξής
παρακάτω αναμενόμενα αποτελέσματα.
•
•

Συνολικά έσοδα 25 ετίας για 100 Μονοκατοικίες = 17.310.418,04 EURO
Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για 25 χρόνια θα είναι 13.250,000 Kwp

Η ΒΑΣΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ:
ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ & Η ΔΑΠΑΝΕΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ Χ 100
• ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΚΟΣΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ 100 ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ =6.180.000 ΕΥΡΩ
• ΤΟ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΗΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΩΝ 6.180.000 ΕΥΡΩ ΘΑ
ΕΠΙΣΤΡΑΦΕΙ ΣΤΟ 100% ΕΝΤΟΣ 25 ΕΤΩΝ με κέρδος επιτοκίου 9,5% ΜΕ ΤΟ
ΠΟΣΟΝ ΠΕΡΙΠΟΥ ΤΩΝ 651.000 ΕΥΡΩ προς τη
• ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΩΝ 6.831.000 ΕΥΡΩ

Η ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΜΕΣΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ
ΕΙΣΠΡΑΤΤΟΝΤΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Η ΓΙΑ ΤΟΥΣ 100
ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΜΕ ΤΟ
ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ =22.770 ΕΥΡΩ ΑΝΑ 100 ΟΙΚΙΕΣ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ & ΚΟΣΤΟΣ
ΣΧΕΔΙΟΥ ΓΙΑ
100
ΜΟΝΟΚΑΤΟΙΚΙΕΣ

6.180.000 ΕΥΡΩ

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΤΟΥ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ
ΑΝΑ ΜΗΝΑ ΠΡΟΣ
ΤΗΝ

ΚΕΝΤΡΙΚΗ
ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ
ΜΕ 9.5% επιτόκιο

ΘΑ ΚΑΤΑΒΑΛΕΤΕ ΜΕΣΟ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΠΡΟΣ ΤΗΝ
ΤΡΑΠΕΖΑ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΑΠΟ ΤΑ ΠΟΣΑ
ΠΟΥ ΘΑ ΕΙΣΠΡΑΤΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗΝ Δ.Ε.Η
ΜΕ ΤΟΥΣ 100 ΣΥΜΜΕΤΑΣΧΟΝΤΕΣ
ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΑΝΑ ΜΗΝΑ

ΜΕ ΤΟ
ΠΟΣΟΝ ΤΩΝ =22.770 ΕΥΡΩ

ΣΥΝΤΑΚΤΗΣ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΙΩΑΚΕΙΜ

COVENANT COORDINATOR FOR THE LOCAL ENERGY OF MAYORS IN GREECE
6998494683 Email: ioachim13@msn.com

Γραφείο : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τηλ. 0030+ 210‐4646000
Email: periballon@0165.syzefxis.gov.gr
Υπεύθυνοι: Μηχαλακης Ιωαννης
Φουρικης Νικόλαος

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ (ΑΕΙΦΟΡΟ) ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Tel: 0030‐

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

•

(Β)

ΑΠΟΓΡΑΦΗ

Το ενεργειακό αποτύπωμα της Σαλαμίνας

•

ΣΧΕΔΙΟ ΑΠΟΓΡΑΦΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ
ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Γραφείο : ΠΕΡΕΙΒΑΛΟΝΤΩΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
Τηλ. 0030+ 210‐4646000
Email: periballon@0165.syzefxis.gov.gr
Υπεύθυνοι: Μηχαλακης Ιωαννης & Φουρικης Νικόλαος

(Α) ΤΙ ΕΙΝΕ ΤΟ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΟΜΑ

•

1) Το ενεργειακό αποτύπωμα του Δημοτικού διαμερίσματος είναι αυτό που καταναλώνει ενέργεια
Ηλεκτρική από το Δίκτυο για τις ανάγκες λειτουργίας των δημοτικών αναγκών του Δήμου

•

2) Άλλο ένα αποτύπωμα είναι εκείνο που καλύπτει τις θερμικές ανάγκες γενικά θέρμανσης των
δημοτικών κτηρίων τον χειμώνα.

•

3) Επίσης η κατανάλωση διαφόρων συμβατικών καυσίμων με πετρέλαιο η βενζίνα για διάφορα
μέσα π.χ λεωφορεία ,οχήματα δημοτικού στόλου κ.λ.π για τις ανάγκες του Δήμου
4) Το 4ον ΑΠΟΤΥΠΟΜΑ

ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΒΑΣΙΚΟΤΕΡΟ ΣΤΙΧΟΙΟ ΠΟΥ ΜΑΣ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΜΟΛΙΝΣΗ ΤΗΣ ΑΤΜΟΣΦΕΡΑΣ με Co2 ΤΟΥ
ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΚΛΗΜΑ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΛΛΩΝ ΠΟΛΕΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΑ
ΣΥΜΒΑΛΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΕΤΟΥΜΕΝΗ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΠΟΥ ΠΑΡΑΓΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΣΤΙΛΟΥΝ ΣΤΟΥΣ
ΔΗΜΟΥΣ
Π.Χ . Η (ΠΤΟΛΕΜΑΙΔΑ και η ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΗ)

1. Mόλυνση της Ατμοσφαίρας με Co2
•

•
•
•
•

Η μόλυνση της Ατμοσφαίρας με Co2 μιας Μεγάλης η Μικρής σε πληθυσμό
πόλεως είναι διαφορετική και έχει πολλούς παράγοντες μολύνσεως και
διαφορετικούς συντελεστές επιβαρύνσεως, π.χ Η πόλη που διαθέτει
βιομηχανία ,με κάποια άλλη που είναι στην περιφέρεια ,η ακόμα και στην
επαρχεία, έχουν τεράστιες διαφορές μεταξύ τους.
Εκείνο ώμος που έχουν κοινό, είναι η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας
που προέρχεται από συγκεκριμένες περιοχές όπως αναφέραμε και πιο
Πάνο (Πτολεμαΐδας ,Μεγαλούπολη) .
Για αυτό η Ηλεκτρική ενέργεια που καταναλώνει κάθε πόλη δεν επηρεάζει
άμεσα σε ορισμένες περιπτώσεις το μικροκλίμα της ,
Επηρεάζει ώμος, άμεσα την πόλη που παράγει την ενέργεια με
αποτέλεσμα την μεγαλύτερη επιβάρυνση με Co2 στο μικροκλίμα αυτής
της πόλης που μας τροφοδοτεί με ηλεκτρική ενέργεια .
Για αυτό έχουμε δυο τύπους μετρήσεων των ρίπων με Co2
Τους
(Τοπικούς και (Β) τους Γενικούς

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΤΟΠΙΚΟΥ & ΓΕΝΙΚΟΥ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΥ ΑΠΟΤΥΠΟΜΑΤΩΣ ΑΝΑ
ΤΟΜΕΑ

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΓΕΝΙΚΑ
•

1. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ & ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ..........…………1.1

•

2. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΦΩΤΙΣΜΟΣ...................... .......................2.1

•

3. ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΓΕΝΗΣ ΤΟΜΕΑΣ ..................……3.1

•

ΚΑΥΣΙΜΑ ΓΕΝΙΚΑ

•

4. ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΧΗΜΑΤΑ .................................................4.1

•

5. ΔΗΜΟΤΙΚΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ ………………………………….5.1

•

.

2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ
ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ & ΣΧΟΛΕΙΩΝ ,
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ,ΦΩΤΙΣΜΟΣ,

• 2.1. Κατανάλωση Η/Ε: Σχολικών Κτιρίων.
• ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αναμένοντα τα αρχεία

• Υπό κατασκευή

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• 2.2. Κατανάλωση Η/Ε: Δημοτικού κτιρίου.
• Η κατανάλωση της Η/ Ε
του Δημοτικού κτιρίου
με της ανάγκες που προκ‐
ύπτουν ,είναι τα παρακ‐
άτω όπως απογράφηκαν
από τον αρμόδιο ελεγκτή
που έχει αναλάβει τον
τομέα απογραφής Η/Ε
του ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ.

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΑΠΟΤΥΠΩΜΑ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
1. ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΔΗΜΑΡΧΙΑΚΟ ΜΕΓΑΡΟ
•
•
•
•
•
•
•
•
•

1.600 ΛΑΜΠΕΣ ΦΘΟΡΙΣΜΟΥ (18 Watt) (μέσος όρος χρήσης ημερησίως
8‐10 hr) =15,5 Kw/p
45 ΠΡΟΒΟΛΕΙΣ ‐ 500 W 3‐4 ώρες (χρησιμοποιούνται ελάχιστα)
36 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΠΥΡΑΚΤΩΣΕΩΣ 8‐10 hr (60W)
4 ΑΕΡΟΘΕΡΜΑ WC σύνολο 2‐3 hr (125 Watt)
80 ΛΑΜΠΤΗΡΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ‐ 20 W 8‐10 ώρες
100 PC X 60 w =6.000 W + ΟΘΟΝΕΣ TFT X 8 W =800 W= 6.800 W
Μέσος Όρος λειτουργίας 5 ώρες = 34.000 watt /p
30 ΕΚΤΥΠΩΤΕΣ X (530 Watt για 1 ώρα λειτουργία) Περίπου Χ 3 ώρες
1.500 watt/p την ημέρα
18 ΦΩΤΟΤΥΠΙΚΑ Χ (850 Watt για 4 ώρες λειτ.) =3.400 watt/p
1 ΑΝΕΛΚΥΣΤΗΡΑΣ 16 kW 3 ώρες συνολικής λειt = 64 kw/ημέρα
ΘΕΡΜΑΝΣΗ ‐ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ‐ ΙΣΧΥΟΣ 100 kW
(συμπεριλαμβανόμενων βοηθητικών μηχανημάτων) Χ 3‐4 Ώρες την
περίοδο του χειμώνα = 300 kw με 400 kw/p την ημέρα.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

• 2.3. Κατανάλωση Η/Ε: Δημοτικές εγκαταστάσεις .26

• ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Δημοτικές εγκαταστάσεις
Αναμένοντα τα αρχεία
• Υπό κατασκευή

4.1 ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ / ΒΕΝΖΙΝΑΣ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ
ΟΧΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

•

Α) Τοπικής
συγκοινωνίας

• Β) Οχημάτων
Δήμου

Αναμένοντα τα αρχεία Τοπικής
συγκοινωνίας
• Υπό κατασκευή

Απογραφή Οχημάτων Δήμου

ΚΑΝΤΕ ΔΙΠΛΟ ΚΛΙΚ ΕΠΑΝΩ ΣΤΟΝ ΠΙΝΑΚΑ

Φύλλο εργασίας
του Microsoft Office Exce

Μετά από προσωπικές ενέργειες του Δημάρχου κ. Γιάννη Τσαβαρή παραδόθηκε το όχημα
πλυντήριο σε άριστη κατάσταση προκειμένου να εξυπηρετήσει την καθαριότητα των
πολιτών τηρώντας την προεκλογική του δέσμευση.

ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

90

•

80

1. Κατανάλωση Η/Ε: Δημοτικού φωτισμού

Η κατανάλωση που παρουσιάζεται εδώ είναι για
τον φωτισμό της παραλιακής (Λεωφ. Κων/νου
Καραμανλή) που έχει μήκος περίπου
……..μέτρα και ο δημοτικός φωτισμός
αποτελείται από ……….φωτιστικά σε ένα
γενικό σύνολο με την πλατεία του Δημαρχείου
και με συνολική κατανάλωση σε ………watt
ανά ώρα από την Δύση έως την Ανατολή του
ηλίου που είναι περίπου 9 ώρες το καλοκαίρι
και 13 ώρες τον χειμώνα ο μέσος όρος
καταναλώσεως είναι περίπου για όλο τον
χρόνο.
12 μήνες Χ 11 ώρες την ημέρα ΣΥΝΟΛΟ
=……….Kw.Το χρόνο
ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

70
60
50

Ανατολή
Δύση
Βορράς

40
30
20
10
0

1ο Τρ.

2ο Τρ.

3ο Τρ.

4ο Τρ.

1.2. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ .

1.3. Κατανάλωση πετρελαίου: ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ..................... 26

ΥΠΟ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ

Αναμένοντα τα αρχεία Κατανάλωσης
πετρελαίου
• Υπό κατασκευή

Συσχετισμός διαφόρων ρύπων εκτός των εκπομπών
CO2 σε σχέση με ένα έτος αναφοράς.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Με κατεύθυνση Ανέμων Νότια> προς βόρεια >
(από Παραλία Ασπροπύργου > και έως> Περάματος) Διόδια Εθνικής ΑΘ. Κορίνθου )
κατά το 2009
Εβδομαδιαία διακύμανση
SO2 Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν Παρασκευή και οι
μικρότερες Κυριακή.
ΝΟ2 Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν Τρίτη και οι μικρότερες
Κυριακή.
Ο3
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν Κυριακή και οι μικρότερες
Δευτέρα.
PM
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν Παρασκευή και οι
μικρότερες Σαββατοκύριακο.
Ημερήσια διακύμανση
SO2 Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στο διάστημα 8‐11.
ΝΟ2 Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στο διάστημα 7‐10.
Ο3
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στο διάστημα 14‐18
PM10 Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στο διάστημα 8‐11

Διακύμανση σε σχέση με τους
μήνες του χρόνου
•

SO2 Η μεγαλύτερη μηνιαία και η μεγαλύτερη 24/ωρη
συγκέντρωση εμφανίστηκαν ,
τον Οκτώβριο και η
μεγαλύτερη ωριαία τον Ιούνιο.

•

ΝΟ2 Η μεγαλύτερη μηνιαία συγκέντρωση και η μεγαλύτερη
24/ωρη εμφανίστηκαν το Δεκέμβριο, ενώ η μεγαλύτερη ωριαία
συγκέντρωση εμφανίστηκε το Νοέμβριο.

•

Ο3 Η μεγαλύτερη μηνιαία συγκέντρωση και η μεγαλύτερη
24/ωρη εμφανίστηκαν τον Αύγουστο , ενώ η μεγαλύτερη ωριαία
συγκέντρωση εμφανίστηκε το Ιούνιο.

•

PM10
Η μεγαλύτερη μηνιαία συγκέντρωση εμφανίστηκε τον
Ιούλιο, ενώ η μεγαλύτερη 24/ωρη και η μεγαλύτερη ωριαία
συγκέντρωση εμφανίστηκαν τον Αύγουστο.

Διακύμανση σε σχέση με τη
διεύθυνση ανέμου
• SO2
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
παρατηρήθηκαν με Β άνεμο.
• ΝΟ2Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν με
άπνοια.
• Ο3 Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν με
ΒΒΑ άνεμο.
• PM10
Οι μεγαλύτερες συγκεντρώσεις
παρατηρήθηκαν με Β άνεμο.
• Τα περισσότερα ποσοστά αυτών των ρύπων
παρατηρούνται από τα Νότια παράλια των πόλεων
Ασπροπύργου ,Ελευσίνας ,με βόρειους ανέμους ,από
την βιομηχανία αυτών των πόλεων

3. ΑΠΟΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ
ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ
του οικιακού & τριτογενή τομέα .
•

•

3.1 ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΚΑΙ ΞΥΛΟΥ: ΟΙΚΙΑΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ

Στον Δήμο Σαλαμίνας , ελλείψει δικτύου φυσικού αερίου, οι
ανάγκες των κτιρίων σε θέρμανση καλύπτονται, εναλλακτικά του
ηλεκτρισμού, με συστήματα κεντρικής θέρμανσης πετρελαίου και
σόμπες η τζάκια με καύσιμο το ξύλο. Σύμφωνα με εθνικά και
περιφερειακά στοιχεία του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας
και Κλιματικής Αλλαγής και τις κατάλληλες αναγωγές βάσει
πληθυσμιακών κριτηρίων, υπολογίστηκε ότι στο Δήμο γενικά
καταναλώνονται ετησίως 76.040.587 kWh εκ των οποίων 62.070.257
kWh αντιστοιχούν σε πετρέλαιο και 13.970.330 kWh αντιστοιχούν
σε τζάκια με ξύλο.

ΜΟΝΑΔΑ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΒΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

•

(Γ)

ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ (ΑΕΙΦΟΡΟ)
ΕΝΕΡΓΕΙΑ
ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΣΤΕΡΕΩΝ & ΥΓΡΩΝ ΒΙΟ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
ΑΠΟ
ΑΓΡΟΤΙΚΑ & ΑΣΤΙΚΑ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΑ
ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ & ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
. ΚΑΙ ΤΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Dimitrios Ioachim
Covenant Coordinator & Media Officer
for the Municipality & Local Energy Programs
Tel: 0030‐2296777150
Mobil: 0030‐6998494683

Απόκτηση πρώτων υλών
•

Η απόκτηση πρώτων υλών για την λειτουργία μιας βιομηχανικής
μονάδας στερεών και υγρών βίο καυσίμων έχει να κάνει
Α) με το είδος της βιομάζας
Β) )τον τρόπο απόκτησης.

•

Οι συμβάσεις με Δήμους ,δασαρχεία ,ιδιώτες, αγροτικούς
συνεταιρισμούς κ.λπ. για περισυλλογές με κατάλληλα ειδικά
οχήματα από εταιρίες περισυλλογής θα μπορούν να προσφέρουν
στο μέλλον μεγάλο όφελος σε Δήμους , δασαρχεία , εθνικές οδούς ,
αγροτικούς συνεταιρισμούς, ρεστοράν ,κλπ . Αφού πολλά από αυτά
τα στερεά και υγρά υπολείμματα , θα κατέληγαν σε κάποιο ΧΥΤΑ με
όλες της αρνητικές συνέπιες που όλοι λίγο πολύ γνωρίζουμε, αλλά
και τα τυγανολαδα στους υπονόμους όμβριων υδάτων η στους
νεροχύτες κάποιου ρεστοράν ,που καταλήγουν στην θάλασσα αλλά
και στα συστήματα βιολογικού καθαρισμού που προκαλούν σοβαρά
προβλήματα.

2. ΕΙΔΟΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ
& ΥΓΡΩΝ ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ
•

Αγροτικά > Πυρινοξύλο, κληματόβεργες,
κλαδέματα γενικά οπωροφόρων ,Άγρια Χόρτα,
Άγρια λιβάδια ,εκτάσεις με καμένα δένδρα ,
καρυδότσουφλα ,Γενικά κουκούτσια κομπόστας
, χαρτόκουτα, κ.λπ.

•

Και τα υγρά > Τηγανισμένα λάδια από τους
χώρους μαζικής εστίασης .

ΤΡΟΠΟΙ ΠΕΡΙΣΥΛΛΟΓΗΣ & ΑΠΟΚΤΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΥΛΗΣ

3. ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΟΥΜΕ ?
•

•

Η περισυλλογή αυτών των Αγροτικών ,Αστικών και Δασικών
υπολειμμάτων που υπάρχουν στο Νησί μας άφθονα στην φύση
είναι απαραίτητα για την λειτουργία μιας Μονάδας βίο καυσίμων
,που παράλληλα θα μας προσφέρει πολλά θετικά αποτελέσματα
στο περιβάλλον και θα μειώνει σε μεγάλο βαθμό την
επικινδυνότητα πρόκλησης πυρκαγιάς από τους θερμούς μήνες
,που στης περισσότερες περιπτώσεις είναι και ο μεγαλύτερος λόγος
που από την ανεξέλεγκτη καύση στους αγρούς, η από ένα πέταμα
τσιγάρου ενός ασυνείδητου οδηγού, είναι η αιτία μεγάλων
Αστικών & δασικών καταστροφών με συνέπιες ανεπανόρθωτες στο
περιβάλλον .
Επίσης θα μείωνε σε μεγάλο ποσοστό τον όγκο των σκουπιδιών και
το κόστος μεταφοράς τους που έχουμε σαν Νήσος και Δημοτική
Αρχή για την περισυλλογή τους .αλλά και το μεγαλο βαθμό
δυσκολίας στην μεταφορά .

4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ
ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
• Η μεγαλύτερη πρόκληση στην πρόταση αυτήν, για την
συνεργασία σε μια τέτοια σύμβαση ιδιωτικού και
Δημοτικού συμφέροντος με κάθε ιδιώτη επενδυτή
,εκτός των θετικών περιβαλλοντικών δράσεων,θα είναι
και η λύση στο άμεσο οικονομικό πρόβλημα που ο
νέος Δήμος κληρονόμησε από τον προηγούμενο ,
διότι με τους Καλληκρατικούς Δήμους τα προβλήματα
Αγροτικών και Αστικών αποβλήτων δεν σταματούν με
πρόχειρους τρόπους, αντιθέτως διογκώνουν το
πρόβλημα .

ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ
• Την άμεση συνεργασία του Δήμου μας με ιδιωτική
εταιρία παραγωγής βίο καυσίμων για την λύση πολλών
σύνθετων προβλημάτων των γεωγραφικών ορίων,
αλλά και για την καλύτερη οικονομική βιώσιμη
ανάπτυξη ,και το οικονομικό κέρδος που μπορούμε να
αποκομίσουμε ανάλογα με της ανάγκες της Δημοτικής
αρχής .
• Η πρόταση αυτή έχει να κάνει με τον πρώτο και βασικό
λόγο της εξοικονόμησης ενέργειας και πόρων, αλλά και
των οικονομικών κερδών που μπορούμε να
αποκομίσουμε για τον Δήμο μας από την σύμβαση
συνεργασίας που θα προκύψει με τον κάθε
ενδιαφερόμενο επενδυτή ιδιώτη .

(Α) ΤΡΟΠΟΙ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
• Ίδρυση στην δημοτική μας περιφέρεια μιας
μικρής βιομηχανίας παραγωγής βίο καυσίμων
των 1.500 kg την ώρα για ΠΕΛΛΕΤ/ PELLETS , &
BRIQUETTE που θα μπορεί να επεξεργάζεται ,και
να μεταποιεί τα στερεά Αγροτικά και Αστικά
απόβλητα του Δήμου σε βίο καύσιμα για πάσα
χρίση σε καυστήρες, τζάκια ,σόμπες των
δημοτών μας.

Βιομηχανία παραγωγής
βίο καυσίμων των 1.500 kg την ώρα

ΤΕΧΝΙΚΟ ΣΧΕΔΙΟ ΜΟΝΑΔΑΣ ΠΕΛΛΕΤ

ΑΜΕΣΑ ΚΑΙ ΣΕ ΜΙΚΡΟ ΧΡΟΝΟ
•

Ότι μέχρι τώρα αφήναμε παράπλευρα σε δρόμους να ξεραίνετε και
να καίγετε ,αλλά και στα χωράφια, και φυσικά ότι πετάμε σε ΧΥΤΑ
,θα μετατρέπονται σε καύσιμα που δεν μολύνουν με Co2 την
ατμόσφαιρα ,και θα μπορούμε να παράγουμε θερμική ενέργεια με
σχεδόν μηδαμινό κόστος ,αλλά και μεγάλο οικονομικό κέρδος από
την χρίση του στους κατοίκους και στον δήμο μας , και φυσικά με
την αναβάθμιση των καυστήρων στην καύση με πελλετ ,μειώνουμε
το Co2 στην ατμόσφαιρα ,αλλά και με την περισυλλογή τους
καθαρίζουμε το περιβάλλον και προλαμβάνουμε πυρκαγιές κάθε
καλοκαιρινή περίοδο .

Τα ανταποδοτικά οφέλη που μπορούν να προκύψουν από
μια τέτοια συνεργασία είναι περιβαλλοντικά και οικονομικά
για τον Δήμο μας
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Πρόληψη πυρκαγιών από καθαρισμό χόρτων και ξηρής μάζας γενικά.
Καθαρισμός χόρτων των οικοπέδων που έχουν πρόσοψη επί των δρόμων
Καθαρισμό των Αγροτικών και καλλιεργήσιμων εκτάσεων από κλαδέματα
Περισυλλογή χαρτομάζας και παλαιών ξύλων από σουπερ μάρκετ κ.λπ.
Περισυλλογή του πύρινο ξύλου από τα πύρινοελαιουργία
Ποσοστά βίο καυσίμου προς τον Δήμο από την παραγωγή βίο καύσιμου
Μείωση των εξόδων της δραστηριότητας του Δήμου στον καθαρισμό.
Οικονομικά κέρδη ανάλογα από την σύμβαση με πολλούς τρόπους.
Εξοικονόμηση έως 50%της θέρμανσης των Δημοτικών κτηρίων με pellets
Εξοικονόμηση καυσίμων των δημοτικών οχημάτων με βιοντιζελ έως 30%
Και μείωση των ρίπων από το διοξείδιο του άνθρακα Co2 στο μικροκλίμα .
Απεξάρτηση του Δήμου από την αγορά πετρελαίου Κ.Λ.Π

Συμμόρφωση με της αποφάσεις της Ευρώπης
•

Η Συμμόρφωση με της αποφάσεις της Ευρώπης και του ΥΠΕΚΑ στο
πρόβλημα της βιοκλιματικής αλλαγής είναι πλέον επιτακτικές για
τον στόχο της,

•

εξοικονόμησης ενέργειας 20%‐έως το 2020 με την αλλαγή σε
εναλλακτικές μορφές καυσίμων έως και 20% της καταναλώσεως
που απαιτείτε για κάθε Δημοτική Αρχή.

•

Με την σύμβαση αυτού του τύπου σαφέστατα ο Δήμος μας,περνά
σε νέα εποχή με κερδοφορία και διαφορετική νοοτροπία ,λύνοντας
προβλήματα οικονομικής και περιβαλλοντικής φύσεως που για
πολλά χρόνια δεν είχαν διέξοδο με τα γνωστά αρνητικά
αποτελέσματα.

Γραφείο : ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Τηλ. 0030+ 210‐4646000
Email: periballon@0165.syzefxis.gov.gr
Υπεύθυνοι: Μηχαλακης Ιωαννης
Φουρικης Νικόλαος

•

Dimitrios Ioachim
Covenant Coordinator
& Media Officer‐ E.U
Local Energy Programs
• Tel: 0030‐2296777150
• Mobil: 0030‐6998494683
•

Email: ioachim13@msn.com

Energy Action Plan (SEAP)
Για το άνοιγμα του EXCE‐ OFFICE βάλτε τον κωδικό

Γράφημα του
Microsoft Office Excel

Τα στοιχεία που προκύπτουν από το Τελικό Σχέδιο και τα στοιχεία της απογραφής θα
συμπληρωθούν στα αντίστοιχα κελιά του (seap)Σχεδίου Δράσης για την Βιώσιμη
Ενέργεια.
.

