EEA KΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: DOLCEACQUA
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: LIGURIA

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 2067

Η Dolceacqua είναι ένα τυπικό παραδοσιακό χωριό της Κοιλάδας Nervia στην επαρχία της Imperia, που εκτείνεται κατά μήκος του ομώνυμου ποταμού. Ο δήμος περιλαμβάνει
μία μεσαιωνική περιοχή υψηλού κάλους (Téra) και μία νεότερα αναπτυγμένη περιοχή (Borgo). Η Dolceacqua ήταν μία
αρχαία Doria Marquis και το παλαιότερο τμήμα της κυριαρχείται από τον πύργο Doria, που είναι κτισμένος σε έναν
βράχο επάνω από την κυρτή γέφυρα του ποταμού Nervia,
τον οποίο είχε ζωγραφίσει ο Claude Monet ονομάζοντάς
τον “Κόσμημα της ελαφρότητας".
Ο δήμος φημίζεται για την παραγωγή του κρασιού Rossese
Dolceacqua DOC (ΠΟΠ) και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο
που επίσης παράγει. Η Dolceacqua ξεκίνησε την εφαρμογή
της διαδικασίας eea® το 2011, και το 2012 έλαβε την πιστοποίηση eea®. Στο πλαίσιο του Medeea, η Dolceacqua έχει
επίσης συνυπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων και εκπονεί Δράση Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης (SEAP).

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Τοπική ομάδα αγοράς πέλλετ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Στον πληθυσμό του δήμου, η χρήση πέλλετ για θέρμανση παρουσιάζει διαρκή αύξηση τα τελευταία χρόνια. Για το σκοπό αυτό, ο Δήμος της Dolceacqua αποφάσισε το 2010 να προωθήσει τη δημιουργία μίας ομάδας αγοράς, ώστε να βοηθήσει τους πολίτες στην προμήθεια πέλλετ καλής ποιότητας και σε ανταγωνιστικές τιμές.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον Δήμο και στηρίχθηκε από τον Δήμαρχο και ένα μέλος του δημοτικού συμβουλίου,
στο πλαίσιο μιας ευρύτερης δημοτικής στρατηγικής για την εξοικονόμηση ενέργειας, τη μείωση των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα και τη βιώσιμη ανάπτυξη, το οποίο αποτελούσε στόχο επί πολλά χρόνια.

ΣΤΟΧΟΙ
Ο Δήμος αποσκοπεί να βοηθήσει τους πολίτες να αγοράζουν πέλλετ, στη χαμηλότερη τιμή της αγοράς, εξασφαλίζοντας
παράλληλα ότι το προϊόν θα είναι υψηλής ενεργειακής ποιότητας και πιστοποιημένο σύμφωνα με την περιβαλλοντική
νομοθεσία. Μέσω της συμμετοχής σημαντικού αριθμού προσώπων και παραγγέλλοντας πολλούς τόνους προϊόντος, οι
πολίτες θα μπορούν να αγοράζουν πέλλετ σε σημαντικά χαμηλότερες τιμές από τις τιμές λιανικής και, ακόμη, θα επιτυγχάνουν εξοικονόμηση στις δαπάνες παράδοσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Κατά την υλοποίηση της διαδικασίας, ο Δήμος στηρίχθηκε από μία εταιρεία ενέργειας (AzzeroCO2), η οποία συνεργαζόταν ήδη επί μακρόν μαζί του.
Η διάδοση της ιδέας της ομάδας αγοράς στους πολίτες υλοποιήθηκε εκτυπώνοντας και διανέμοντας αφίσες στην ευρύτερη περιοχή, μέσω δελτίων τύπου που δημοσιεύθηκαν στον τοπικό Τύπο και μέσω αναρτήσεων στην ιστοσελίδα
του Δήμου.
Όσοι επέδειξαν ενδιαφέρον για την πρωτοβουλία, έπρεπε να υπογράψουν δωρεάν μία αίτηση. Στη συνέχεια, δημιουργήθηκε η ομάδα αγοράς, σε μία ανοικτή εκδήλωση. Σε αυτήν, το 2010, συμμετείχαν 40 οικογένειες.
Τεχνικοί σύμβουλοι από την εταιρεία AzzeroCO2 δημιούργησαν και επέδειξαν μία ποιοτική σειρά προϊόντων πέλλετ
που ήταν κατάλληλα για αγορά (προϋπόθεση ήταν η ύπαρξη πιστοποίησης “DIN PLUS”, “Pro Pellets e Okonom” ή
“Pellet Gold”) και ζήτησαν να δημιουργηθεί ένας κατάλογος προεπιλεγμένων εταιρειών οι οποίες και θα υπέβαλαν
προσφορά για το σύνολο της ποσότητας την οποία θα παράγγελνε η ομάδα αγοράς.
Για να απλοποιηθεί η όλη διαδικασία, ο Δήμος δημοσίευσε μία πρόσκληση υποβολής προσφορών για λογαριασμό της
ομάδας αγοράς, και ο τεχνικός σύμβουλος υποστήριξης συνέταξε ένα πρότυπο για την υποβολή οικονομικών προσφορών, το οποίο επέτρεπε στα μέλη της ομάδας αγοράς να συγκρίνουν τις διάφορες προσφορές από οικονομική και τεχνική άποψη: τιμή (πέλλετ + μεταφορά), ποιότητα του προσφερόμενου πέλλετ (προέλευση του ξύλου, ενεργειακή ποιότητα, χημική σύνθεση…), πληροφορίες για τον προμηθευτή (υπολογίστηκε προστιθέμενη αξία στις εταιρείες που κατείχαν ενεργειακά σήματα ή ενεργειακές πιστοποιήσεις…), διάρκεια της εμπορικής προσφοράς (ισχύ προσφερόμενης
τιμής για ένα ή περισσότερα χρόνια), χρόνοι πληρωμής, προστιθέμενη αξία των προσφορών (υπηρεσίες συντήρησης,
άλλες συμπεριλαμβανόμενες υπηρεσίες…).
Για να ενισχυθεί ο διαγωνισμός, το πρότυπο δημοσιεύθηκε στον ιστότοπο του Δήμου (διατίθεται στα Ιταλικά εδώ:
http://www.dolceacqua.it/amministrativo/images/stories/modulo_offerta.doc).
Στη συνέχεια, η ομάδα αγοράς όρισε έναν επικεφαλής μεταξύ των συμμετεχόντων —έναν ιδιώτη– ο οποίος είχε την
ευθύνη για τη συγκέντρωση των συνδρομών (κατά την πρώτη φάση), των παραγγελιών, των παραδόσεων και των πληρωμών. Για την υλοποίηση όλων αυτών των δραστηριοτήτων, ο επικεφαλής ιδιώτης υποστηρίχθηκε από τον Δήμο,
τόσο στις εκτελεστικές όσο και στις γραμματειακές ανάγκες του.
Οι προσφορές που υποβλήθηκαν ελέγχθηκαν από τα μέλη της ομάδας αγοράς, τα οποία και εντόπισαν μόνα τους την
πλέον κατάλληλη μεταξύ αυτών, με βάση το λόγο ποιότητα/κόστος.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η διάρκεια σύστασης της ομάδας ήταν 4-5 μήνες, χρόνος που αφιερώθηκε στις ακόλουθες δράσεις:
- Προσκλήσεις για τη δημιουργία της ομάδας (15 ημέρες)
- Δημιουργία της ομάδας και δημοσίευση πρόσκλησης υποβολής προσφορών (30 ημέρες)
- Εντοπισμός του προϊόντος, του προμηθευτή, καθώς και συλλογή των επί μέρους παραγγελιών (30 ημέρες)
- Παράδοση των προϊόντων (60 ημέρες).

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Η ομάδα αγοράς είναι μία ένωση ιδιωτών, η οποία υποστηρίζεται από τον Δήμο αλλά δεν υπόκειται στη νομοθεσία
περί δημοσίων προμηθειών ή σε κάποια άλλη ειδική νομοθεσία αφορώσα στις προμήθειες οργάνων του δημοσίου
τομέα.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη,
προστιθέμενες αξίες, …)
Η ομάδα αγοράς δημιουργήθηκε για τρία χρόνια, από το 2010 έως το 2012:
- Κατά τα δύο πρώτα χρόνια, η ομάδα υποστηρίχθηκε από το Δήμο, που είχε και την όλη διαχείριση της πρωτοβουλίας
- Κατά τον τρίτο χρόνο, την όλη διαδικασία διαχειρίστηκαν μόνοι τους οι πολίτες.
Ένα σημαντικό αποτέλεσμα της πρωτοβουλίας ήταν ότι οι τιμές στην τοπική αγορά για μεγάλες ποσότητες πέλλετ μειώθηκαν σημαντικά, χάρη στην ανάπτυξη ανταγωνισμού μεταξύ των προμηθευτών.

Δυσκολίες και λύσεις
Η κύρια δυσκολία ήταν στον εντοπισμό του προσώπου (του επικεφαλής της ομάδας αγοράς) που θα ήταν διαθέσιμο να
αναλάβει την ευθύνη ολόκληρης της ομάδας αγοράς, ειδικά σε ό,τι αφορούσε τις διοικητικές διαδικασίες και τις ευθύνες της οικονομικής διαχείρισης.
Ένα άλλο πρόβλημα ήταν η απόληψη των προϊόντων: κάθε μέλος της ομάδας αγόραζε κατ’ ελάχιστον 72 σακούλες (1
παλέτα) προϊόντος, που έπρεπε να παραληφθούν κατά την άφιξή τους. Ωστόσο, πολλοί δεν είχαν κατάλληλα αυτοκίνητα
ή ημιφορτηγά για να μεταφέρουν το προϊόν στο σπίτι τους. Το πρόβλημα αντιμετωπίστηκε, ευτυχώς, με τη βοήθεια
άλλων πολιτών που προσέφεραν εθελοντικά την υπηρεσία της μεταφοράς, αλλά και κάποιων τοπικών εταιρειών που
διέθεσαν τα ημιφορτηγά τους.
Κατά τον τρίτο χρόνο του προγράμματος, παρατηρήθηκε σημαντική μείωση στον αριθμό των συμμετεχόντων σε αυτό,
πιθανόν λόγω του ότι ο Δήμος δεν είχε πλέον την ευθύνη της διαχείρισης, ούτε και αποτελούσε σημείο αναφοράς.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Η ομάδα αγοράς βοήθησε τους πολίτες να επιτύχουν σημαντική εξοικονόμηση χρημάτων.
Χάρη στην επιτυχία της πρωτοβουλίας αυτής, ο Δήμος θα ακολουθήσει την ίδια διαδικασία για την αγορά και άλλων
προϊόντων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2010 – 2012
Μηδενικές δαπάνες διαχείρισης (μόνον το άμεσο κόστος των πέλλετ).

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος της Dolceacqua
Διεύθυνση: Via Roma 50, Dolceacqua
Τηλ.: 0039 0184206444
E-mail: sindaco@ dolceacqua.it
Ιστότοπος: www.dolceacqua.it
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Η Dolceacqua είναι ένα τυπικό παραδοσιακό χωριό της Κοιλάδας
Nervia στην επαρχία της Imperia, που εκτείνεται κατά μήκος του ομώνυμου ποταμού. Ο δήμος περιλαμβάνει μία μεσαιωνική περιοχή
υψηλού κάλους (Téra) και μία νεότερα αναπτυγμένη περιοχή
(Borgo). Η Dolceacqua ήταν μία αρχαία Doria Marquis και το παλαιότερο τμήμα της κυριαρχείται από τον πύργο Doria, που είναι κτισμένος σε έναν βράχο επάνω από την κυρτή γέφυρα του ποταμού Nervia, τον οποίο είχε ζωγραφίσει ο Claude Monet ονομάζοντάς τον
“Κόσμημα της ελαφρότητας".
Ο δήμος φημίζεται για την παραγωγή του κρασιού Rossese Dolceacqua DOC (ΠΟΠ) και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που επίσης παράγει. Η Dolceacqua ξεκίνησε την εφαρμογή της διαδικασίας eea® το
2011, και το 2012 έλαβε την πιστοποίηση eea®. Στο πλαίσιο του
Medeea, η Dolceacqua έχει επίσης συνυπογράψει το Σύμφωνο των
Δημάρχων και εκπονεί Δράση Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης
(SEAP).

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Τοπικός διανομέας πόσιμου νερού —“σπίτι του νερού” - για την αξιοποίηση των τοπικών υδάτινων πόρων και την εξοικονόμηση πλαστικών φιαλών — πιλοτικό έργο

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Ο Δήμος αποφάσισε να προωθήσει αυτή την πιλοτική δράση στο πλαίσιο μίας ευρύτερης στρατηγικής για τη βιώσιμη
ανάπτυξη και την προστασία του περιβάλλοντος. Ξεκινώντας από την κατανάλωση νερού σε “μηδέν χιλιόμετρα”, ο Δήμος προσπαθεί να προωθήσει τη χρήση τοπικών πόρων, την εξοικονόμηση πλαστικών φιαλιδίων και, συνεπώς, τη μείωση των εκπομπών CO2 που οφείλονται στην παραγωγή πλαστικών φιαλών, στην μεταφορά και απόρριψή τους. Το
“σπίτι του νερού” είναι μία πηγή η οποία παρέχει πόσιμο καθαρισμένο νερό, σε τρεις μορφές (κανονικό, αεριούχο,
κρύο), το οποίο οι πολίτες μπορούν να αγοράσουν, σε χαμηλότερη τιμή απ’ ό,τι το εμφιαλωμένο νερό, γεμίζοντας τα
δικά τους μπουκάλια.
Στόχος της πιλοτικής δράσης είναι να αυξηθεί η δημόσια συνειδητοποίηση και να ενισχυθεί η αλλαγή της καθημερινής
συμπεριφοράς των πολιτών και των οικογενειών που ζουν στα όρια του Δήμου και στις γύρω περιοχές.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Η πρωτοβουλία ξεκίνησε από τον Δήμο το 2012, ως μία πιλοτική δράση που θα επεκτεινόταν στη συνέχεια στις γύρω
περιοχές και στις κοινότητες μέλη της Ένωσης "ετικέτα Πορτοκαλί Σημαίας", ένα δίκτυο από 192 μικρές κοινότητες με
επικεφαλής τον Δήμο της Dolceacqua. Η πηγή προσφέρει μία ποιοτική υπηρεσία (το νερό είναι εγγυημένο από υγειονομική, κανονιστική και περιβαλλοντική άποψη), σε χαμηλή τιμή για τους πολίτες και τους τοπικούς χρήστες.

ΣΤΟΧΟΙ
Μείωση των αποβλήτων και του κόστους απόρριψης
Μείωση της ρύπανσης
Συνειδητοποίηση των πολιτών
Οικονομία για τους πολίτες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Το "σπίτι του νερού" είναι ένας αυτόματος διανομέας δημόσιου νερού (το μέγεθος του μηχανήματος είναι περίπου 1
x 2 μέτρα), ο οποίος παρέχει μκρο-φιλτραρισμένο νερό, κρύο ή σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, αεριούχο ή φυσικώς
ανθρακούχο. Οι χρήστες μπορούν να αγοράσουν το νερό σε ποσότητες 0,5, 1 και 1,5 λίτρου, και το κόστος είναι 5 λεπτά του ευρώ ανά λίτρο.
Η εγκατάσταση και προσαρμογή της πηγής, η διάθεση των αναλωσίμων (φίλτρων και φιαλών αερίου) και η διαχείριση
των διαδικασιών υγιεινής και ασφάλειας έχουν ανατεθεί σε μία συμβεβλημένη με τον Δήμο εταιρεία, η σύμβαση της
οποίας είναι δεκαετής, και η οποία συγκεντρώνει τα έσοδα από τη χρήση της πηγής.
Από πλευράς της, η Διοίκηση ανέλαβε τα εξής:
- τη διάθεση της απαιτούμενης κτηριακής εγκατάστασης
- τη διάθεση του σημείου ρευματοληψίας και της σύνδεσης του σημείου υδροληψίας με το δημόσιο δίκτυο
- τη διάθεση προσωπικού του Δήμου, για τη συντήρηση και τον καθαρισμό (1 φορά εβδομαδιαίως), καθώς και την
αντικατάσταση των φίλτρων και των φυσιγγίων αερίου (το μηχάνημα παρέχει αυτόματη πληροφόρηση για τη σχετική
ανάγκη)
- την πληρωμή του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας και υδροδότησης.
Το νερό μπορεί να αγοραστεί με καταβολή μετρητών (κερμάτων) ή με προπληρωμένη κάρτα, η οποία έχει δοθεί δωρεάν από τη Διοίκηση σε κάθε οικογένεια κατοίκων.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η όλη διαδικασία ξεκίνησε το 2012 και απαίτησε πολύ λίγο χρόνο. Οι φάσεις της ήταν:
- η επικοινωνία με τον προμηθευτή
- η σύναψη της σύμβασης χρησιδανείου
- ο εντοπισμός του χώρου για την εγκατάσταση
- η σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο και το δίκτυο ύδρευσης
- η θέση σε λειτουργία του διανομέα, τον Ιούνιο του 2012.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Μόνον οι κανονισμοί δημόσιας υγείας για την διάθεση του νερού.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη,
προστιθέμενες αξίες, …)
Η μονάδα έγινε δεκτή με μεγάλη επιτυχία από τον πληθυσμό - όχι μόνον τους κατοίκους της Dolceacqua, αλλά και
από πολίτες από γειτονικές πόλεις οι οποίοι την χρησιμοποιούν. Η Dolceacqua έχει περίπου 2.000 κατοίκους και, μέσα σε διάστημα επτά μηνών από την έναρξη της λειτουργίας της μονάδας, αγοράστηκαν 190.000 λίτρα νερού.
Η χρήση του δημόσιου διανομέα έχει επιτύχει διάφορα οφέλη για την περιοχή και τον τοπικό πληθυσμό:
 εξοικονόμηση στις δαπάνες αγοράς νερού για τις οικογένειες, της τάξης των 200-250 ευρώ τον χρόνο,
 εξοικονόμηση 200.000 πλαστικών φιαλών: είναι σημαντικό να υπομνησθεί ότι για την παραγωγή μίας πλαστικής
φιάλης του 1 λίτρου απαιτούνται 7 λίτρα νερού και αργού πετρελαίου κατά τη βιομηχανική παραγωγή, και ότι η
εξοικονόμηση αυτή αντιστοιχεί τελικά σε συνολική μείωση εκπομπών CO2 της τάξης των 30.000 kg,
 χρήση του δημόσιου νερού σε "μηδέν χιλιόμετρα" σημαίνει χρήση τοπικών πόρων και μηδενικά κόστη, όπως και
μηδενικές εκπομπές CO2 για τη διάθεση του εμφιαλωμένου νερού,
 εξοικονόμηση κόστους για το Δήμο, σε ό,τι αφορά στη διάθεση των απορριμμάτων (υψηλό ποσοστό των απορριμμάτων συνήθως δεν διαχωρίζεται), της τάξης των 4-5.000 ευρώ/έτος,
 αύξηση της συνειδητοποίησης του πληθυσμού σε σχέση με τους φυσικούς πόρους, εξοικονόμηση ενέργειας και
ανακύκλωση,
 παρακολούθηση της κατανάλωσης: οι προπληρωμένες κάρτες που χρησιμοποιούνται από τους κατοίκους είναι
αριθμημένες και έχουν αντιστοιχιστεί σε κάθε οικογένεια, επιτρέποντας κατ' αυτόν τον τρόπο στη Διοίκηση να
παρακολουθεί το βαθμό επίτευξης της πιλοτικής δράσης και πιθανόν να δημιουργήσει ένα σύστημα ανταμοιβής,
ώστε να ενθαρρύνει τις οικογένειες που στηρίζουν ενεργά την πρωτοβουλία,
 δυνατότητα χρήσης του ίδιου συστήματος προπληρωμένων καρτών, για άλλες παρεμφερείς πρωτοβουλίες.
Η πιλοτική δράση έχει επαναληφθεί ήδη σε 2 γειτονικούς δήμους και πολλές από τις 192 κοινότητες, μέλη της
"Ένωσης της Πορτοκαλί Σημαίας" την υλοποιούν ήδη. Το 2013, ο Δήμος της Dolceacqua θα υλοποιήσει το έργο μέσω:
 εγκατάστασης ενός μηχανήματος για τη συλλογή των δοχείων, το οποίο μπορεί να πιστώνει την "οικογενειακή
κάρτα" με 1 λεπτό του ευρώ (5 κενά δοχεία = 1 λίτρο νερού),
 διανομής στα παντοπωλεία της περιοχής σαπουνιών και υγρών απορρυπαντικών σε επαναγεμιζόμενα δοχεία.

Δυσκολίες και λύσεις
Διάφορες δυσκολίες αντιμετώπισαν οι γηραιότεροι κάτοικοι, στη χρήση των ηλεκτρονικών καρτών. Ωστόσο, το πρόβλημα αυτό λύθηκε σύντομα, μέσω της απλοποίησης του περιβάλλοντος χρήσης του μηχανήματος διανομής, και μέσω
της βοήθειας που προσέφεραν εργαζόμενοι του Δήμου, που απασχολήθηκαν αποκλειστικά στη δράση αυτή, κατά την
πρώτη περίοδο της χρήσης.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Το σημείο το οποίο επιλέχθηκε για την εγκατάσταση του "σπιτιού του νερού" έπρεπε να καλύπτει την ανάγκη να υπάρχει κοντινός χώρος στάθμευσης. Λόγω της αναμενόμενης μεγάλης προσέλευσης χρηστών, ακόμη και από περιοχές
εκτός των ορίων του Δήμου, θα μπορούσε να μειωθεί η κινητικότητα και να προκληθούν κυκλοφοριακές συμφορήσεις. Για το σκοπό αυτό, το "σπίτι του νερού" βρίσκεται σε απόσταση 500 μέτρων από το κέντρο της πόλης, και αυτό αποτελεί πρόβλημα για τους ηλικιωμένους που μετακινούνται προς το σημείο με τα πόδια.
Το πρόβλημα θα μπορούσε να λυθεί με την εγκατάσταση μίας δεύτερης πηγής στην κεντρική περιοχή της πόλης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2012
Μηδενικές δαπάνες εγκατάστασης και συντήρησης, λόγω της συνεργασίας με συμβεβλημένη εταιρεία.
Οι άμεσες δαπάνες για τον Δήμο είναι λιγότερες από 1.000 ευρώ/έτος:
 500 ευρώ /έτος για τη μίσθωση του διανομέα (με βάση τη σύμβαση, έπειτα από τον 6ο χρόνο, η μίσθωση θα είναι
δωρεάν)
 κόστος του δημόσιου νερού (περίπου 200 ευρώ/έτος για 300.000 λίτρα τον χρόνο)
 κόστος ηλεκτροδότησης (50 ευρώ/έτος)
Ο εξοπλισμός διανομής διαθέτει ένα σύστημα ηλεκτρονικής παρακολούθησης, το οποίο η Διοίκηση μπορεί να χρησιμοποιεί για να προβάλλει διαφημίσεις, ώστε να καλύπτει μέρος του κόστους διαχείρισης.
Το κόστος του εξοπλισμού διανομής (12.000 έως 15.000 ευρώ, ανάλογα με τον τύπο) και της αντικατάστασης των αναλωσίμων (φίλτρων και φιαλών αερίου) καταβάλλεται από τον προμηθευτή.
Στο τέλος της περιόδου σύμβασης, έπειτα από 10 χρόνια, ο Δήμος μπορεί να αποκτήσει την κυριότητα της πηγής.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος της Dolceacqua
Διεύθυνση: Via Roma 50, Dolceacqua
Τηλ.: 0039 0184206444
E-mail: sindaco@ dolceacqua.it
Ιστότοπος: www.dolceacqua.it

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: DOLCEACQUA
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: LIGURIA

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 2067

Η Dolceacqua είναι ένα τυπικό παραδοσιακό χωριό της Κοιλάδας
Nervia στην επαρχία της Imperia, που εκτείνεται κατά μήκος του
ομώνυμου ποταμού. Ο δήμος περιλαμβάνει μία μεσαιωνική περιοχή υψηλού κάλους (Téra) και μία νεότερα αναπτυγμένη περιοχή
(Borgo). Η Dolceacqua ήταν μία αρχαία Doria Marquis και το παλαιότερο τμήμα της κυριαρχείται από τον πύργο Doria, που είναι
κτισμένος σε έναν βράχο επάνω από την κυρτή γέφυρα του ποταμού Nervia, τον οποίο είχε ζωγραφίσει ο Claude Monet ονομάζοντάς τον “Κόσμημα της ελαφρότητας".
Ο δήμος φημίζεται για την παραγωγή του κρασιού Rossese Dolceacqua DOC (ΠΟΠ) και το έξτρα παρθένο ελαιόλαδο που επίσης
παράγει. Η Dolceacqua ξεκίνησε την εφαρμογή της διαδικασίας
eea® το 2011, και το 2012 έλαβε την πιστοποίηση eea®. Στο πλαίσιο του Medeea, η Dolceacqua έχει επίσης συνυπογράψει το Σύμφωνο των Δημάρχων και εκπονεί Δράση Βιώσιμης Ενεργειακής
Ανάπτυξης.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Συμφωνία συνεργασίας για την προώθηση της υπηρεσίας ενεργειακής επαφής για Δήμους.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Η Dolceacqua είναι δήμος επικεφαλής της εθνικής ένωσης δήμων που έλαβε την "Πορτοκαλί σημαία", μία οικολογική ετικέτα η οποία αφορά μικρά νησιωτικά χωριά τα οποία δεσμεύονται να εξασφαλίζουν άριστες υπηρεσίες και
διαχείριση ποιότητας. Οι δήμοι στους οποίους έχει απονεμηθεί η Πορτοκαλί Σημαία είναι κωμοπόλεις με πληθυσμό μικρότερο από 4.000 κατοίκους και μικρό αριθμό δημοτικών υπαλλήλων. Οι δήμοι αυτοί, ως διοικητικές μονάδες, αντιμετωπίζουν κατά κανόνα έλλειψη τεχνικού προσωπικού ή ακόμη και εγκαταστάσεων για τη διαχείριση της
ενέργειας. Για να καλύψει την ανάγκη αυτή, το 2011, ο Δήμος της Dolceacqua υπέγραψε εθνική συμφωνία συνεργασίας με μία Εταιρεία Υπηρεσιών Ενέργειας (ESCO), την "Azzero CO2", η οποία συνεργαζόταν με το Δήμο ήδη επί
μεγάλο χρονικό διάστημα, για την προώθηση της ενεργειακής απόδοσης επ' ωφελεία όλων των μελών της Ένωσης.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Ο Δήμος της Dolceacqua ακολουθεί, εδώ και πολλά χρόνια, μια ενεργειακή πολιτική που στοχεύει στην ενεργειακή
αποδοτικότητα, ενώ η πρωτοβουλία αυτή είναι μέρος μιας ευρύτερης στρατηγικής στο πλαίσιο της βιώσιμης ανάπτυξης. Ο Δήμος επεδίωξε και υπέγραψε τη συμφωνία συνεργασίας, ως Επικεφαλής της Ένωσης "Πορτοκαλί Σημαία". Η πιστοποίηση αποφασίστηκε στην περιφέρεια της Liguria το 2002, ενώ παράλληλα δημιουργήθηκε το δίκτυο
δημοσίων υπηρεσιών που στοχεύει στην προώθηση δράσεων για τον βιώσιμο τουρισμό και την προστασία των
φυσικών πόρων, του περιβάλλοντος, του τοπίου και των περιοχών καλλιτεχνικού και ιστορικού ενδιαφέροντος.
Μέχρι σήμερα, 192 δήμοι από όλη την Ιταλία είναι μέλη της Ένωσης.

ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος της συνεργασίας είναι η παροχή τεχνικής συνδρομής στους δήμους, με χαμηλό κόστος, για την υλοποίηση
βιώσιμων δράσεων εξοικονόμησης ενέργειας και προστασίας του περιβάλλοντος.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης, κάθε δήμος μπορεί να συνάψει σύμβαση με μία Εταιρεία Υπηρεσιών Ενέργειας
(ESCO), για την λήψη υπηρεσιών σε πλεονεκτικές τιμές (η έκπτωση υπολογίζεται με βάση τον αριθμό των κατοίκων κάθε δήμου).
Με βάση τη συμφωνία εταιρικής σχέσης, η εταιρεία ESCO προβλέπεται να:
 αναλύσει την κατανάλωση ενέργειας και να προσδιορίσει κοινές λύσεις για τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας και την εξοικονόμηση κόστους,
 υποστηρίξει το προσωπικό του δήμου, σε οποιοδήποτε πρόβλημα σχετικό με την ενέργεια ή το περιβάλλον,
 παράσχει πληροφορίες και συμβουλές στη διοίκηση σε σχέση με τη δυνατότητα υποβολής αιτημάτων δημόσιας
χρηματοδότησης σε περιβαλλοντικά θέματα,
 υποστηρίξει τη συμμετοχή των δήμων σε ευρωπαϊκά ή διαπεριφερειακά έργα για την υλοποίηση νέων πρωτοβουλιών.
Από την πλευρά τους, οι δήμοι εξασφαλίζουν τη συνεργασία της τεχνικής και της οικονομικής υπηρεσίας τους, ώστε να
απλουστευθεί η ανταλλαγή πληροφοριών και η συλλογή δεδομένων.
Μέχρι σήμερα, η εταιρεία ESCO έχει προτείνει στους δήμους ένα "ενεργειακό πακέτο" (ανάλυση ενεργειακού προφίλ
των δημοτικών κτηρίων, σύνταξη τεχνικών εκθέσεων και διατύπωση λύσεων για την εξοικονόμηση ενέργειας, μελέτες
σκοπιμότητας για την υλοποίηση λύσεων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, μείωση των αποβλήτων, βιώσιμες δράσεις
για την κινητικότητα, επιχειρησιακά σχέδια, αναζήτηση δημοσίων πηγών χρηματοδότησης, εκστρατείες για την αύξηση
της ενημέρωσης) με στόχο την υλοποίηση δράσεων στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για μείωση των εκπομπών CO2 κατά 20% έως το 2020.
Για τον Δήμο της Dolceacqua, η εταιρεία ESCO ανέλυσε την ενεργειακή απόδοση 3 δημοσίων κτηρίων. Η ανάλυση οδήγησε:


στην εγκατάσταση φωτοβολταϊκής μονάδας στο κτήριο του σχολείου, με χρηματοδότηση από κονδύλια της περιφέρειας,



στην αντικατάσταση των εσωτερικών λαμπτήρων των δημοτικών κτηρίων, με χρηματοδότηση μέσω μίας σύμβασης
υπηρεσιών ενεργειακής απόδοσης με μία άλλη εταιρεία ESCO (εταιρεία Beghelli),



σε μία μελέτη σκοπιμότητας για την αντικατάσταση του παλαιού συστήματος κεντρικής θέρμανσης με πετρέλαιο
στο δημοτικό κτήριο, με μία μονάδα αερίου-πέλλετ.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η συμφωνία εταιρικής σχέσης υπογράφηκε το 2011, χωρίς ημερομηνία λήξεως.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Οι συμβάσεις μεταξύ δήμων και εταιρειών ESCO διέπονται από το εθνικό δίκαιο δημοσίων συμβάσεων και παροχής
υπηρεσιών από εταιρείες Υπηρεσιών Ενέργειας (ESCO).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη,
προστιθέμενες αξίες, …)
Σε ό,τι αφορά στο Δήμο της Dolceacqua, η εταιρική σχέση οδήγησε στην υλοποίηση δράσεων ενεργειακής απόδοσης,
οι οποίες θα έχουν ως αποτέλεσμα τη μείωση των εκπομπών CO2 και την εξοικονόμηση δαπανών στο άμεσο μέλλον.
Σχετικά, η διοίκηση αναμένει:
 την εξοικονόμηση 4.000 ευρώ/έτος, χάρη στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας έπειτα από την εγκατάσταση της
φωτοβολταϊκής μονάδας (ισχύος 5 kW) στο κτήριο του σχολείου,
 την εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας και συντήρησης, χάρη στην αντικατάσταση των λαμπτήρων εσωτερικού φωτισμού του δημοτικού κτηρίου και του κτηρίου του σχολείου. Με βάση τη σύμβαση, η εταιρεία ESCO (Beghelli) η
οποία εγκατέστησε τους νέους λαμπτήρες κατέβαλε το κόστος της παρέμβασης (συνολικά € 30.000) και έχει την
ευθύνη της υπηρεσίας συντήρησης. Η εξοικονόμηση κόστους συντήρησης υπολογίζεται σε περίπου € 2.000/έτος,
και σε αυτό δεν συνυπολογίζεται ο χρόνος του προσωπικού του Δήμου που πλέον δεν είναι απαραίτητο να διατεθεί, καθώς και το κόστος επισκευής των φωτιστικών σωμάτων. Η εξοικονόμηση κόστους από τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (€ 6.000/έτος) θα καταβάλλεται στην εταιρεία ESCO επί 8 χρόνια. Από τον 9ο χρόνο και μετά, η
εξοικονόμηση αυτή θα είναι έσοδο του Δήμου.

Δυσκολίες και λύσεις
Αν και οι σχέσεις μεταξύ των επί μέρους δήμων και των εταιρειών ESCO διέπονται από διμερείς συμβάσεις, δεν αναφέρθηκαν ιδιαίτερα προβλήματα.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Η εταιρική σχέση με την Azzero CO2 προτάθηκε σε όλους τους Δήμους της Ένωσης και όλοι δέχθηκαν θετικά την πρωτοβουλία.
Η πρωτοβουλία υλοποιήθηκε περαιτέρω από τον Δήμο της Dolceacqua: έπειτα από την υπογραφή της σύμβασης ενεργειακής απόδοσης με την εταιρεία Beghelli, το 2012, η διοίκηση προχώρησε επίσης σε μία συμφωνία εταιρικής σχέσης
μεταξύ της Beghelli και της Ένωσης των Δήμων στο σχήμα "Πορτοκαλί Σημαία" για την ενεργειακή αποδοτικότητα, την
αντικατάσταση παλαιών λαμπτήρων και την υπηρεσία συντήρησης εσωτερικού και εξωτερικού φωτισμού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2011-2012
Με βάση την σύμβαση παροχής υπηρεσιών, δεν υπάρχουν άμεσες δαπάνες για την υλοποίηση δράσεων που εξασφαλίζονται από τις εταιρείες ESCO. Απαιτούνται μόνον διοικητικές διαδικασίες για τη μεταφορά κονδυλίων των προϋπολογισμών των δήμων, από τους κωδικούς δαπάνης "διαχείριση εγκαταστάσεων" στους κωδικούς "λήψης υπηρεσιών".

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος της Dolceacqua
Διεύθυνση: Via Roma 50, Dolceacqua
Τηλ.: 0039 0184206444
E-mail: sindaco@ dolceacqua.it
Ιστότοπος: www.dolceacqua.it, www.bandierearancioni.it

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Στροβόλου

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Κύπρος

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 67.565

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο Δήμος Στροβόλου ιδρύθηκε το 1986 και είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος δήμος στην Κύπρο μετά το δήμο της Λεμεσού, με πληθυσμό
67.565 κατοίκους. Υπάρχουν αναφορές στο όνομα Στρόβολος ή Στρόβιλος από τον Μεσαίωνα από τους πολύ γνωστούς χρονογράφους
εκείνης της εποχής, τον Λεόντιο Μαχαιρά και, αργότερα, τον Φλώριο
Βουστρώνιο. Σύμφωνα με τις πηγές αυτές, ο Στρόβολος ήταν βασιλικό φέουδο την περίοδο της Φραγκοκρατίας.
Σήμερα, ο Στρόβολος είναι μια μεγάλη πόλη, με έκταση 25 τετρ. χμ
και έξι ενορίες. Από το 1974 στον Στρόβολο λειτουργεί μεγάλη βιομηχανική περιοχή και οι κλάδοι των υπηρεσιών και των κατασκευών
έχουν αναπτυχθεί σε μεγάλο βαθμό.
Στην πόλη του Στρoβόλου υπάρχουν περισσότεροι από 100 χώροι
πρασίνου, που δημιουργήθηκαν για την ψυχαγωγία των πολιτών. Οι
42 οργανωμένοι χώροι πρασίνου που λειτουργούν περιλαμβάνουν
αμφιθέατρα, λίμνες, σιντριβάνια και παιδικές χαρές.
Περισσότερες πληροφορίες: www.strovolos.org.cy

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Δημοτική Βιβλιοθήκη Στροβόλου με σχεδόν μηδενική ενεργειακή κατανάλωση

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Η Δημοτική Βιβλιοθήκη του Στροβόλου κατασκευάστηκε το 1915. Αρχικά το κτήριο λειτουργούσε ως σχολείο, μετά μετατράπηκε σε σφαγείο και τελικά χρησιμοποιήθηκε μέχρι το 1993 ως το Δημοτικό Μέγαρο της πόλης.
Το σχέδιο για βιβλιοθήκη είχε εγκαταλειφθεί για αρκετά χρόνια, μέχρι που το Δημοτικό Συμβούλιο αποφάσισε την ανακαίνιση του κτηρίου.
Τα υλικά κατασκευής του παλαιού κτηρίου, πριν από την ανακαίνιση, ήταν ασβεστόλιθοι στην εσωτερική και εξωτερική
τοιχοποιία και ως μονωτικό υλικό είχε χρησιμοποιηθεί ο άργιλος. Ο άργιλος αφαιρέθηκε και αντικαταστάθηκε με αφρό
πολυουρεθάνης.
Πριν από την ανακαίνιση δεν υπήρχε κεντρικό σύστημα θέρμανσης (ενδεχομένως να χρησιμοποιούνταν μεμονωμένα
θερμαντικές συσκευές , ηλεκτρικές ή πετρελαίου).
Δεν υπήρχε μόνωση στέγης στο παλαιό κτήριο.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Ο Δήμος Στροβόλου έχει προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και στο Σύμφωνο των Νησιών και έχει δεσμευτεί να
αναπτύξει Τοπική Δράση Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης (SEAP), με στόχο να καλύψει ή να υπερβεί τους ευρωπαϊκούς
στόχους για αειφορία που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, για μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά
20%.

ΣΤΟΧΟΙ
Ο στόχος αυτής της ορθής πρακτικής είναι να προσφέρει στους πολίτες ένα νέο ανακαινισμένο κτήριο της δημοτικής βιβλιοθήκης με υψηλά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης. Η αύξηση της θερμικής απόδοσης του κτηρίου και της ποιότητας
του αέρα στον εσωτερικό χώρο με ελάχιστες ενεργειακές ανάγκες αποτελεί επίσης έναν ακόμη σημαντικό στόχο. Επιπλέον, το κτήριο θα αποτελεί σημείο αναφοράς αριστείας στον Στρόβολο, προωθώντας τις βέλτιστες πρακτικές ενεργειακής
απόδοσης και τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις
(τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, ...)
Θερμομόνωση
 Πετροβάμβακας 5cm στη μόνωση της στέγης
 Διπλοί υαλοπίνακες στη βορινή και ανατολική πλευρά με συντελεστή θερμοπερατότητας (u) 1,1 W/m2K
 Πολυστρωματικοί υαλοπίνακες με μεμβράνη στη δυτική πλευρά με
συντελεστή θερμοπερατότητας (u) 3,8 W/m2K
Ο ασβεστόλιθος θα παραμείνει στην εξωτερική και εσωτερική τοιχοποιία, αλλά για εσωτερική μόνωση θα χρησιμοποιηθεί αφρός πολυουρεθάνης.
Θέρμανση/Ψύξη
Η θέρμανση και η ψύξη πραγματοποιείται με γεωθερμική αντλία θερμότητας με συνολική ικανότητα 160 kW (2 μονάδες των 80 kW). Ο
κάθετος βρόγχος στο έδαφος αποτελείται από 22 γεωτρήσεις, 150 μ. η
καθεμία.
Φωτισμός
Θα χρησιμοποιηθούν ενεργειακοί συμπαγείς λαμπτήρες φθορισμού
και λαμπτήρες LED.
Διαχείριση κτηριακής ενέργειας
Θα εγκατασταθεί σύστημα ενεργειακής διαχείρισης (EMS) για παρακολούθηση της ενεργειακής κατανάλωσης.

Ενεργειακή συμπεριφορά χρηστών
Υπάρχει σχέδιο αύξησης της ενημέρωσης του προσωπικού και των επισκεπτών για θέματα μείωσης της ενέργειας.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
2011-2012 (Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2012)
Εργασίες γεώτρησης του κάθετου βρόγχου στο έδαφος. Θερμομόνωση
κτηρίου και ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Σύμφωνα με τους Εθνικούς Κανονισμούς ενεργειακής Απόδοσης των
Κτηρίων, κτήρια μεγαλύτερα από 1000 m2 και υπό μεγάλη ανακαίνιση,
θα πρέπει να συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις που ορίζονται για την
Ενεργειακή Απόδοση των Κτηρίων. Αυτό σημαίνει ενεργειακή τάξη τουλάχιστον «Β» και μέση τιμή θερμοπερατότητας χαμηλότερη από 1,3 W/
m2.K

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες,…..)
Συνολική μελλοντική χρήση 35 kWh/m2. Η περίοδος αποπληρωμής του κόστους των βελτιωτικών εργασιών υπολογίστηκε σε 4 χρόνια. Τα έργα ενεργειακής ανανέωσης θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν απευθείας σε κτήρια κατασκευής παρόμοιου τύπου και ηλικίας. Ωστόσο, τα διατηρητέα κτήρια πρέπει να εξετάζονται ξεχωριστά. Η διαδικασία προμηθειών
ήταν σύμφωνη με την εθνική νομοθεσία περί προμηθειών και πιθανόν να χρησιμοποιηθεί η σχετική εμπειρία σε μελλοντικά έργα.

Δυσκολίες και λύσεις
Δεδομένης της σύνθετης φύσης του κτηρίου και του γεγονότος ότι το κτήριο είναι διατηρητέο, δεν έγιναν μεταβολές στο
κτηριακό κέλυφος.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Μετά από δύο χρόνια πλήρους λειτουργίας του κτηρίου, τα ενεργειακά δεδομένα που θα έχουν συγκεντρωθεί από το
σύστημα παρακολούθησης της ενέργειας θα αναλυθούν προκειμένου να αξιολογηθούν οι εργασίες του κτηρίου και να
καθοριστούν περαιτέρω βελτιώσεις. Οι ποιοτικοί δείκτες θα αναλυθούν και από μελέτη που θα εκπονηθεί.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς:
Δαπάνη σε €
290.000 €

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια: 40% (116.000 €)
Ίδια κεφάλαια: 60% (174.000 €)

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Στροβόλου
Διεύθυνση: Λεωφ. Στροβόλου 100, 2094 Στρόβολος, Κύπρος
Τηλέφωνο: +357 22470313
E-mail: apantopiou@strovolos.org.cy
Ιστότοπος έργου: www.strovolos.org.cy

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκονος 10-12
1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22667716
Φαξ: +357 22667736
Email: info@cea.org.cy

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ:
Στροβόλου, Λευκωσίας, Ιδαλίου, Λατσιών, Αγλαντζιάς, Αγίου Δομετίου,
Έγκωμης

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ:
Κύπρος/Λευκωσία

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 205.000

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το πρόγραμμα διάθεσης ποδηλάτων αποτελεί το πιο φιλόδοξο έργο
αναφορικά με την αστική μετακίνηση στην περιοχή της μείζονος Λευκωσίας. Οι Δήμοι ίδρυσαν τη Διαδημοτική Εταιρεία Ποδηλάτων Λευκωσίας, που έχει ως στόχο να αλλάξει τη συμπεριφορά των πολιτών
μέσα από δράσεις βιώσιμης κινητικότητας και να μειώσει την κίνηση
μέσω ενός αυτόματου συστήματος ενοικίασης ποδηλάτων 3ης γενιάς το οποίο είναι παρόμοιο με αντίστοιχα συστήματα που χρησιμοποιούνται σε μεγάλες πόλεις σε ολόκληρο τον κόσμο. Το σύστημα
διάθεσης ποδηλάτων εφαρμόζεται ολοκληρώνοντας την ανάπτυξη
υπαρχόντων ποδηλατοδρόμων εντός της περιοχής της Λευκωσίας και
θα ενσωματώσει και τους νέους ποδηλατοδρόμους που βρίσκονται
υπό κατασκευή. Στόχος είναι μέχρι το τέλος του 2020 ένα εκτενές
δίκτυο ποδηλατοδρόμων που θα εξυπηρετεί τον τοπικό πληθυσμό
αλλά και τους επισκέπτες της πόλης.
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ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΠΟΔΗΛΑΤΟ ΕΝ ΔΡΑΣΕΙ στην περιοχή της Μείζονος Λευκωσίας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Το υψηλό επίπεδο εξάρτησης στα ΙΧ αυτοκίνητα ως η μόνη επιλογή μετακίνησης εντός των πόλεων. Τα προβλήματα της
κυκλοφοριακής κίνησης στις πόλεις, αυξάνονται κατακόρυφα, ειδικά τις ώρες αιχμής.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Πολλοί από τους Δήμους της Μείζονος Λευκωσίας έχουν προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και στο Σύμφωνο
των Νησιών και έχουν δεσμευτεί να αναπτύξουν Τοπικές Δράσεις Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης (SEAP), με στόχο να
καλύψουν ή να υπερβούν τους ευρωπαϊκούς στόχους για αειφορία που έχει θέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για το 2020, για
μείωση των εκπομπών CO2 τουλάχιστον κατά 20%. Το «Ποδήλατο εν Δράσει» είναι ένα από τα έργα που περιλαμβάνονται στις Τοπικές Δράσεις Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης και αποτελεί καλό παράδειγμα συνεργασίας μεταξύ διαφορετικών γειτονικών δήμων.

ΣΤΟΧΟΙ
Το Σύστημα Διάθεσης Ποδηλάτων στοχεύει στη μετάβαση προς τη βιώσιμη μετακίνηση, καθώς και στην ενθάρρυνση των
πολιτών να επιλέγουν εναλλακτικά μέσα μετακίνησης που προστατεύουν το περιβάλλον.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή
Στην περιοχή της Μείζονος Λευκωσίας εγκαταστάθηκαν 100 ποδήλατα
σε 5 σταθμούς: στο Δήμο Αγλαντζιάς 50 ποδήλατα σε 5 σταθμούς, στο
Δήμο Στροβόλου 80 ποδήλατα σε 8 σταθμούς, στο Δήμο Ιδαλίου 20 ποδήλατα σε 3 σταθμούς, στο Δήμο Αγίου Δομετίου 20 ποδήλατα σε 2
σταθμούς, στο Δήμο Λατσιών 15 ποδήλατα σε 2 σταθμούς και στο Δήμο
Έγκωμης 30 ποδήλατα σε 3 σταθμούς. Το σύστημα είναι ενσωματωμένο
σε όλους τους συμμετέχοντες δήμους και κάθε χρήστης μπορεί να χρησιμοποιεί και να επιστρέφει το ποδήλατο σε οποιονδήποτε σταθμό. Ο
χρήστης μπορεί, για παράδειγμα, να πάρει ένα ποδήλατο από την Αγλαντζιά και να το επιστρέψει στον Στρόβολο ή σε οποιονδήποτε άλλο
σταθμό.
Για να ενοικιάσει ένα ποδήλατο, ο ενδιαφερόμενος χρήστης τοποθετεί
την πιστωτική/ χρεωστική κάρτα του στην ειδική υποδοχή του μηχανήματος και καθορίζει την περίοδο χρήσης του ποδηλάτου (1 ημέρα ή 1
εβδομάδα). Στη συνέχεια ο χρήστης λαμβάνει την απόδειξη με έναν οκταψήφιο κωδικό. Με την εισαγωγή του κωδικού σε οποιονδήποτε σταθμό, του δίδεται ένα αριθμημένο κλειδί που αντιστοιχεί σε ποδήλατο με
τον ίδιο αριθμό. Το κλειδί χρησιμοποιείται για να κλειδώσει/
ξεκλειδώσει το ποδήλατο. Με την επιστροφή του ποδηλάτου σε οποιονδήποτε σταθμό, ο χρήστης εισάγει εκ νέου τον οκταψήφιο κωδικό και
επιστρέφει το κλειδί. Το ποσό της εγγύησης των €150 επιστρέφεται εντός 24 ωρών, μετά από τη λήξη της περιόδου χρήσης και αφού αφαιρεθούν οι χρεώσεις της χρήσης.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
2010-2012 (Ολοκληρώθηκε τον Οκτώβριο του 2011)
The Municipalities established DEPL (Intermunicipal Bicycle Company of
Lefkosia) the 2010 and installations of the bike stations started and
completed in 2012.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη,
προστιθέμενες αξίες,…..)
Περισσότερες από 7500 χρήσεις από την έναρξη του έργου τις 26 Οκτωβρίου 2011. Η απόσταση που καλύφθηκε με τα
νοικιασμένα ποδήλατα υπολογίζεται σε 37.500 χμ. Αυτό σημαίνει ότι δεν καταναλώθηκαν περίπου 4000 λίτρα πετρελαίου και βενζίνης σε διάρκεια 14 μηνών.

Δυσκολίες και λύσεις
Ο εντοπισμός των βασικών σημείων για την εγκατάσταση της υποδομής του συστήματος ενοικίασης των ποδηλάτων.
Επίσης, η σύνδεση των διαφόρων σταθμών με τις ποδηλατικές διαδρομές.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Μετά από ένα χρόνο πλήρους λειτουργίας του συστήματος, το επίπεδο χρήσης και οι παρατηρήσεις των πολιτών θα αναλυθούν προκειμένου να καθοριστούν περαιτέρω βελτιώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δαπάνη σε €

Έσοδα σε €

2.000.000

Συμμετοχική εταιρεία από εκπροσώπους των Δήμων

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Διεύθυνση:
Αικατερίνης Κορνάρου 8
2108 Αγλάντζια, Κύπρος
Τηλ. +357 77772700
Ιστότοπος έργου: www.podilatoendrasi.com.cy

Ενεργειακό Γραφείο Κυπρίων Πολιτών
Λεύκονος 10-12
1011 Λευκωσία, Κύπρος
Τηλ: +357 22667716
Φαξ: +357 22667736
Email: info@cea.org.cy

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Hornos

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ισπανία/Jaén

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 679

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το χωριό Hornos ανήκει στην περιφέρεια Sierra de Segura που αποτελεί μέρος του Φυσικού Πάρκου των Sierras de Cazorla, Segura και
Las Villas.
Το χωριό βρίσκεται επάνω σ’ έναν μεγάλο βράχο, επιστεγασμένο από
το κάστρο και διατηρεί τη γραφικότητα ενός μεσαιωνικού χωριού.
Η οικονομία του Hornos βασίζεται στον τουρισμό, την υλοτομία και
την καλλιέργεια της ελιάς. Επίσης, αφθονούν και οι κυνηγετικές και
αλιευτικές δραστηριότητες.
Σύμφωνο με το Πρόγραμμα της Αντζέντας 21, το Επαρχιακό Συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία με την παρουσίαση του προγράμματος
στο κοινό τον Ιούνιο του 2004, ενώ σήμερα αναπτύσσεται το Σχέδιο
Δράσης.
Το Συμβούλιο έχει επίσης δημιουργήσει οικολογικά πάρκα, εφαρμόζοντας κριτήρια αειφόρου ανάπτυξης στη συντήρησή τους.
Στον τομέα της ενέργειας διαμορφώθηκε Δημοτικό Σχέδιο Βελτιστο-

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Μελέτη βιωσιμότητας του δικτύου κεντρικής θέρμανσης με βιομάζα στον Δήμο Hornos de Segura (Jaén)

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ο κύριος στόχος της μελέτης είναι η ανάλυση της τεχνικής και οικονομικής σκοπιμότητας ενός δικτύου κεντρικής θέρμανσης με καύση βιομάζας από διάφορες πηγές στο χωριό Hornos (Jaén). Το δίκτυο θα παρέχει θέρμανση και ζεστό νερό για
οικιακή χρήση στα δημοτικά κτήρια και σε ιδιώτες, καλύπτοντας συνολική χρήσιμη επιφάνεια 26.228 τμ.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Από περιβαλλοντική σκοπιά, το κεντρικό σύστημα μπορεί να επιφέρει μείωση εκπομπής ρύπων
Από κοινωνική σκοπιά, θα δημιουργηθούν πολλές θέσεις απασχόλησης
Από αυστηρά οικονομική σκοπιά, και σε σύγκριση με την επένδυση που απαιτείται για να καλυφθούν οι ενεργειακές ανάγκες του δήμου, η απόσβεση μπορεί να γίνει από την εξοικονόμηση από τον τρίτο χρόνο και μετά.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Η μελέτη χρηματοδοτείται από το Επαρχιακό Συμβούλιο της Jaén, και βρίσκεται στη φάση εύρεσης κονδυλίων και σε διοικητικής φύσης διαδικασίες για την εφαρμογή της.

ΣΤΟΧΟΙ




Να αποτελέσει υπόδειγμα στην παραγωγή ενέργειας, με χρήση ΑΠΕ
Να συμβάλει στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση του κοινού
Να μειώσει τις εκπομπές CO2.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, ...)
Η μελέτη περιλαμβάνει και μέτρα εφαρμογής.
Έχει γίνει εκτίμηση της ζήτησης σε ενέργεια, του τύπου καυστήρα βιομάζας και των απαιτούμενων καυσίμων και υλικών
και όλων των σχετικών με την εγκατάσταση.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η διαδικασία κατασκευής θα ολοκληρωθεί σε διάφορες φάσεις
 Διοικητικές διαδικασίες σε σχέση με τη διαχείριση και τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας
 Λειτουργία της εγκατάστασης
 Σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο και έναρξη λειτουργίας

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Η ισπανική νομοθεσία που καλύπτει την εγκατάσταση είναι:
 Ηλεκτροτεχνικοί Κανονισμοί Χαμηλής Τάσης (REBT)
 Κανονισμός θερμικών εγκαταστάσεων σε κτήρια (RITE)
 Άλλοι νόμοι που διέπουν την εγκατάσταση

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη,
προστιθέμενες αξίες,…..)
Ενεργειακή ζήτηση που θα καλυφθεί: 3.903 MWh
Ανάγκες σε βιομάζα: 1.002.243,54 kg
Κόστος καυσίμου (βιομάζας): 120.269,22 €
Σύγκριση βιομάζας με ορυκτά καύσιμα: εξοικονομεί 290.589 €
Παύει να εκλύει 1194 tCO2/έτος

Δυσκολίες και λύσεις
Η κύρια δυσκολία που αντιμετωπίσαμε είναι οι διοικητικές αρμοδιότητες για τη διαχείριση της εγκατάστασης.

Δυνατά και αδύνατα σημεία
Το κύριο πλεονέκτημα ήταν η πολιτική δέσμευση του δήμου να προωθήσει τις ΑΠΕ.
Η αδυναμία ήταν η μακρά διοικητική διαδικασία.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Πιθανή βελτίωση θα ήταν η μείωση του χρόνου που αναλώνεται από τη διοικητική διαδικασία.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: δεν προσδιορίζεται
Δαπάνη σε €
Προϋπολογισμός: 1.560.200,00 €

Έσοδα σε €
Δημόσια κονδύλια της επαρχίας €: σε επεξεργασία
Περιφερειακά κονδύλια: σε επεξεργασία
Τοπικά κονδύλια: σε επεξεργασία
ΣΥΝΟΛΟ: σε επεξεργασία

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΔΗΜΟΣ: Hornos de Segura
Διεύθυνση: C/Eras, s/n
Τηλέφωνο: 953 495002
E-mail: hornos@promojaen.es
Ιστότοπος έργου:

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Castrolibero

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Calabria-Ιταλία

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 10.323

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το Castrolibero είναι ένας δήμος στην επαρχία της περιοχής
Cosenza. Η αστική περιοχή, κυρίως οικιστική, αποτελεί τμήμα της
αστικής περιοχής των Cosenza, Rende και Castrolibero. Η βιώσιμη
ανάπτυξη, οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (RES) και η Ενεργειακή
Απόδοση είναι οι βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. Αυτό αποδεικνύεται από την συμμετοχή του στο Πρωτόκολλο του Aalborg του 2007, την υπογραφή των Δεσμεύσεων του Aalborg και του
σχετικού κειμένου το 2011. Οι προτεραιότητες του Δήμου του Castrolibero σχετίζονται με τη βιώσιμη διαχείριση του αστικού περιβάλλοντος. Η δράση του δήμου εστιάζει στην αστική βιωσιμότητα σε
όλους τους τομείς, από τη διακυβέρνηση έως την ενεργειακή διαχείριση, την οικονομική ανάπτυξη έως τις ανανεώσιμες ενέργειες. Ο
πολεοδομικός σχεδιασμός του Castrolibero στοχεύει στην ανάπτυξη
μίας ανανεώσιμης πόλης, στην οποία υπάρχουν εναλλακτικές πηγές
ενέργειας και υποδομές ενίσχυσης αποβλήτων.
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ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
GPP - Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Ο δήμος του Castrolibero έχει υιοθετήσει μία πράσινη πολιτική προμηθειών, η οποία αντιμετωπίζει πολλά εσωτερικά και εξωτερικά προβλήματα διοίκησης. Πρώτον, την έλλειψη κατάρτισης στα περιβαλλοντικά θέματα όσων ασχολούνται με τις προμήθειες, τον κατακερματισμό των υπηρεσιών και των γραφείων που διαχειρίζονται μεγάλους όγκους αγορών προϊόντων, και την
ετερογένεια των προσώπων. Το άλλο πρόβλημα έγκειται στη δυσκολία διατύπωσης κοινών οικολογικών κριτηρίων που θα
πρέπει να περιλαμβάνονται στις "τεχνικές προδιαγραφές" των προμηθειών, κάτι που θα μπορούσε να χειροτερέψει την αδυναμία σύγκρισης προϊόντων με βάση τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά τους και τη συμβολή τους στην αειφορία. Τέλος, εξίσου σημαντικό είναι το ζήτημα της δυσχέρειας στον έλεγχο της ακρίβειας όσων δηλώνονται στα συμβατικά έγγραφα σχετικά
με την κάλυψη των συμβατικών απαιτήσεων.
Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το GPP είναι ένα εργαλείο, το οποίο παρέχει τη δυνατότητα στις δημόσιες αρχές να συμπεριλαμβάνουν περιβαλλοντικά ζητήματα στις διαδικασίες προμηθειών τις οποίες διενεργούν, ώστε να υποστηρίζονται στην υιοθέτηση πράσινων πρακτικών προμηθειών. Το GPP χρησιμοποιείται για να επιτυγχάνει τους στόχους περιβαλλοντικής πολιτικής που έχουν ήδη τεθεί σε άλλα
σχέδια και προγράμματα του δήμου, όπως η Έκθεση Βιωσιμότητας και η Δράση Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης (SEAP). Με
την υιοθέτηση του GPP επιτυγχάνονται διαρκής κατάρτιση του προσωπικού του δήμου, δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν προμηθευτές και οι οποίες υποστηρίζονται από τη διανομή υλικών, από πληροφοριακά σεμινάρια και δράσεις κατάρτισης, την ενεργοποίηση ενός αριθμού κλήσης χωρίς χρέωση, και τη δημιουργία ενός ιστοτόπου για το GPP. Η υιοθέτηση του
GPP πρέπει να παρακολουθείται μέσω διαδικασιών εσωτερικών ελέγχων, ώστε να αποτιμάται η αποτελεσματικότητά του.
ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος του δήμου είναι να επηρεάσει την εσωτερική αγορά, ούτως ώστε κατά τη την εξελισσόμενη διαδικασία αλλαγής της
παραγωγής και της κατανάλωσης, να τίθεται ως αναγκαία παράμετρος η επίτευξη βιώσιμης ανάπτυξης. Με την υιοθέτηση αυτού του μέτρου, ο δήμος, πέραν του ότι περιορίζει την εξάντληση των φυσικών πόρων, μειώνει τα απόβλητα, τις εκπομπές και
ενθαρρύνει την ανακύκλωση, έχει προσφέρει ένα πρότυπο ορθής συμπεριφοράς προς τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, για
την υλοποίηση ορθών πρακτικών στην κατεύθυνση της βιώσιμης ανάπτυξης και της ενεργειακής απόδοσης.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Το GPP υιοθετήθηκε από τον δήμο, με μία συνακόλουθη δήλωση. Ο δήμος έχει δημιουργήσει επίσης το "Σημείο πληροφόρησης για την ενέργεια", με περιεχόμενο τη βιωσιμότητα και στόχο τη διαχείριση των GPP, όπως και διάφορες ενέργειες τις οποίες προωθεί ο δήμος. Έχει προβλεφθεί εργασία σε ομάδα, με στόχο το συντονισμό των δραστηριοτήτων αυτών και την παρακολούθηση της αποτελεσματικής υιοθέτησης των GPP. Η υπηρεσία ανθρώπινου δυναμικού του Δήμου,
καθώς και το τεχνικό προσωπικό του, εκπαιδεύτηκαν ώστε να παρακολουθούν και να υλοποιούν την αποτελεσματικότητα του GPP.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η υιοθέτηση του GPP έχει προταθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο του Castrolibero από την ομάδα Ενέργειας. Έπειτα από την
πρώτη αξιολόγηση, η ομάδα ενέργειας αποτίμησε τα κόστη και τις ωφέλειες που ανάγονται στην εισαγωγή του GPP, ενώ
ο επικεφαλής της ομάδας επέδειξε τα αποτελέσματα σε εκπροσώπους της διοίκησης. Το σημείο πληροφόρησης Ενέργειας για τη βιωσιμότητα, που δημιουργήθηκε από το δήμο, έχει την ευθύνη της υλοποίησης του GPP.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
1. Νόμος της 21ης Μαΐου 2004, "Εφαρμογή της οδηγίας αρ. 2001/95/ΕΚ για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων".
2. Οδηγία της 31ης Μαρτίου 2004 για το συντονισμό των διαδικασιών κατακύρωσης συμβάσεων δημοσίων έργων, δημοσίων συμβάσεων προμηθειών και δημοσίων συμβάσεων υπηρεσιών.
3. GPP: Ευρωπαϊκή Οδηγία για τη γενική ασφάλεια των προϊόντων, 3 Δεκεμβρίου 2001, και τα παραρτήματα αυτής.
4. Πράσινη Βίβλος για τις δημόσιες προμήθειες, της 27ης Νοεμβρίου 1996.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Ο κύριος στόχος θα επιτευχθεί με την υλοποίηση του GPP και τη μείωση των εκπομπών CO2, σε ποσοστό περίπου 7%
κατ' έτος, σε σύγκριση με το τρέχον επίπεδο των εκπομπών.

Δυσκολίες και λύσεις
Οι σημαντικότερες δυσκολίες που ανέκυψαν αφορούσαν στην κατάρτιση του προσωπικού και στην εμπλοκή στην όλη
διαδικασία όλων των υπηρεσιών του δήμου - διοικητικών, δημοσίων κτηρίων, πολεοδομικού σχεδιασμού. Η υιοθέτηση
του GPP απαιτεί συνεχή εκπαίδευση και πληροφόρηση σχετικά με τις δραστηριότητες που πρέπει να αναληφθούν και
την επίλυση ορισμένων προβλημάτων, όπως:
 η ανάλυση των αγορών,
 ο καθορισμός των περιβαλλοντικών κριτηρίων,
 η πιστοποίηση των προμηθευτών σε περιβαλλοντικά θέματα.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Στο σύστημα GPP, ιδιαίτερη σημασία αποκτούν τα εργαλεία για την αποτίμηση και τη γνωστοποίηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων που έχουν διάφορα προϊόντα και υπηρεσίες στο περιβάλλον, σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους. Απαιτείται η συνδρομή διαφόρων τομέων, ώστε να εντοπιστούν οι κρίσιμες φάσεις του κύκλου ζωής των προϊόντων και στη συνέχεια να μελετηθούν οι αναγκαίες βελτιώσεις και να μπορέσουν οι τελικοί χρήστες, αλλά και η δημόσια διοίκηση, να
λαμβάνουν εγνωσμένες αποφάσεις και να κατανοούν τις διαδικασίες προμήθειας προϊόντων και υπηρεσιών. Η εφαρμογή του GPP στον Δήμο του Castrolibero απαιτεί μία διαδικασία παρακολούθησης, σε εξαμηνιαία βάση, η οποία έχει αναπτυχθεί από το σημείο πληροφόρησης για τη βιωσιμότητα. Η διαδικασία αυτή θα ακολουθηθεί μέσω ενεργειακών επιθεωρήσεων που ανάγονται σε όλους τους τομείς δραστηριοποίησης του Δήμου, συνδράμοντας τον εντοπισμό των δυνατών και των αδύνατων σημείων και την πιθανή υιοθέτηση μέτρων βελτίωσης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2013/2015
Έσοδα σε €

Δαπάνη σε €
Επενδύσεις: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0

Ευρωπαϊκά κονδύλια:
Δημόσια εθνικά κονδύλια:
Τοπικά κονδύλια:
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Δήμαρχος Orlandino GRECO
Δήμος: CASTROLIBERO
Διεύθυνση: Via XX Settembre 87040 Castrolibero (CS)
Τηλέφωνο: 0984/858011
E-mail: sindaco@comune.castrolibero.cs.it
Ιστότοπος έργου: www.castrolibero.cs.it

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Grisolia

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Calabria-Ιταλία

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 2.407

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Grisolia είναι μια μικρή πόλη στο βόρειο τμήμα του Τυρρηνικού
Πελάγους, στην επαρχία της περιοχής Cosenza. Η περιοχή χαρακτηρίζεται από το ακανόνιστο γεωγραφικό ανάγλυφο, και τις διαφορές
στο υψόμετρο, το οποίο κυμαίνεται από 465 έως 1.910 μέτρα. Η πό-
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λη περιβάλλεται από ένα επιβλητικό τοπίο. Η Grisolia αποτελεί τμήμα της Ακτής των Κέδρων (Riviera dei Cedri), αλλά εκτείνεται και σε
έναν λόφο που αποτελεί τμήμα του Εθνικού Δρυμού Pollino. Είναι
γνωστή για την ιστορία και την τέχνη της, όπως και για το δάσος της
(τα δέντρα του αποκαλούνται "γίγαντες"), και την ιδιαίτερη αρχιτεκτονική της - τα σπίτια είναι χτισμένα το ένα επάνω στο άλλο.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Σημείο Ενεργειακής Πληροφόρησης

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Η λειτουργία του "Σημείου Ενεργειακής Πληροφόρησης" αποτελεί μία πρωτοβουλία του δήμου, για την παροχή πληροφοριών προς τους πολίτες σε ενεργειακά ζητήματα, για την άμεση αύξηση των βέλτιστων πρακτικών εξοικονόμησης ενέργειας και για την εισαγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο δήμος αποφάσισε να θέσει σε λειτουργία το Σημείο
Ενεργειακής Πληροφόρησης για να αποκτήσει τη δυνατότητα άμεσου διαλόγου και επαφής με τους πολίτες.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Ένας περαιτέρω στόχος του Σημείου Ενεργειακής Πληροφόρησης είναι να διευκολύνει την ανταλλαγή εμπειριών μεταξύ
ειδικών και πολιτών που θέλουν να συμμετάσχουν ενεργά στην προσπάθεια για βελτίωση του περιβάλλοντος στο οποίο
ζουν. Ο δήμος, προκειμένου να εξασφαλίσει τη λειτουργία του σημείου πληροφόρησης και τον άμεσο διάλογο με τους
πολίτες, θα αναδιοργανώσει την τεχνική του υπηρεσία, διαθέτοντας για την δράση ένα στέλεχος της υπηρεσίας ανθρώπινου δυναμικού, ειδικό σε θέματα ενέργειας, επί 3 ημέρες εβδομαδιαίως.

ΣΤΟΧΟΙ
Το "Σημείο Ενεργειακής Πληροφόρησης" θα αποτελέσει έναν σύνδεσμο μεταξύ των αναγκών των οικονομικών συντελεστών, των κοινωνικών και θεσμικών δραστηριοτήτων, και ειδικότερα για: 1 - την πληροφόρηση και την γνωστοποίηση
προτάσεων για ορθολογική χρήση της ενέργειας, μέσω συναντήσεων και εκστρατειών πληροφόρησης και αύξησης της
συνειδητοποίησης, 2- την ενημέρωση και γνωστοποίηση των κανονιστικών οδηγιών που αφορούν στον ενεργειακό σχεδιασμό, σε εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, στην εξοικονόμηση ενέργειας και σε ενεργειακές επιθεωρήσεις
σε κτήρια, 3- την ενημέρωση και πληροφόρηση σχετικά με ανοικτούς διαγωνισμούς και διαγωνιστικές διαδικασίες, όπως
και περιφερειακά, εθνικά και ευρωπαϊκά κονδύλια, και 4- την προαγωγή μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε συνδυασμό με την αξιοποίηση των υφιστάμενων πόρων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Ο δήμος της Grisolia ανέπτυξε στην περιοχή "ενεργειακές δράσεις", ούτως ώστε να διευκολύνει τα θέματα που άπτονται
της ενέργειας και της βιώσιμης ανάπτυξης, το σημείο ενεργειακής πληροφόρησης, που μπορεί να προσφέρει δημόσια
υπηρεσία στους πολίτες, τις επιχειρήσεις, τις τοπικές αρχές και τους επαγγελματίες. Στόχος του σημείου ενεργειακής
πληροφόρησης είναι να αυξήσει και να διευκολύνει την πρόσβαση στις πληροφορίες και να ανταποκριθεί στις ανάγκες
πληροφόρησης, να δώσει και να λάβει τεχνική υποστήριξη στον τομέα της ενέργειας. Το σημείο ενεργειακής πληροφόρησης είναι ανοικτό για το κοινό δύο ημέρες την εβδομάδα, ενώ ο υπεύθυνος του σημείου πληροφόρησης έχει την ευθύνη
της λειτουργίας της οργανωτικής δομής, παρακολουθεί την απόδοση και τα αποτελέσματά του, και εξασφαλίζει το συντονισμό των διοικητικών δράσεων.
Η ομάδα των στελεχών ενέργειας του δήμου της Grisolia εκπαίδευσε τον υπεύθυνο του σημείου ενεργειακής πληροφόρησης, σε θέματα ενέργειας και βιώσιμης ανάπτυξης. Η ομάδα ενέργειας και το σημείο ενεργειακής πληροφόρησης
έχουν αναπτύξει πληροφοριακό υλικό για την εξοικονόμηση ενέργειας, την ενεργειακή απόδοση και τη μείωση της φορολογίας.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Το Σημείο ενεργειακής πληροφόρησης δημιουργήθηκε από τον δήμο της Grisolia τον Σεπτέμβριο του 2012, σε συνέχεια
σχετικής απόφασης. Ο επικεφαλής της τεχνικής υπηρεσίας έχει επίσης την ευθύνη της λειτουργίας του Σημείου ενεργειακής πληροφόρησης. Το Σημείο ενεργειακής πληροφόρησης αναδεικνύεται σε σημείο αναφοράς για δραστηριότητες κατάρτισης και διάχυσης πληροφοριών - ωστόσο, στόχος είναι στο Σημείο ενεργειακής πληροφόρησης να ενισχυθεί η ποιότητα του ανθρώπινου δυναμικού και των πληροφοριών που παρέχονται. Οι πληροφορίες πρόκειται να οργανωθούν στα
ακόλουθα πεδία:
 Τεχνική πληροφόρηση. Το πεδίο καλύπτει τις τεχνικές και διοικητικές πτυχές διαφόρων τύπων παρεμβάσεων,
 Χρηματοδότηση και κίνητρα. Το πεδίο καλύπτει τις πτυχές που αφορούν στη σκοπιμότητα και στο χρηματοοικονομικό προφίλ των επενδύσεων,
 Καινοτομικές δράσεις που αναπτύσσονται στην Calabria, δηλ. μεταξύ άλλων περιγραφή ορισμένων καινοτομικών παρεμβάσεων, με άμεση συμμετοχή των πολιτών.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Ο εθνικός νόμος 10/1991 (Κανόνες για την υλοποίηση του εθνικού σχεδίου ενέργειας στο πεδίο της ορθολογικής χρήσης
της ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας), η Ευρωπαϊκή Οδηγία
2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
ΝΔ 311 - Διατάξεις, διορθώσεις και προσθήκες στο διάταγμα της 19.8.2005, Οδηγία Ενεργειακής Απόδοσης 192 (Οδηγία
2012/27/ΕΕ) που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 25 Οκτωβρίου 2012 και δημοσιεύθηκε στις 14 Νοεμβρίου
του ίδιου έτους στην επίσημη εφημερίδα της ΕΕ (L 315).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Κύριες δράσεις στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας είναι η πληροφόρηση και η επικοινωνία, με στόχο την αύξηση της συνειδητοποίησης για την επίτευξη επωφελών αποτελεσμάτων, χρησιμοποιώντας ήδη διαθέσιμες και οικονομικώς ανταγωνιστικές τεχνολογίες και, κατά συνέπεια, για την επίτευξη αλλαγής, ακόμη και στο επίπεδο των συμπεριφορών, που έχει μεγάλη σημασία στην επιδίωξη του στόχου της ορθολογικής χρήσης των διαθέσιμων ενεργειακών πόρων. Το αναμενόμενο
αποτέλεσμα από την υλοποίηση της δράσης αυτής, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, είναι η μείωση των εκπομπών
CO2, όπως επίσης και μία αλλαγή νοοτροπίας των πολιτών και όλων των εμπλεκομένων στον τομέα της ενέργειας.

Δυσκολίες και λύσεις
Η λειτουργία του Σημείου Ενεργειακής Πληροφόρησης, στην πρώτη αυτή φάση, κατέστη δυνατή με την αξιοποίηση ήδη
υπάρχοντος προσωπικού του δήμου. Στόχος του δήμου είναι να ενισχυθεί το Σημείο Ενεργειακής Πληροφόρησης, με εκχώρηση και άλλων ανθρωπίνων πόρων, πέραν του υπευθύνου, και η επένδυση στην κατάρτιση των εμπλεκομένων στον
τομέα της ενέργειας, μέσω κύκλων κατάρτισης σε συγκεκριμένα ζητήματα της ενέργειας. Τα κύρια εμπόδια που πρέπει
να ξεπεραστούν είναι το πώς και πού θα βρεθούν οι πόροι που απαιτούνται για τη δραστηριότητα αυτή.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Ο υπεύθυνος του Σημείου Ενεργειακής Πληροφόρησης θα παρέχει υπηρεσίες παρακολούθησης για αυτό. Με βάση τις
αναφορές που θα συντάσσει, θα υλοποιούνται βελτιώσεις στις υπηρεσίες που προσφέρονται, αλλά και θα προστίθενται
νέες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2012
Έσοδα σε €

Δαπάνη σε €
Επενδύσεις: 0
ΣΥΝΟΛΟ: 0

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Δήμαρχος Antonio Longo
Δήμος: Grisolia
Διεύθυνση: Via santa Sofia 87020 Grisolia (CS)
Τηλέφωνο: 098583645
E-mail: comunegrisolia@libero.it
Ιστότοπος έργου: www.comune.grisolia.cs.it

Ευρωπαϊκά κονδύλια:
Δημόσια εθνικά κονδύλια:
Τοπικά κονδύλια:
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ:

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Longobucco

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Calabria-Ιταλία

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 3.612

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
To Longobucco είναι ένας δήμος που βρίσκεται στη γη της Sila Greca,
στην επαρχία της περιοχής Cosenza. Είναι ένα μικρό χωριό με στάσιμη οικονομία, με καλές ωστόσο προοπτικές για την ανάπτυξη του
οικο-τουρισμού (ή οικολογικού τουρισμού), στον Εθνικό Δρυμό της

Picture

Sila. Το Longobucco έχει μακρά παράδοση, μεγαλύτερη του ενός αιώνα, στη βιοτεχνία, ιδίως των υφαντών, την οποία σήμερα προσδιορίζουμε με την ονομασία "longobucchese". Η υφαντική τέχνη αναδύθηκε από την ανάγκη της επιβίωσης (κατασκευή ενδυμάτων εργασίας για το μακρύ χειμώνα) και εξελίχθηκε στην "κινητήρια δύναμη"
της τοπικής οικονομίας, χάρη στην παραγωγή κουβερτών, χαλιών
και ταπισερί.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
"Μηδέν" ενεργειακά χιλιόμετρα

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Μία μονάδα συνδυασμένης παραγωγής, για την παραγωγή ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας
και διανομή της θέρμανσης, μέσω ενός "μικρού" περιφερειακού δικτύου θέρμανσης το οποίο είναι υπό κατασκευή στον
δήμο του Longobucco. Η μονάδα συγχρηματοδοτήθηκε από το ΕΤΠΑ 2007-2013, από το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και από μία Εταιρεία Υπηρεσιών Ενέργειας (ESCO). Η εταιρεία ESCO συμμετείχε στο πρόγραμμα για τη συγχρηματοδότηση του μεριδίου συμμετοχής του δήμου.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το έργο αυτό καταδεικνύει πώς ο δήμος έχει επενδύσει στην "Πράσινη Οικονομία", εστιάζοντας σε δύο βασικές περιοχές:
 τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας για θέρμανση και ψύξη των δημοσίων κτηρίων,
 την αξιοποίηση 150.000 στρεμμάτων δασικής έκτασης στην περιοχή του δήμου, για την υλοποίηση μίας αλυσίδας
ενεργειακής ξυλείας, η οποία συνδυάζει την παραγωγή, την επεξεργασία, τη μεταφορά και τη χρήση βιομάζας ξυλείας ως πηγή ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος του έργου είναι η κάλυψη του συνόλου της ενεργειακής ζήτησης για θέρμανση στα δημόσια κτήρια, η χρήση πηγών ενέργειας (βιομάζας) και η μείωση της χρήσης μη ανανεώσιμων πόρων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Το έργο της κατασκευής της μονάδας συνδυασμένης παραγωγής καταρτίστηκε από τον επικεφαλής της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου του Longobucco.
Ο επικεφαλής, μέσω των ενεργειακών επιθεωρήσεων στα δημόσια κτήρια, κατάρτισε το σχέδιο για τη μονάδα συνδυασμένης παραγωγής.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Το έργο της κατασκευής της μονάδας συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας με αεριοποίηση βιομάζας και διανομή της θερμότητας μέσω ενός μικρού περιφερειακού δικτύου θέρμανσης χρηματοδοτήθηκε το 2012 από
το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης, στο πλαίσιο του προγράμματος υποδειγματικών έργων επίδειξης στο πεδίο της
παραγωγής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για δημόσια κτήρια. Το έργο θα αναπτυχθεί σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφορά στην κατασκευή της μονάδας συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρικής και θερμικής ενέργειας, και το δεύτερο
στάδιο αφορά στην επισκευή δημοσίων κτηρίων, όπως π.χ. σχολείων, της έδρας του δήμου και της δημοτικής βιβλιοθήκης. Η ολοκλήρωση του έργου προγραμματίζεται για το 2015.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
1. Οδηγία 2004/8/EΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 11ης Φεβρουαρίου 2004 για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας.
2. Διάταγμα της 5ης Σεπτεμβρίου 2011 - Σχέδιο βοήθειας για την συμπαραγωγή ενέργειας του Υπουργείου Οικονομικής
Ανάπτυξης. Προεδρικό Διάταγμα της 4ης Αυγούστου 2011 - Προσθήκες στο Νομοθετικό Διάταγμα της 8ης Φεβρουαρίου 2007, αρ. 20 για την ενσωμάτωση της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση της Οδηγίας
92/42/ΕΚ του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης.
3. Διάταγμα αρ. 20 της 8ης Φεβρουαρίου 2007: Υλοποίηση της Οδηγίας 2004/8/ΕΚ για την προώθηση της συμπαραγωγής ενέργειας βάσει της ζήτησης για χρήσιμη θερμότητα στην εσωτερική αγορά ενέργειας και για την τροποποίηση
της Οδηγίας 92/42/ΕΚ του Υπουργείου Οικονομικής Ανάπτυξης. Εθνικός νόμος 10/1991 - Κανόνες για την υλοποίηση
του Εθνικού Σχεδίου Ενέργειας στο πεδίο της ορθολογικής χρήσης ενέργειας, της εξοικονόμησης ενέργειας και της
ανάπτυξης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.
4. Ευρωπαϊκή Οδηγία 2002/91/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση των κτηρίων.
ΝΔ 311 - Διατάξεις, διορθώσεις και προσθήκες στο Διάταγμα της 19ης Αυγούστου 2005, 192
Οδηγία για την Ενεργειακή Απόδοση (Οδηγία 2012/27/ΕΕ), που υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση στις 25 Οκτωβρίου 2012 και δημοσιεύθηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, φύλλο L 315, της 14.11.2012

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Συνολικός στόχος του δήμου του Longobucco είναι η ενίσχυση της ανάκαμψης της οικονομίας και, κατ' αυτόν τον τρόπο,
η τόνωση της απασχόλησης στον τομέα της "Πράσινης Οικονομίας". Μέσω του έργου, ο δήμος περιορίζει την κατανάλωση ενέργειας στα δημόσια κτήρια κατά περίπου 15%, επιτυγχάνοντας παράλληλα σημαντική μείωση των εκπομπών CO2.

Δυσκολίες και λύσεις
Το έργο χρηματοδοτείται από το Διαπεριφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (POI) Ενέργεια, συγχρηματοδοτείται από
τις κοινότητες μέσω ιδίων κεφαλαίων ή από τρίτους φορείς. Οι κύριες δυσκολίες άπτονται της εξεύρεσης χρημάτων από
τους δήμους για τη χρηματοδότηση του έργου. Το εμπόδιο ξεπεράστηκε με τη συμμετοχή μίας εταιρείας υπηρεσιών ενέργειας (ESCO), η οποία επελέγη με δημόσιο διαγωνισμό. Το εμπόδιο αυτό προκάλεσε καθυστέρηση στην υλοποίηση
του έργου.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Η έναρξη του έργου προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο του 2013 και, συνεπώς, θα είναι δυνατό να αξιολογηθούν πιθανές βελτιώσεις στο έργο, το οποίο βρίσκεται ακόμη υπό ανάπτυξη. Επίσης, το έργο προβλέπει επιθεώρηση για την επισκευή των δημοσίων κτηρίων και την αποτίμηση των αποτελεσματικών μειώσεων στην κατανάλωση ενέργειας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2013-2015

Έσοδα σε €

Δαπάνη σε €
Επενδύσεις: € 1.500.000
ΣΥΝΟΛΟ: € 1.500.000

Ευρωπαϊκά κονδύλια:
Δημόσια εθνικά κονδύλια: € 1125000
Τοπικά κονδύλια: € 375000
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ: € 1500000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Δήμαρχος Luigi Stasi
Δήμος: Longobucco
Διεύθυνση: Via Giuseppe Mazzini, 68 Longobucco, CS
Τηλέφωνο: 0983 72846
E-mail: comunelongobucco@pec.it
Ιστότοπος έργου: www.comune.longobucco.cs.it

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Albufeira

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πορτογαλία/
Algarve

ΚΑΤΟΙΚΟΙ: 40.000

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο Δήμος της Albufeira είναι ένας από τους 16 δήμους της περιφέρειας Algarve, και αποτελεί τον μεγαλύτερο πόλο έλξης τουριστών της
περιοχής, με 5,8 εκατ. τουρίστες το 2009, μέγεθος που αντιστοιχεί
στο 45,2% ολόκληρης της περιφέρειας Algarve.
Σε ό,τι αφορά στις δημόσιες υποδομές, η Albufeira είναι υποδειγματική, διαθέτοντας αίθουσες τέχνης, μουσεία, βιβλιοθήκη, αθλητικές
εγκαταστάσεις, αμφιθέατρο, πισίνα, οδικό δίκτυο, υποδομές
ύδρευσης και διαχείρισης λυμάτων που έχουν προετοιμαστεί για να
δεχθούν τον εποχικό πληθυσμό, που πενταπλασιάζεται τους καλοκαιρινούς μήνες.
Είναι μια πόλη με ενδιαφέρον για τα θέματα του περιβάλλοντος, καθώς διαθέτει ποδηλατόδρομους, χώρους πρασίνου και περιοχές αποκλειστικής χρήσης από πεζούς. Εξ άλλου, είναι διαρκές το ενδιαφέρον της πόλης και μεγάλες οι επενδύσεις της στην παιδεία. Για παράδειγμα, από το 2009, όλες οι αίθουσες διδασκαλίας, από τους παιδικούς σταθμούς μέχρι τη βασική εκπαίδευση τρίτου κύκλου, είναι εξοπλισμένες με διαδραστικούς πίνακες.

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Κατασκευή δύο σχολικών κτηρίων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην περιοχή Fontaínhas Sesmarias και χρήση τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στα κτήρια

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Υλοποίηση μιας σειράς κατασκευαστικών μεθόδων, με χρήση οικολογικών και ανακυκλώσιμων υλικών και λύσεων για
την αύξηση της ενεργειακής απόδοσης και τη χρήση μεθόδων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
σε δύο σχολεία.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Κύριος στόχος ήταν ο σχεδιασμός ενός συνόλου κτηρίων που θα λειτουργούσαν ως υπόδειγμα από κάθε άποψη, τόσο
τοπικής αρχιτεκτονικής όσο και εξορθολογισμού της χρήσης ενέργειας. Ωστόσο, οι λύσεις αυτές αναδεικνύουν πληθώρα
θεμάτων συντήρησης, τα οποία απαιτούν την ύπαρξη προσεκτικών τεχνικών παρακολούθησης.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το έργο συμμορφώνεται με τους βασικούς συναφείς νόμους, ιδιαιτέρως με το νόμο περί ετήσιου προϋπολογισμού του
κράτους, στον οποίο επικαιροποιούνται οι στόχοι της Εθνικής Ενεργειακής Στρατηγικής.

ΣΤΟΧΟΙ




Να αποτελέσει ένα υποδειγματικό μέτρο στην κατασκευή ενεργειακώς αυταρκών κτηρίων, με χρήση ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.
Συμβολή στην προώθηση των πολιτισμικών αρχιτεκτονικών αξιών.
Προαγωγή του δήμου της Albufeira από τους άλλους δημόσιους φορείς.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Οι εργασίες ανατέθηκαν σε μία εργολήπτρια κατασκευαστική εταιρεία, έπειτα από διαγωνισμό. Η εταιρεία στην οποία
κατακυρώθηκε το έργο ανέθεσε με τη σειρά της υπεργολαβικά τον τομέα των εργασιών στην ενέργεια σε μία εταιρεία
εγκαταστάσεων, εξειδικευμένη στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της άνεσης στα κτήρια. Και οι δύο εταιρείες πληρούσαν όλες τις προδιαγραφές προσωπικού και διαθέσιμων πόρων.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Τα κτήρια έχουν ανεγερθεί ήδη, η δε κατασκευή τους διήρκεσε περίπου ένα χρόνο. Για τις επιχωματώσεις και τα τοιχία
χρησιμοποιήθηκε υλικό από το κτήριο της υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Το ασβεστοκονίαμα επάνω από το πλίνθινο τοιχίο παρασκευάστηκε χρησιμοποιώντας βρόχινο νερό. Η μονάδα γεωθερμικής ψύξης και αέρα θέρμανσης κατασκευάστηκε χρησιμοποιώντας μία ενδοδαπέδια σπείρα, μέσα από την οποία περνάει αέρας διαμέσου ενός εναλλάκτη θερμότητας. Η ψύξη επιτυγχάνεται με τον χρησιμοποιούμενο αέρα. Εγκαταστάθηκαν επίσης ένα σύστημα αφύγρανσης, σύστημα θερμικής μάζας, σύστημα ηλιακής θέρμανσης, σύστημα συλλεκτών ηλιακής ακτινοβολίας για τη θέρμανση του νερού, καθώς και ένα σύστημα φωτοβολταϊκής μικρογεννήτριας ηλεκτρικής ενέργειας, με μέγιστη ισχύ 3,68 kW, σε κάθε
σχολείο.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Το έργο συμμορφώνεται με όλη την κείμενη νομοθεσία που αφορά σε αντίστοιχα έργα, υπερβαίνοντας τις ελάχιστες
προδιαγραφές των εκάστοτε κανονισμών, ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι: Ενεργειακώς Αυτάρκη Κτήρια, χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Ενεργειακή κατανάλωση κτηρίων, με χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
 Φωτοβολταϊκή και αιολική ενέργεια για την παραγωγή ηλεκτρισμού: φωτοβολταϊκά πάνελ στην στέγη και χρήση ανεμογεννήτριας.
 Σύστημα ηλιακής θερμικής ενέργειας για κλιματισμό και παραγωγή ζεστού νερού.
 Γεωθερμική ενέργεια για θέρμανση και ψύξη (τεχνολογία απορρόφησης)
 Χρήση αποδοτικών τεχνολογιών στην κατανάλωση
 Μηδενικές εκπομπές CO2.

Δυσκολίες και λύσεις
Κύρια δυσκολία ήταν να επιτευχθεί η συνύπαρξη σύγχρονων τεχνολογιών με τις κατασκευές της αρχαίας Taipa. Ένα άλλο
πρόβλημα, που σχετιζόταν με την εξωτερική θερμική μόνωση (ETIC), ήταν η απουσία αντοχής σε μηχανικές καταπονήσεις. Οι λύσεις εστιάστηκαν στη βελτιστοποίηση της απόδοσης κάθε υλικού, χωρίς να προκληθεί διάρρηξή του, και επίσης
στη χρήση τοιχωμάτων οπλισμένου σκυροδέματος στο εσωτερικό της Taipa. Η Taipa περιβλήθηκε με θάμνους, σε στρατηγικά σημεία, ούτως ώστε να μην επηρεάζεται η συμπεριφορά και η αισθητική της όλης κατασκευής.

Δυνατά και αδύνατα σημεία
Τα κύρια πλεονεκτήματα των λύσεων που υιοθετήθηκαν είναι: εξαιρετική θερμική αδράνεια και κατά συνέπεια καλό επίπεδο άνεσης, αειφορία, καθώς τα υλικά που χρησιμοποιήθηκαν είναι 1--% επαναχρησιμοποιήσιμα και βιοαποικοδομήσιμα, υγρομετρική απόδοση (έλεγχος υγρασίας τοιχωμάτων), αξιοποίηση ηλιακών θερμαντικών μονάδων που επιτυγχάνουν θερμοκρασία 32ºC το χειμώνα, χωρίς εκπομπές ρύπων και χωρίς κόστος, το γεωθερμικό σύστημα θέρμανσης του νερού μέσω ηλιακών συλλεκτών και το σύστημα της μικρογεννήτριας με φωτοβολταϊκά πάνελ. Δεν έχουν εντοπιστεί αδυναμίες.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Τα σημεία αγκίστρωσης στον πλίνθινο τοίχο, χρησιμοποιώντας πηλό, δεν εξασφάλισαν την απαιτούμενη αντοχή. Για το
λόγο αυτό, θα χρησιμοποιηθεί τύπος σκυροδέματος, μηχανικώς συμβατός.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 1 έτος

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
ΔΗΜΟΣ: Albufeira
Διεύθυνση: Rua do Município
Τηλέφωνο: +351 289 599 500
E-mail: geral@cm-albufeira.pt
Ιστότοπος έργου: http://www.cm-albufeira.pt

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Aljezur

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πορτογαλία/Algarve

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 5.800

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Aljezur είναι ένας δήμος με συνολική έκταση 323.5 km²
και συνολικό πληθυσμό 5.884 κατοίκων, που βρίσκεται
στην δυτική ακτή της Algarve σε μία πράσινη και εύφορη
κοιλάδα, με ένα μαυριτανικό κάστρο στην κορυφή του λόφου να δεσπόζει και να προσφέρει εξαιρετική θέα προς την
γύρω περιοχή.
Ξεκινώντας από την Aljezur, ο επισκέπτης ανακαλύπτει τα
πλέον εντυπωσιακά παραθαλάσσια τοπία στην περιοχή της
Algarve, με ψηλούς αμμόλοφους που περιβάλλονται από
καταπράσινα βουνά. Ορισμένες από τις πιο ονομαστές παραλίες είναι η Amoreira, η Monte Clerigo και η Arrifana ,
στις οποίες είναι εύκολη η πρόσβαση από το χωριό Odeceixe, 18 χιλιόμετρα βόρεια της Aljezur, ακολουθώντας τον
δρόμο Ν 120. Η Aljezur είναι ο ιδανικός τόπος για διακοπές
χαλάρωσης στην εξοχή, όπου μπορείτε να απολαύσετε τον
περίπατο, την ποδηλασία και την ιππασία, ή απλώς να καθίσετε σε ένα café, και να διαβάσετε ένα καλό βιβλίο.

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Ενεργειακές Επιθεωρήσεις και Βελτίωση Οδικού Φωτισμού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Υψηλή κατανάλωση ενέργειας και παρωχημένες διατάξεις οδικού φωτισμού.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Πρωτόκολλο με την AREAL (Περιφερειακή Υπηρεσία Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Algarve), συνεργασία με την EDP
(εταιρεία διανομής ενέργειας).
Αντικατάσταση των μη αποδοτικών λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων και εφαρμογή τεχνολογιών μείωσης της κατανάλωσης.
Αξιολόγηση υποθέσεων και χρηματοοικονομικού κόστους αντικατάστασης των διατάξεων φωτισμού, χρησιμοποιώντας διόδους φωτοεκπομπής (LED) σε δημόσιους χώρους.

ΣΤΟΧΟΙ
Μειωμένες δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας
Μείωση εκπομπών CO2
Επένδυση σε καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Επένδυση σε νέες τεχνολογίες οδικού φωτισμού μέσω τοποθέτησης αστρονομικών ρολογιών, ρυθμιστών ροής και αντικατάστασης των παλαιών διατάξεων με λαμπτήρες LED.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)



Ο Δήμος εντόπισε το πρόβλημα και η AREAL διεξήγαγε τις ενεργειακές επιθεωρήσεις και επί του παρόντος προετοιμάζει τα έργα για χρηματοδότηση
Διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων των κτηρίων με μεγαλύτερη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού
αερίου

Εντοπισμός των δράσεων που πρέπει να αναπτυχθούν, χρηματοδότηση της προπαρασκευής του έργου για την υλοποίηση συστημάτων γεωθερμίας σε κτήρια ή στο γήπεδο ποδοσφαίρου και τις πισίνες.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Μελέτες:


Διεξαγωγή ενεργειακών επιθεωρήσεων: Ιούλιος 2011



Αξιολόγηση δράσεων που πρέπει να γίνουν και συγκέντρωση κονδυλίων για την επένδυση: Δεκέμβριος 2012Ιανουάριος 2013

Αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: Φεβρουάριος 2013

Δράσεις που ολοκληρώθηκαν:


Αντικατάσταση λαμπτήρων στο ιστορικό κέντρο (2012)



Ρυθμιστές ροής οδικού φωτισμού (2012-2013)



Αστρονομικά ρολόγια (2012)

Δράσεις που απομένει να γίνουν:


Τοποθέτηση περισσότερων ρυθμιστών ροής, αντικατάσταση λαμπτήρων με στοιχεία LED



Αποτίμηση του κόστους και της χρηματοδότησης, Δεκ-Ιαν 2013



Προπαρασκευή της υποψηφιότητας - Φεβ 2103



Υλοποίηση μέχρι τον Δεκέμβριο 2013.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (PO) Algarve 21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Εξοικονόμηση οδικού φωτισμού:
97.257 MWh/έτος
64,78 CO2 t/έτος
15.183,38 €/έτος
5,26 έτη περίοδος απόσβεσης επένδυσης
Ηλιακή θερμότητα: Ακόμη στο στάδιο της μελέτης

Δυσκολίες και λύσεις
Ανάγκη για υποβολή υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ώστε να είναι χρηματοοικονομικά δυνατή η επένδυση σε τέτοιου είδους μέτρα.
Λύση: Υποστήριξη της AREAL στις μελέτες και τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα, με τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2012/2013
Δαπάνη σε €
Επενδύσεις: 55703 €
ΣΥΝΟΛΟ: 55703 + 23% ΦΠΑ = 68514,69 €

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια:
Δημόσια εθνικά κονδύλια: 27851,50 €
Τοπικά κονδύλια: 27851,50 €
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ: 55703 + 23% ΦΠΑ = 68514,69 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Aljezur
Διεύθυνση: Rua Capitão Salgueiro Maia, 8670-005 Aljezur
Τηλέφωνο: 282 99 00 10
E-mail: Geral@cm-aljezur.pt
Ιστότοπος έργου: www.cm-aljezur.pt

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Ηρακλείου

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ελλάδα/Κρήτη

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 173.933

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Παραγωγή ενέργειας από αξιοποίηση βιοαερίου στην εγκατάσταση βιολογικού καθαρισμού (WWTP) του Δήμου Ηρακλείου.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Η μονάδα WWTP έχει κατασκευαστεί για την κεντρική επεξεργασία των λυμάτων του δήμου Ηρακλείου και των σηπτικών λυμάτων από τη γύρω περιοχή. Ήταν η πρώτη μονάδα στην Ελλάδα η οποία εγκατέστησε ηλεκτρογεννήτρια με χρήση βιοαερίου που παράγεται από αναερόβια ζύμωση. Η ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται με την αξιοποίηση του βιοαερίου καλύπτει τις ανάγκες σε ηλεκτρισμό ολόκληρης της μονάδας WWTP σε ποσοστό 20-40% (αναλόγως του επιπέδου
λειτουργίας που επιτυγχάνεται), σε όλη τη διάρκεια του έτους. Ταυτόχρονα, χρησιμοποιεί το βιοαέριο προϊόν της μονάδας WWTP, το οποίο υπό άλλες συνθήκες θα καιγόταν εκλύοντας διοξείδιο του άνθρακα στην ατμόσφαιρα. Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνεται σημαντική ενεργειακή απόδοση και χαμηλή περιβαλλοντική επίπτωση, σε μία ενεργοβόρο λειτουργία, αυτήν της επεξεργασίας λυμάτων.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το σύστημα αξιοποίησης βιοαερίου της μονάδας WWTP κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου το 1998, με συγχρηματοδότηση από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και με εθνική χρηματοδότηση.

ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος του συστήματος αξιοποίησης βιοαερίου είναι η παραγωγή όσο το δυνατόν περισσότερης ηλεκτρικής ενέργειας,
αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό την ποσότητα βιοαερίου που παράγεται από τη μονάδα WWTP, και συμβάλλοντας στην ενεργειακή αυτάρκεια της μονάδας WWTP, σε μεγάλο βαθμό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Για την κατασκευή και περαιτέρω λειτουργία της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ένα σύστημα βιοαερίου, χρησιμοποιήθηκαν μηχανικοί από όλες τις ειδικότητες. Πολιτικοί μηχανικοί για τα δομικά έργα, μηχανολόγοι και ηλεκτρολόγοι
μηχανικοί για την εγκατάσταση της ηλεκτρογεννήτριας και των απαραιτήτων συνδέσεων ηλεκτρικού δικτύου, χημικοί
μηχανικοί για την παραγωγή του βιοαερίου και την εξασφάλιση διαθεσιμότητας για την αξιοποίησή του. Ο εξοπλισμός
που χρησιμοποιείται αποτελείται από πολλές διαφορετικές διατάξεις, εν γένει όμως περιλαμβάνει τον καυστήρα βιοαερίου ο οποίος παράγει ατμό σε υψηλή πίεση που τροφοδοτεί έναν στρόβιλο συνδεδεμένο με την ηλεκτρογεννήτρια για
την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας που διοχετεύεται στα φορτία της εγκατάστασης μέσω του ηλεκτρικού δικτύου
και μπορεί, επίσης, να τροφοδοτήσει το ηλεκτρικό δίκτυο της πόλης μέσω διασύνδεσης των δικτύων.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η μονάδα αξιοποίησης βιοαερίου εγκαταστάθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης το 1998 και ήταν η πρώτη μονάδα WWTP με τέτοια δυνατότητα την εποχή εκείνη. Έκτοτε, λειτουργεί συνεχώς και σχετικά πρόσφατα αξιολόγησε την πρόταση αναβάθμισης του συστήματος με χρήση περισσοτέρων ηλεκτρογεννητριών για την εκμετάλλευση μεγαλύτερης παραγωγής βιοαερίου.
Τα κύρια στάδια της υλοποίησης περιλαμβάνουν:


Τον σχεδιασμό της εγκατάστασης (προσχέδια, τεχνικές μελέτες, μελέτη οικονομικής σκοπιμότητας)



Την αδειοδότηση της εγκατάστασης (μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων, έγκριση αρχιτεκτονικής μελέτης, δομοστατικής μελέτης και μηχανολογικής μελέτης)



Την εγκατάσταση της μονάδας



Την περίοδο δοκιμαστικής λειτουργίας, για την εξασφάλιση της σωστής λειτουργίας της εγκατάστασης



Την καθημερινή λειτουργία και συντήρηση της εγκατάστασης

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Η εγκατάσταση κατασκευάστηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου Ηρακλείου, και είναι ιδιοκτησία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης του Ηρακλείου (ΔΕΥΑΗ). Το κόστος της εγκατάστασης καλύφθηκε από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ και από εθνική χρηματοδότηση.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Στον πίνακα που ακολουθεί φαίνονται τα καθαρά αποτελέσματα εξοικονόμησης ενέργειας σε ετήσια βάση, σύμφωνα με το
τρέχον επίπεδο της λειτουργίας της μονάδας (επισημαίνεται σε πράσινο χρώμα)

Δυσκολίες και λύσεις
Οι δυσκολίες που ανέκυψαν είχαν να κάνουν με τους περιορισμούς του ηλεκτρικού δικτύου, το οποίο δεν επιτρέπει στη μονάδα να λειτουργεί σε υψηλό επίπεδο για μεγάλη χρονική περίοδο. Κατά συνέπεια, η εκμετάλλευση της εγκατάστασης είναι
μέση, σε σύγκριση με τα αποτελέσματα που θα είχαν επιτευχθεί εάν το επίπεδο λειτουργίας ήταν υψηλότερο. Αυτό φαίνεται
εξ άλλου και στον προηγούμενο πίνακα. Η λύση είναι η εξασφάλιση προηγμένων συστημάτων αυτοματισμού και η αναβάθμιση των ηλεκτρογεννητριών με αύξηση του πλήθους και τεχνολογική αναβάθμισή τους.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Για την γενική αξιολόγηση της δράσης και για την αντιμετώπιση του ανωτέρω περιγραφέντος προβλήματος, εξετάζεται η πιθανότητα εκσυγχρονισμού της ηλεκτρικής διασύνδεσης με το δίκτυο διανομής, χρησιμοποιώντας υψηλό επίπεδο αυτοματισμού, καθώς και η αναβάθμιση των ηλεκτρογεννητριών, ώστε να επιτυγχάνεται υψηλότερο επίπεδο λειτουργίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 1998—2008
Δαπάνη σε €
Επενδύσεις: 600,000
ΣΥΝΟΛΟ: 600,000

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια: 70%
Δημόσια εθνικά κονδύλια: 30%
Τοπικά κονδύλια:
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Ηρακλείου
Διεύθυνση: Αγίου Τίτου 1, 71202, Ηράκλειο, Κρήτη, Ελλάδα
Τηλέφωνο: +30-2810-227180
E-mail: info@heraklion.gr
Ιστότοπος έργου: http://www.heraklion.gr/

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Olhão

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πορτογαλία, Algarve

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 45.000

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο δήμος του Olhão, που βρίσκεται στην Ανατολική Algarve, είναι ένας από
τους 16 δήμους της διοικητικής περιφέρειας του Faro, με έκταση περίπου
130 km2, που κατανέμεται σε πέντε ενορίες: Olhão, Fuseta, Moncarapacho,
Olhão και Pechão, και με συνολικό πληθυσμό 45.396 κατοίκων (απογραφή
2011).
Συνορεύοντας στα ανατολικά και στα βόρεια με τον δήμο της Tavira, στα δυτικά με
τον δήμο του Faro ενώ στα νότια βρέχεται από τον Ατλαντικό Ωκεανό, ο δήμος του

Picture

Olhão βρίσκεται στις υποπεριοχές Barrocal και της ακτής.
Ολόκληρη η παράκτια ζώνη του Olhão αποτελεί τμήμα του Εθνικού Δρυμού
Ria Formosa, ενός από τους πλέον σημαντικούς υδροβιότοπους στην Ευρώπη, που αξιολογήθηκε το 2004 από τη Διεθνή Ένωση για την Διατήρηση της
Φύσης ως υγροβιότοπος παγκοσμίου ενδιαφέροντος.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Σχέδιο κινητικότητας και μεταφορών του Olhão με έμφαση στη μείωση του θορύβου και της περιβαλλοντικής ρύπανσης

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται





Υψηλό ποσοστό μετακινήσεων με οχήματα και μεγάλη εξάρτηση από το αυτοκίνητο (περισσότερο από το 62% των μετακινήσεων
γίνεται με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς). Το πρόβλημα είναι εντονότερο (περίπου 80%) στις ενορίες Pechão και Moncarapacho.
Μεγάλη εξάρτηση από τους ενηλίκους και τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς για τις μετακινήσεις των παιδιών, ηλικίας 10 έως 14 ετών,
από και προς το σχολείο (τα ιδιωτικά μέσα μεταφοράς εξυπηρετούν περίπου το 55% των παιδιών)
Μεγάλη εξάρτηση από τις μετακινήσεις με αυτοκίνητο σε μικρή απόσταση: περίπου το 55% των μετακινήσεων διαρκεί 5 λεπτά ή
λιγότερο και γίνεται με ιδιωτικά μέσα μεταφοράς.
Η σημασία των δημοσίων μέσων μεταφοράς για τις καθημερινές μετακινήσεις είναι μικρή.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Ο δήμος του Olhão σχεδιάζει να εφαρμόσει ένα Πλάνο/Πρόγραμμα δράσης ώστε να συμβάλει στα ακόλουθα:
 Βελτίωση της αποδοτικότητας και της αποτελεσματικότητας του κόστους μεταφοράς ανθρώπων και αγαθών
 Ενίσχυση της χρήσης των δημοσίων μέσων μεταφοράς, φέροντάς τα κοντά στις ανάγκες των χρηστών, αυξάνοντας το επίπεδο
άνεσης και σεβασμού προς το περιβάλλον και κάνοντας τα μέσα ασφαλέστερα και συμβατά με το πλαίσιο της αειφορίας
 Εξασφάλιση της προσβασιμότητας στο σύστημα μεταφορών, ιδιαιτέρως στο δημόσιο σύστημα μεταφορών
 Βελτίωση της εικόνας στις στάσεις των δημόσιων μέσων μεταφοράς, με αύξηση της άνεσης και παροχή επαρκών πληροφοριών
 Μείωση της επίπτωσης του συστήματος μεταφορών στην υγεία και την ασφάλεια των πολιτών, προσφέροντας καλύτερη ποιότητα
ζωής, με λιγότερη περιβαλλοντική ρύπανση και χαμηλότερα επίπεδα θορύβου, αλλά και με μικρότερη κατανάλωση ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ







Βελτίωση της ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ για τους κατοίκους και τους εργαζομένους
Συμβολή σε μία ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΩΣΙΜΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
Προώθηση της ΒΙΩΣΙΜΗΣ ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑΣ με τη στήριξη των δικτύων δημοσίων μεταφορών και των ήπιων μέσων μεταφοράς
Βελτίωση της ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
ΑΥΞΗΣΗ ΤΗΣ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ όλων των χρηστών
ΣΥΜΒΟΛΗ ΣΤΗ ΜΕΙΩΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΕΠΙΠΤΩΣΕΩΝ που σχετίζονται με τον τομέα των μεταφορών

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Η επεξεργασία του σχεδίου κινητικότητας και μεταφορών του Olhão (PMTO) ανατέθηκε σε μία τεχνική ομάδα, έπειτα από ανοικτό
διαγωνισμό. Το PMTΟ αναπτύσσεται σε πέντε φάσεις:


Φάση 0 – Προετοιμασία της εργασίας πεδίου



Φάση 1 – Χαρακτηρισμός και διαγνωστικοί έλεγχοι



Φάση 2 - Ανάπτυξη σεναρίων και καθορισμός στρατηγικής



Φάση 3 - Σχέδια δράσης: Προτάσεις και προγράμματα παρεμβάσεων, επένδυση



Φάση 4 – Καταγραφή και παρακολούθηση

Η εξέλιξη της κινητικότητας και των μεταφορών επηρεάζεται από διάφορους παράγοντες, οι οποίοι μπορεί να επιδράσουν στην υλοποίηση του Σχεδίου.
Παράγοντες

Κατηγορίες

Εξωτερικοί

πληθυσμός
οικονομική ανάπτυξη
κοινωνικές αλλαγές
ενέργεια
τεχνολογική εξέλιξη
Υποδομές και οχήματα
Βελτίωση καυσίμων
Επίδραση των μεταφορών στο περιβάλλον και την κοινωνία
Αντίδραση με μακρόχρονες πολιτικές που επηρεάζουν την εξέλιξη του συστήματος μεταφορών και,
ιδιαιτέρως, τη διοίκηση των μεταφορών

Εσωτερικοί

Πολιτικές

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η διάρκεια του χρόνου προετοιμασίας του σχεδίου είναι 1 έτος.
Έχουν ολοκληρωθεί οι φάσεις 0, 1 και 2.
Η τρίτη φάση έχει ολοκληρωθεί, σχεδόν, ενώ η φάση 4 ακολουθεί την όλη διεργασία.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Το σχέδιο συγχρηματοδοτείται από το ΕΤΠΑ στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος της Algarve, και στην ειδική ρουμπρίκα
"Πολιτική Πόλεων - Αστικά Δίκτυα Ανταγωνιστικότητας και Καινοτομίας".

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Ο δήμος του Olhão, μαζί με τις πόλεις Faro, Loulé, Albufeira, São Brás και Tavira, είναι τμήμα του αστικού δικτύου της "Κεντρικής Algarve" το οποίο, με βάση το Στρατηγικό Πρόγραμμα που έχει εγκριθεί με απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής της Διαχειριστικής
Αρχής του ΕΠ Algarve 21, αναφορικά με το θέμα της κινητικότητας, σκοπεύει να μελετήσει την υπεραστική κινητικότητα και να εκπονήσει ένα Σχέδιο Κινητικότητας και Μεταφορών (PMT) για το δήμο του Olhão. Σε αυτό ακριβώς το πλαίσιο εκπονείται το έργο.
Οι στόχοι που εκτίθενται στην αρχή του παρόντος εγγράφου είχαν ως σημείο αφετηρίας τις γενικές κατευθυντήριες γραμμές που
είχαν εκδοθεί από τον Δήμο του Olhão, οι οποίες δίνουν έμφαση στην ανάγκη να ξεκινήσει η διαδικασία αλλαγής της ισορροπίας
στην χώρα. Συνεπώς, κατά τον προσδιορισμό των επί μέρους στόχων, δίνεται μεγάλη έμφαση στη "Βελτίωση της ποιότητας των υπηρεσιών στις δημόσιες μεταφορές και στην εξασφάλιση της βιωσιμότητας της προσφοράς υπηρεσιών" και στην "Προώθηση του συλλογικού συστήματος συνδυασμένων μεταφορών", καθώς αναγνωρίζεται η ανάγκη για επένδυση, με συντονισμένο τρόπο, στην παροχή υπηρεσιών σε αυτόν τον τομέα. Μία άλλη πτυχή με την οποία σχετίζεται το σχέδιο αυτό είναι η "προώθηση της χρήσης ήπιων
μέσων μεταφοράς στις καθημερινές μετακινήσεις" . Πράγματι, εξετάζοντας τους τύπους των μετακινήσεων που λαμβάνουν χώρα
στον δήμο του Olhão, φαίνεται ότι υπάρχει περιθώριο για σημαντική αύξηση του μεριδίου των μετακινήσεων με τα πόδια και με
ποδήλατο.
Θα πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι στα επόμενα χρόνια, με την ανάπτυξη του PMT για το Olhão, το Δημοτικό Συμβούλιο διαδραματίζει αποφασιστικό ρόλο στη διαχείριση της κινητικότητας του δήμου, είτε σε σχέση με το σχεδιασμό και τη διαχείριση του δικτύου
των δημοσίων μεταφορών, είτε σε σχέση με το σχεδιασμό των σχολικών μεταφορών και την πληροφόρηση των πολιτών για τις πραγματικές επιλογές κινητικότητας που είναι διαθέσιμες.

Δυσκολίες και λύσεις
Ορισμένες από τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε κατά την υλοποίηση του Σχεδίου Κινητικότητας και Μεταφορών του Olhão είναι:
1.

Η ανάγκη εξεύρεσης λύσεων που να ανταποκρίνονται στα διαφορετικά προφίλ ζήτησης το χειμώνα και το καλοκαίρι. Η κατάσταση ήταν δυσκολότερο να ποσοτικοποιηθεί, καθώς η εργασία πεδίου για την έρευνα έλαβε χώρα μόνο στη διάρκεια του χειμώνα
(που είναι περίοδος χαμηλότερης ζήτησης).

2.

Η αστική επέκταση στις κατά κύριο λόγο ημιαστικές ενορίες (Pechão και Moncarapacho) δυσχεραίνει την ανάπτυξη λύσεων για
τις δημόσιες μεταφορές, που να είναι οικονομικά βιώσιμες και ελκυστικές για τους χρήστες.

3.

Η ανταπόκριση στα ζητούμενα των πολιτών και των ενοριακών συμβουλίων. Το PMT είναι ένα στρατηγικό κείμενο, του οποίου ο
χαρακτήρας θα έπρεπε να είναι οι βασικές κατευθυντήριες γραμμές για τη διαχείριση και το σχεδιασμό της προσβασιμότητας,
την παρουσίαση και την ανταπόκριση στη δημόσια διαβούλευση. Φαίνεται ότι υπάρχει πολύ περισσότερος προβληματισμός
στις κατά τόπους περιοχές, ο οποίος δεν εμπίπτει στο πλαίσιο της μελέτης αυτής (π.χ. η θέση και η επισήμανση των διαβάσεων
πεζών).

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Η αξιολόγηση είναι θετική, δεδομένου ότι είναι δυνατόν να βελτιωθεί η κινητικότητα στην πόλη και έτσι να υπάρξει μείωση της περιβαλλοντικής ρύπανσης -του θορύβου και του CO2- κάτι που θα βελτιώσει την ποιότητα της ζωής.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς:
Δαπάνη σε €
Επενδύσεις: 74907€
ΣΥΝΟΛΟ: 60 900 + 23% ΦΠΑ = 74907€

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια: FEDER 65% = 39585€ + 23% ΦΠΑ = 48689,55
Δημόσια εθνικά κονδύλια:
Τοπικά κονδύλια: 35% = 21 315€ + 23% ΦΠΑ = 26 217,45
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ: 74907€ συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Olhão
Διεύθυνση: Largo Sebastião Martins Mestre 8700-349 OLHÃO PORTUGAL
Τηλέφωνο: 289 700 100
E-mail: geral@cm-olhao.pt
Ιστότοπος έργου: www.cm-olhao.pt

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Δήμος: Ρεθύμνης

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ελλάδα/ Κρήτη

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 54.900

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Δωρεάν Δημοτικό Ποδήλατο

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Η δράση αυτή αντιμετωπίζει τα προβλήματα κινητικότητας στο Δήμο Ρεθύμνης, τα οποία εντείνονται από την καθημερινή κυκλοφοριακή συμφόρηση. Η ιστορική παλιά πόλη του Ρεθύμνου με τους στενούς δρόμους και τα σοκάκια της, εύκολα γεμίζει καθημερινά με τα αυτοκίνητα που χρησιμοποιούν οι κάτοικοι. Για το λόγο αυτό, ο δήμος ανέπτυξε ένα σχέδιο
κινητικότητας ειδικά για την παλιά πόλη, απαγορεύοντας την είσοδο επιβατηγών αυτοκινήτων και, ταυτόχρονα, επεκτείνοντας την πεζοδρόμηση των δρόμων στο σύνολο σχεδόν της παλιάς πόλης, και επιτρέποντας έτσι την πρόσβαση σε αυτήν με τα πόδια ή με ποδήλατο.
Ακόμη, ο δήμος ξεκίνησε την υλοποίηση της δράσης "Δωρεάν Δημοτικό Ποδήλατο", εγκαθιστώντας πολυάριθμα σημεία
στάθμευσης ποδηλάτων στα κομβικά σημεία της πόλης και επιτρέποντας στους πολίτες να χρησιμοποιούν τα ποδήλατα
που βρίσκονται στον σταθμό, ή ακόμη και τα δικά τους ποδήλατα, για να κινηθούν στην πόλη.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Η δράση εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος του Δήμου για το έτος 2007, ως τμήμα του σχεδίου
κινητικότητας της πόλης, με τη βοήθεια χορηγών όπως τράπεζες και ξενοδοχεία της πόλης.

ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος της δράσης είναι, κατά πρώτον, η αποσυμφόρηση του κέντρου της πόλης, με την απαγόρευση της εισόδου οχημάτων και με τη χρήση ποδηλάτων, για όλες τις σύντομες διαδρομές που συνδέουν την παλιά πόλη
και, δεύτερον, η ενημέρωση των πολιτών για τους νέους τρόπους κινητικότητας στην πόλη, που έχουν πολλαπλά οφέλη για τη χρονική διαθεσιμότητά τους, την υγεία τους και γενικά την καθημερινή ζωή τους.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Η δράση, ως τμήμα του σχεδίου κινητικότητας για την πόλη του Ρεθύμνου, απαίτησε τον σχεδιασμό και την
εγκατάσταση των σταθμών ποδηλάτων σε επιλεγμένα σημεία της πόλης, τα οποία εντοπίστηκαν στο πλαίσιο
της μελέτης που εκπονήθηκε από ειδικούς στον τομέα της κινητικότητας. Εκτός από αυτό το στάδιο του σχεδιασμού, ήταν εύκολη η αγορά του εξοπλισμού των σταθμών ποδηλάτων, αλλά και των ίδιων των ποδηλάτων,
και η εγκατάστασή τους χωρίς να υπάρχουν ειδικές τεχνικές προϋποθέσεις ή άλλο υπόβαθρο.
Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η υλοποίηση της δράσης μπορεί να αναλυθεί στα κατωτέρω στάδια:


Σχεδιασμός της δράσης (επιλογή των σημείων εγκατάστασης των σταθμών ποδηλάτων)



Προμήθεια του αναγκαίου εξοπλισμού (σταθμών ποδηλάτων και ποδηλάτων)



Εγκατάσταση των σταθμών



Πληροφόρηση για τη δράση, μέσω του δημοτικού Τύπου, ανακοινώσεων στο ραδιόφωνο και την τοπική τηλεόραση,
παρουσιάσεων στα σχολεία, στις δημόσιες υπηρεσίες και σε σημεία της αγοράς



Λειτουργία των σταθμών σε πιλοτική βάση, με χρόνο χρήσης κάθε ποδηλάτου τις τρεις ώρες



Πλήρης λειτουργία της δράσης και συντήρηση των ποδηλάτων με βάση τις ανάγκες

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Η δράση αποτελεί μέρος του επιχειρησιακού σχεδίου του Δήμου και θεωρείται περιουσία του τελευταίου, με βάση το
κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο των οργανισμών αυτοδιοίκησης. Το κόστος της δράσης καλύφθηκε στην αρχή μέσω δημοτικών κονδυλίων και ιδιωτικών χορηγιών και, αργότερα, και μέσω χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία της ΕΕ
και από εθνικούς πόρους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Το προφανές όφελος της δράσης σχετίζεται με την άμεση εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών CO2,
μέσω της υποκατάστασης της χρήσης του αυτοκινήτου από το ποδήλατο. Τα δεδομένα δείχνουν ότι τουλάχιστον 500
άνθρωποι ημερησίως χρησιμοποιούν τα 80 διαθέσιμα ποδήλατα από τους σταθμούς ποδηλάτων σε ολόκληρη την πόλη,
επί τουλάχιστον τρεις ώρες κάθε ημέρα. Αυτό σημαίνει μείωση της κατανάλωσης βενζίνης κατά 100 lt περίπου κάθε μέρα και περιορισμός των εκπομπών CO2 κατά 0,23 tn ημερησίως, δηλαδή σχεδόν 84 tn σε ετήσια βάση.
Τα έμμεσα οφέλη της δράσης είναι ακόμη πιο σημαντικά, καθώς σχετίζονται με την αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών,
και ιδιαιτέρως των νέων, αναφορικά με την κινητικότητα. Ταυτόχρονα, μαζί με τη δράση αυτή, ο Δήμος βρίσκει την ευκαιρία να προωθήσει τις ιδέες της υγιούς καθημερινής ζωής, προωθώντας τον συνδυασμό της καθημερινής μετακίνησης
για λόγους εργασίας με την άσκηση.

Δυσκολίες και λύσεις
Οι δυσκολίες της δράσης στη διάρκεια της υλοποίησής της μέχρι σήμερα σχετίζονται με τον ανεπαρκή προϋπολογισμό
του δήμου για την αδιάλειπτη παροχή της συντήρησης και εποπτείας των εγκαταστάσεων, και ιδιαιτέρως των ποδηλάτων. Έπειτα από τρία χρόνια λειτουργίας, το 2010, τα περισσότερα ποδήλατα είναι εκτός λειτουργίας λόγω μηχανικών
βλαβών που οφείλονται σε ανεπαρκή συντήρηση και επισκευές. Ωστόσο, η δράση δεν έχει διακοπεί, καθώς οι πολίτες
αρχίζουν σταδιακά να χρησιμοποιούν τα δικά τους ποδήλατα, τα οποία σταθμεύουν στις εγκαταστάσεις των σταθμών.
Ένα άλλο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν ότι ορισμένοι οδηγοί μοτοσικλετών πάρκαραν τα οχήματά τους στους
σταθμούς ποδηλάτων. Η λύση που βρέθηκε από τον Δήμο ήταν η συμπερίληψη της δράσης σε ένα έργο χρηματοδοτούμενο από τα ευρωπαϊκά διαρθρωτικά ταμεία, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί η αναγκαία χρηματοδότηση για την αγορά
καινούργιων ποδηλάτων και την κατάλληλη συντήρησή τους.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Η αξιολόγηση της δράσης έδειξε ότι οι πολίτες του Ρεθύμνου αγκάλιασαν το "Δωρεάν Δημοτικό Ποδήλατο". Ωστόσο, η
έλλειψη πόρων δεν βοήθησε στη διατήρηση της δράσης. Οι βελτιώσεις της δράσης που εξετάζονται είναι:
 Η αγορά νέων ποδηλάτων και η επισκευή των ήδη υπαρχόντων μέσω νέας χρηματοδότησης από τα διαρθρωτικά ταμεία
 Η παροχή κινήτρων στους πολίτες για να χρησιμοποιούν τα δικά τους ποδήλατα
 Η κοινή χρήση ποδηλάτων από τους πολίτες

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2007-2012
Δαπάνες σε €
Επενδύσεις: 150.000
ΣΥΝΟΛΟ: 150.000

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Ρεθύμνης
Διεύθυνση: Κουντουριώτου 80, ΤΘ 174
Τηλέφωνο: 28313 41301-5
E-mail: dimos@rethymno.gr
Ιστότοπος έργου: http://www.rethymno.gr/

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια: 70%
Δημόσια εθνικά κονδύλια: 30%
Τοπικά κονδύλια:
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ:

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Vila do Bispo

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πορτογαλία/Algarve

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 5.300

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Vila do Bispo είναι ένας δήμος με συνολική έκταση 179
km² στην οποία υπάρχουν πόλεις όπως οι Sagres, Budens
και Raposeira. Είναι μια όμορφη πόλη με τα παλαιότερα,
χαρακτηριστικά σπίτια της περιοχής της Algarve που σχηματίζουν συμπλέγματα γύρω από τον καθεδρικό ναό του
16ου αιώνα.
Υπάρχουν πολλά σημεία τα οποία αξίζει να εξερευνήσει
κανείς κοντά στην Vila do Bispo, και είναι ένας άριστος τόπος για περίπατο. Μια μεγάλη σε έκταση ζώνη της δυτικής
ακτής του Ατλαντικού, που εκτείνεται από την Sagres στην
Odeceixe, είναι τμήμα του προστατευόμενου δρυμού Costa
Vincentina, και υπάρχει συνεπώς μεγάλη έκταση για παρατήρηση πτηνών και για να απολαύσει κανείς την πληθώρα
των διαφόρων φυτών και λουλουδιών κατά μήκος της διαδρομής. Υπάρχουν επίσης μοναχικές παραλίες σε αυτό το
τμήμα της νότιας ακτής, ενώ το νοτιότερο άκρο της Ευρώπης (Cabo de São Vicente), με θαυμάσια τοπία, είναι σε
μικρή απόσταση από την πόλη.

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Βελτίωση του οδικού φωτισμού

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Υψηλή κατανάλωση ενέργειας και παρωχημένες διατάξεις οδικού φωτισμού.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Πρωτόκολλο με την AREAL (Περιφερειακή Υπηρεσία Ενέργειας και Περιβάλλοντος της Algarve), συνεργασία με την
EDP (εταιρεία διανομής ενέργειας).
Αντικατάσταση των μη αποδοτικών λαμπτήρων και φωτιστικών σωμάτων και εφαρμογή τεχνολογιών μείωσης της
κατανάλωσης.
Αξιολόγηση υποθέσεων και χρηματοοικονομικού κόστους αντικατάστασης των διατάξεων φωτισμού, χρησιμοποιώντας διόδους φωτοεκπομπής (LED) σε δημόσιους χώρους.

ΣΤΟΧΟΙ
Μειωμένες δαπάνες συντήρησης και λειτουργίας
Μείωση εκπομπών CO2
Επένδυση σε καθαρές και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
Επένδυση σε νέες τεχνολογίες οδικού φωτισμού μέσω τοποθέτησης αστρονομικών ρολογιών, ρυθμιστών ροής και
αντικατάστασης των παλαιών διατάξεων με λαμπτήρες LED.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)



Ο Δήμος εντόπισε το πρόβλημα και η AREAL διεξήγαγε τις μελέτες και τις καταγραφές του οδικού φωτισμού και επί
του παρόντος προετοιμάζει τα έργα για χρηματοδότηση
Εντοπισμός των δράσεων που θα αναπτυχθούν, χρηματοδότηση της προετοιμασίας των έργων για την υλοποίηση
των μέτρων βελτίωσης της απόδοσης του οδικού φωτισμού.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Μελέτες:


Αξιολόγηση δράσεων που πρέπει να γίνουν και συγκέντρωση κονδυλίων για την επένδυση: Δεκέμβριος 2012Ιανουάριος 2013



Αίτημα χρηματοδότησης για την υλοποίηση του έργου: Φεβρουάριος 2013

Δράσεις που ολοκληρώθηκαν:


Αντικατάσταση λαμπτήρων στο ιστορικό κέντρο (2012)



Ρυθμιστές ροής οδικού φωτισμού (2012-2013)



Αστρονομικά ρολόγια (2012)

Δράσεις που απομένει να γίνουν:


Τοποθέτηση περισσότερων ρυθμιστών ροής, αντικατάσταση λαμπτήρων με στοιχεία LED



Αποτίμηση του κόστους και της χρηματοδότησης, Δεκ-Ιαν 2013



Προπαρασκευή της υποψηφιότητας - Φεβ 2103



Υλοποίηση μέχρι τον Δεκέμβριο 2013.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Επιχειρησιακό Πρόγραμμα (PO) Algarve 21

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Εξοικονόμηση οδικού φωτισμού:
118.476 MWh/έτος
78,27 CO2 t/έτος
17.762,14 €/έτος
5,53 έτη περίοδος απόσβεσης επένδυσης

Δυσκολίες και λύσεις
Ανάγκη για υποβολή υποψηφιότητας για χρηματοδότηση από εθνικούς πόρους, ώστε να είναι χρηματοοικονομικά δυνατή η επένδυση σε τέτοιου είδους μέτρα.
Λύση: Υποστήριξη της AREAL στις μελέτες και τις διαγωνιστικές διαδικασίες.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Ιδιαιτέρως θετικά αποτελέσματα, με τεράστιες δυνατότητες εξοικονόμησης

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2012/2013
Δαπάνη σε €
Επενδύσεις: 71327,40 €
ΣΥΝΟΛΟ: 71327,40 + 23% ΦΠΑ = 87732,70 €

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια:
Δημόσια εθνικά κονδύλια: 35663,70 €
Τοπικά κονδύλια: 35663,70 €
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ: 71327,40 + 23% ΦΠΑ = 87732,70 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Vila do Bispo
Διεύθυνση: Paços do Concelho, 8650-407 Vila do Bispo
Τηλέφωνο: 282 630 600
E-mail: geral@cm-viladobispo.pt
Ιστότοπος έργου: www.cm-viladobispo.pt

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Vila Real de Santo António

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Πορτογαλία, Algarve

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 20.000

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Vila Real de Santo António είναι ένας από τους τρεις δήμους της
περιοχής Baixo Guadiana, από την οποία μπορούμε να δούμε εύκολα την ισπανική ακτογραμμή και τη γέφυρα του ποταμού Guadiana,
το ευκολότερο σημείο πρόσβασης από την Πορτογαλία στην Ανδαλουσία της Ισπανίας.
Η Vila Real de Santo António επεκτάθηκε σε μεγάλο βαθμό το 1774
από τον Marquês de Pombal ο οποίος ήταν υπεύθυνος για τον πολεοδομικό σχεδιασμό, τον οποίο εκτέλεσε ακολουθώντας το αρχιτεκτονικό πλαίσιο Pombaline, το οποίο χρησιμοποίησε επίσης για την
ανακατασκευή της Λισαβόνας μετά από τον σεισμό του 1775.
Η Vila Real de Santo António είναι μία ήρεμη πόλη, με χαμηλούς
ρυθμούς, χτισμένη σε επίπεδο ανάγλυφο, που την κάνει ιδανική για
περπάτημα και ποδηλασία. Στην ουσία, ο ήλιος, η θάλασσα, το ποτάμι, το βουνό και μια κοσμοπολίτικη ατμόσφαιρα συνδυάζονται σε
ένα όμορφο φυσικό σκηνικό.
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ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Ενεργειακή απόδοση στον δήμο της Vila Real de Santo António

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Λόγω του σχετικώς μικρού ελέγχου της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου, δεν υπήρχε πρακτικά πληροφόρηση
για την κατανάλωση. Ο δήμος είχε στην κατοχή του κτήρια με χαμηλή ενεργειακή απόδοση και υφιστάμενα κακή χρήση, τα οποία παρήγαγαν υπερβολικά έξοδα. Σε ό,τι αφορά στον δημοτικό (οδικό) φωτισμό, χρησιμοποιούνταν παλαιοί λαμπτήρες, που είχαν εξαντλήσει το όριο της ζωής τους και είχαν χαμηλή ενεργειακή απόδοση, όπως επίσης και παλαιοί φανοστάτες, στους οποίους η ροή του φωτός ήταν ανεπαρκής λόγω χαμηλής διάχυσης. Επίσης, σε ό,τι αφορά στον οδικό φωτισμό, προέκυψε ότι το χρονοδιάγραμμα λειτουργίας του ήταν ανεπαρκές, κάτι που αύξανε αδικαιολόγητα τις δαπάνες. Υπάρχουν τέλος απομακρυσμένες περιοχές στις οποίες τα κυκλώματα δημοτικού φωτισμού παραμένουν συνδεδεμένα, χωρίς αυτό να είναι αναγκαίο.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το δημοτικό συμβούλιο ξεκίνησε τη διαδικασία εντοπισμού των χώρων κατανάλωσης και χρήσης, εντοπίζοντας κατ' αυτόν τον τρόπο
ανύπαρκτα και ανεπαρκή τιμολόγια τοπικών καταναλωτών. Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις έγιναν στα κύρια δημοτικά κτήρια, ώστε να
εντοπιστούν πιθανές αλλαγές που θα μπορούσαν να βελτιώσουν την ενεργειακή τους απόδοση. Σε ό,τι αφορά στον αστικό φωτισμό,
όλοι οι λαμπτήρες υδραργύρου αντικαταστάθηκαν με λυχνίες ατμών νατρίου, όπως και οι παλαιοί φανοστάτες για περισσότερο αποδοτική λειτουργία. Εγκαταστάθηκαν αστρονομικά ρολόγια, τα οποία επιτρέπουν την τακτική ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του
φωτισμού, και το συμβούλιο αποφάσισε να καθυστερήσει τη διαδικασία αυτή για 20 λεπτά. Εκπονήθηκε μια μελέτη στις περιοχές στις
οποίες είναι δυνατή η κατάργηση του φωτισμού για ορισμένο χρόνο, ώστε να απενεργοποιείται σε αυτές τις περιόδους ο αστικός φωτισμός.

ΣΤΟΧΟΙ
Αναγνώριση και επίτευξη αλλαγών για τη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στα δημοτικά κτήρια και στο δημοτικό φωτισμό.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Για την υλοποίηση των αναγκαίων μέτρων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης, ήταν απαραίτητο να εκπονηθούν μελέτες για τα κτήρια και για ολόκληρο το δίκτυο του αστικού φωτισμού, ούτως ώστε να γίνει αντιληπτό ποια σημεία είχαν
υψηλότερη κατανάλωση και να εντοπιστούν οι αιτίες του προβλήματος.
Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε εξοπλισμός εντοπισμού της διαφοράς (ανισορροπίας) φάσης, ούτως ώστε η ομάδα
μελέτης να γνωρίζει εάν η διανομή της ισχύος ήταν σωστή (συντελεστής ισχύος).
Εκπονήθηκε ακόμα μια μελέτη σχετικά με την αντιστάθμιση (διόρθωση) του συντελεστή ισχύος σε ορισμένα δημοτικά
κτήρια, ώστε να μειωθεί η άεργη ισχύς και οι δαπάνες που αυτή συνεπάγεται.
Για την μέτρηση του φορτίου στον δημοτικό φωτισμό, χρησιμοποιήσαμε αρπάγη ρεύματος, κάτι που μας επέτρεψε να
κάνουμε μετρήσεις σε κάθε φάση ολόκληρου του δικτύου, σε κάθε υποσταθμό μετασχηματισμού σε όλο το δήμο, όπου
ένας τεχνικός του δήμου παρακολουθούσε τον διανομέα ενέργειας να εκτελεί μετρήσεις του δημοτικού φωτισμού.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Οι ενεργειακές επιθεωρήσεις για τα δημοτικά κτήρια ολοκληρώθηκαν σε 60 ημέρες, και εκδόθηκε μία έκθεση για κάθε
κτήριο στους επόμενους μήνες.
Κατά τις μετρήσεις, καταγράφηκαν οι ανισορροπίες μεταξύ τάσης και έντασης στα κύρια κτήρια, και επί 15 ημέρες σε
κάθε κτήριο, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στο Αθλητικό συγκρότημα και στις δημοτικές πισίνες, όπου οι μετρήσεις διήρκεσαν 30 ημέρες σε κάθε κτήριο.
Οι μετρήσεις στο δίκτυο του δημοτικού φωτισμού διήρκεσαν 5 ημέρες.
Για τη μελέτη του δικτύου του δημοτικού φωτισμού, και με σκοπό ο φωτισμός αυτός να απενεργοποιείται σε περιόδους
στις οποίες η χρήση των δημοσίων χώρων είναι μικρότερη, οι μετρήσεις διήρκεσαν 15 ημέρες.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Με τα μέτρα που παρουσιάζονται, ο δήμος στοχεύει να μειώσει την τρέχουσα δαπάνη, περιορίζοντας τις μη αναγκαίες
δαπάνες που σχετίζονται με την διανομή ενέργειας και τον δημοτικό φωτισμό, κάτι που έχει ως άμεσο αντίκτυπο τον
περιορισμό των εκπομπών CO2, χωρίς παράλληλα να επηρεαστεί το επίπεδο ασφάλειας στους δημόσιους χώρους του
δήμου.

Δυσκολίες και λύσεις
Μία σημαντική δυσκολία ήταν η ανυπαρξία αρχείων και σημείου ελέγχου των στοιχείων κατανάλωσης του δήμου, καθώς
και η ανυπαρξία αρχείων για το δίκτυο του δημοτικού φωτισμού από την εταιρεία παραχώρησης.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Η αξιολόγηση είναι θετική, με προφανή μάλιστα αποτελέσματα, ενώ είναι δυνατό να γίνουν βελτιώσεις στο επίπεδο της
παραγωγής ζεστού νερού (DHW), χρησιμοποιώντας ανανεώσιμες πηγές ενέργειας όπως η ηλιακή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς:
Δαπάνη σε €
Επενδύσεις:
ΣΥΝΟΛΟ:

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια:
Δημόσια εθνικά κονδύλια:
Τοπικά κονδύλια:
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ:

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Vila Real de Santo António
Διεύθυνση: Praça Marquês de Pombal , 8900-Vila Real de Santo António
τηλέφωνο: (+351) 281 510 000
E-mail: geral@cm-vrsa.pt
Ιστότοπος έργου: www.cm-vrsa.pt

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: BELTINCI

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΛΟΒΕΝΙΑ /

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 8.300

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο δήμος βρίσκεται στην αριστερή όχθη του ποταμού Mura, στην επίπεδη έκταση της περιοχής Prekmurje. Καλύπτει έκταση 62 τετραγωνικών χιλιομέτρων και έχει πληθυσμό 8256 κατοίκων που διαμένουν
σε οκτώ οικισμούς (Beltinci, Bratonci, Dokležovje, Gančani, Ižakovci,
Lipa, Lipovci, Melinci). Οι τελευταίοι οργανώνονται σε τοπικές κοινότητες, καθεμιά με τις ιδιαιτερότητές της και τα τοπικά της χαρακτηριστικά.
Ο πλούτος της περιοχής προέρχεται κυρίως από το γόνιμο έδαφος. Η
περιοχή καλύπτεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% με αγρούς,
κήπους και δενδρόκηπους. Ο ποταμός Mura, μαζί με τα μαγκρόβια
δάση, είναι ιδιαιτέρως σημαντικά στοιχεία της οικολογίας και της
προστασίας του περιβάλλοντος, γι' αυτό και η περιοχή έχει χαρακτηριστεί ως προστατευόμενη (Natura 2000).

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Αξιοποίηση της γεωθερμικής ενέργειας της πηγής Fi-14

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Η χρήση της γεωθερμικής ενέργειας για τη θέρμανση δημοσίων κτηρίων και οικιών έχει εξαιρετικά μεγάλη σημασία για
τη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, η γεωθερμική
ενέργεια μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψύξη, σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας. Η μέγιστη θερμοκρασία του νερού
στο σύστημα από την πηγή Fi-14 είναι 60° C.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το έργο αυτό αναπτύσσεται παράλληλα, και με τη συνδρομή επίσης του έργου MEDEEA στο πλαίσιο του Συμφώνου των
Δημάρχων και της Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης (SEAP). Έχει ως προσανατολισμό τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κυότο, για τη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την αύξηση του ποσοστού χρήσης των ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ
Χρήση γεωθερμικής ενέργειας για τη θέρμανση και την ψύξη:
 Οικιών,
 Δημοτικών κτηρίων,
 Θερμοκηπίων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Σε ολόκληρη την περιοχή Pomurje υπάρχει γεωθερμικό νερό χαμηλής θερμοκρασίας, σε γεωλογικούς σχηματισμούς που
ονομάζονται "Mura". Το γεωθερμικό νερό βρίσκεται σε βάθος 1000 μέτρων. Οι στοιβάδες αυτές αποτελούνται από ένα
μίγμα αργίλων και άμμου. Στον Δήμο του Beltinci βρίσκεται η πηγή Fi14, η οποία θα μπορούσε να τροφοδοτήσει τα συμπλέγματα.
Εικόνα 1: Θέση του δήμου στον χάρτη της Pomurje
Εικόνα 2: Θέση της πηγής Fi14 στον δήμο του Beltinci
(θερμοκρασίες σε βάθος 1000 m)

Source: www.geo-zs.si

Source: www.geopedia.si

Χαρακτηριστικά της γεωθερμικής πηγής Fi14:
 Οι ανοικτοί υδροφορείς σε βάθη 1406-1450 m έχουν πολύ καλές υδρολογικές ιδιότητες (περατότητα, μεταφορά) και
είναι κατάλληλοι για την άντληση μεταλλικού νερού.
 Η τρέχουσα παραγωγικότητα της πηγής μπορεί να αυξηθεί με την εγκατάσταση υποβρύχιων αντλιών για τις αντίστοιχες ποσότητες των 30-40 l/sec.
 Με την αύξηση του όγκου του ανακτώμενου θερμικού μεταλλικού νερού, αυξάνεται η θερμοκρασία του νερού στο
στόμιο της οπής κατά 2-3 °C.
 Η πρωταρχική χημική ανάλυση του μεταλλικού νερού της θερμικής πηγής δείχνει ότι το νερό δεν παρουσιάζει πρόβλημα στην άντληση.
Πίνακας: Πηγή Fi14

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης




Η υλοποίηση του έργου ξεκίνησε το 2012
Μέτρο υπ' αριθμ. 8 του εγγράφου SEAP του Δήμου του Beltinci
Έναρξη/λήξη της υλοποίησης: 2012 — 2020

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Η εκμετάλλευση της χρήσης γεωθερμικής ενέργειας για θέρμανση υποστηρίζεται από όλες τις περιφερειακές, εθνικές και
ευρωπαϊκές οδηγίες για τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (RES) και την ορθολογική χρήση της ενέργειας (RUE).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)


Μετάβαση στην χρήση ανανεώσιμης πηγής ενέργειας
 Μείωση των εκπομπών CO₂ μέχρι το 2020: 141,6 t CO₂
Η χρήση της γεωθερμικής περιοχής για θέρμανση σε δημόσια κτήρια και οικίες είναι ιδιαιτέρως μεγάλης σημασίας για τη
μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου στην ατμόσφαιρα. Στη διάρκεια του θέρους, η γεωθερμική ενέργεια
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ψύξη, σε συνδυασμό με αντλίες θερμότητας. Η μέγιστη θερμοκρασία του νερού στο σύστημα που προέρχεται από την Fi-14 είναι 60° C.

Δυσκολίες και λύσεις




Υψηλό αρχικό κόστος επένδυσης
Έλλειψη εμπειρίας στην υλοποίηση
Μακρά διοικητική διαδικασία στο επίπεδο του κράτους.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις


Έργα στην ΕΕ, διασυνοριακά έργα (για παράδειγμα: http://www.t-jam.eu/)



Μείωση της μακράς διοικητικής διαδικασίας στο επίπεδο του κράτους



Ανταλλαγή εμπειριών

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: μέγιστη διάρκεια 8 έτη.
Δαπάνη σε €
Επενδύσεις: € 3 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ: € 3 εκατ.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Beltinci
Διεύθυνση: Mladinska ulica 2, 9231 Beltinci
Τηλέφωνο: 00386 2 541 35 35
E-mail: obcina@beltinci.si
Ιστότοπος έργου: http://www.beltinci.si/

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια: Ανάλογα με την πρόσκληση
Δημόσια εθνικά κονδύλια:
Τοπικά κονδύλια: Ανάλογα με την πρόσκληση
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ:

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Χερσονήσου

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ελλάδα/Κρήτη

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 27.080

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Ενεργειακοί επιθεωρητές Junior, Δράσεις βιώσιμης ενέργειας: μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μέσω της κατάρτισης μαθητών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Η δράση έχει ως αφετηρία το χαμηλό βαθμό συνειδητοποίησης του κοινού για τα ενεργειακά θέματα των κτηρίων, κάτι
που είναι σοβαρό εάν ληφθεί υπόψη ότι τα κτήρια συμμετέχουν στη συνολική κατανάλωση ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο του 40%. Ο Δήμος Χερσονήσου έχει προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και δεχθεί πλήρως τους στόχους του. Στο πλαίσιο αυτό, υλοποιεί τη δράση του Ενεργειακοί επιθεωρητές Junior στα Γυμνάσια του Δήμου, με σκοπό
την εκπαίδευση, κατάρτιση και αύξηση της συνειδητοποίησης των νεωτέρων στη μάχη κατά της κλιματικής αλλαγής,
ξεκινώντας από τις βασικές έννοιες της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτηρίων και περνώντας στη συνέχεια στην ενεργειακή συμπεριφορά των χρηστών των κτηρίων.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Η δράση υλοποιείται στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, ως μέτρο ενημέρωσης του κοινού και, ιδιαιτέρως, των
νέων ανθρώπων και της νέας γενιάς.

ΣΤΟΧΟΙ
Στόχος της δράσης είναι η εκπαίδευση μαθητών από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Δήμου Χερσονήσου
(5 σχολεία), στις βασικές έννοιες και στη μεθοδολογία της ενεργειακής επιθεώρησης. Η εκπαίδευση γίνεται από πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές. Με την δράση αυτή, ο μαθητής θα είναι σε θέση να αξιολογεί την ενεργειακή
συμπεριφορά του σχολικού του κτηρίου, του κτηρίου της Δημοτικής Βιβλιοθήκης, του Δημαρχείου, αλλά και να προτείνει παρεμβάσεις ενεργειακής απόδοσης και μέτρα ΑΠΕ για τη βελτίωση των ενεργειακών χαρακτηριστικών των κτηρίων.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Αφ' ότου συμφωνήθηκε η υλοποίηση της δράσης από την "Ομάδα Ενέργειας" του Δήμου Χερσονήσου με τα σχολεία της
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της περιοχής, λαμβάνοντας υπόψη το μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών και των καθηγητών τους, οι αναγκαίες συνθήκες της υλοποίησης ήταν:


Το τεχνικό υπόβαθρο των εκπαιδευτών, το οποίο έπρεπε να καλύπτει όχι μόνον τη γνώση του αντικειμένου της ενεργειακής επιθεώρησης, αλλά και την εμπειρία μετάδοσης των γνώσεων αυτών, ιδίως σε νέους μαθητές.



Η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτών, οι οποίοι έπρεπε να παραδίδουν μαθήματα δύο φορές την εβδομάδα, σε πέντε
σχολεία της Χερσονήσου.



Η διαθεσιμότητα βασικού εξοπλισμού ενεργειακών επιθεωρήσεων, όπως θερμικές κάμερες, αναλυτές καυσαερίων,
κ.λπ., ούτως ώστε να γίνει η επίδειξη της βασικής λειτουργίας και του χειρισμού του.



Η διαθεσιμότητα δημοσίων κτηρίων (ξεκινώντας από το σχολείο) για την πρακτική εκπαίδευση των μαθητών σε
πραγματικές συνθήκες, στις οποίες υπό την επίβλεψη των ενεργειακών επιθεωρητών λαμβάνουν πραγματικές μετρήσεις και συλλέγουν τα δεδομένα που χρειάζονται για την ολοκλήρωση μιας ενεργειακής επιθεώρησης.



Η διαθεσιμότητα Η/Υ για την επεξεργασία ψηφιοποιημένων δεδομένων (σε διάταξη Excel) για την αξιολόγηση των
δεδομένων της επιθεώρησης και την παρουσίαση των τελικών αποτελεσμάτων τους.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η διάρκεια της δράσης είναι το δεύτερο εξάμηνο κάθε σχολικού έτους. Η δράση ξεκίνησε κατά το σχολικό έτος 20112012 και συνεχίζεται σε κάθε σχολικό έτος έκτοτε.
Τα κύρια στάδια της υλοποίησης περιλαμβάνουν:
 Συγκέντρωση του αναγκαίου αριθμού μαθητών, κατόπιν αιτήσεων συμμετοχής στη δράση, σε κάθε σχολείο.
 Συγκέντρωση της ομάδας των Ενεργειακών Επιθεωρητών, η οποία θα αναλάβει την κατάρτιση των μαθητών.
 Οργάνωση του προγράμματος κατάρτισης, με προσθήκη των αναγκαίων ωρών στο ωρολόγιο πρόγραμμα των μαθητών.
 Κάλυψη, στις ώρες μελέτης, των αρχών της ενεργειακής επιθεώρησης, όπως:
 Μεταφορά θερμότητας και ροές ενέργειας σε ένα κτήριο
 Δομικά στοιχεία προς εξέταση στη διάρκεια μιας επιθεώρησης
 Αναγκαία δεδομένα (μετρούμενα και υπολογιζόμενα)
 Βασικοί μαθηματικοί τύποι που χρησιμοποιούνται στους υπολογισμούς
 Παραγωγή και παρουσίαση αποτελεσμάτων



Πρακτική εξέταση σε πραγματικές συνθήκες, στο περιβάλλον δημοσίων κτηρίων, όπου οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες για την εκτέλεση μιας ενεργειακής επιθεώρησης.
Πρόταση μέτρων ενεργειακής απόδοσης και ΑΠΕ για τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των δημοσίων κτηρίων που εξετάστηκαν.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Η δράση εντάσσεται στο κανονιστικό και θεσμικό πλαίσιο του Σχεδίου Δράσης του Δήμου Χερσονήσου για την ενεργειακή απόδοση, το οποίο είναι ένα έγγραφο που έχει συνταχθεί σε ακολουθία με την πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Τα απτά αποτελέσματα της δράσης σε ό,τι σχετίζεται με την μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών CO2
δεν είναι άμεσα ορατά, καθώς χρειάζονται χρόνια έως ότου εμπεδωθεί μία ενεργειακή και περιβαλλοντική συμπεριφορά στους νέους,
η οποία θα οδηγήσει σε μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και των εκπομπών CO2. Ωστόσο, η δράση επεκτείνεται και έχει ήδη μεγάλη επίδραση σε ό,τι αφορά στην αποδοτικότητα, στη μείωση των αποβλήτων, στην ορθή χρήση της ενέργειας, ιδίως στο πλαίσιο ενός
κτηρίου. Ακόμη, η γνώση αυτή των νέων μαθητών γίνεται κτήμα και των οικογενειών τους, αυξάνοντας το επίπεδο της συνειδητοποίησης σε μεγάλο τμήμα του πληθυσμού.

Δυσκολίες και λύσεις
Οι δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε αφορούσαν στα εξής:
 Διατήρηση του ενδιαφέροντος των μαθητών σε ολόκληρη τη διάρκεια της δράσης
 Να μην αντιμετωπίσουν οι μαθητές τη δράση ως συμβατική σχολική απασχόληση
 Η κατάρτιση ενός εβδομαδιαίου προγράμματος, χωρίς διακοπές και κενά
 Η διαθεσιμότητα εξοπλισμού Η/Υ και του λογισμικού που χρειάζεται στις τάξεις
 Η διαθεσιμότητα δημοσίων κτηρίων, όπως το Δημαρχείο και η Δημοτική Βιβλιοθήκη, για την πρακτική εξάσκηση των μαθητών
Οι λύσεις που εφαρμόσαμε ήταν:
 Διαδραστική μέθοδος διδασκαλίας και κατάρτισης των μαθητών, χρησιμοποιώντας το διαδίκτυο και εφαρμογές λογισμικού
 Χωρισμός της τάξης των μαθητών σε ομάδες, που έχουν να ασχοληθούν με ένα πραγματικό παράδειγμα κτηρίου, διαφορετικό από
το κτήριο των συμμαθητών τους
 Αφιέρωση των εκπαιδευτών Ενεργειακών Επιθεωρητών, των καθηγητών των σχολείων και των μαθητών στον προγραμματισμό των
μαθημάτων
 Χρήση του εργαστηρίου ΗΤ των σχολείων, όπου εγκαταστάθηκε το λογισμικό που παρέδωσαν οι Ενεργειακοί Επιθεωρητές
 Προσπάθεια του Δήμου να καταστούν τα κτήρια διαθέσιμα στους μαθητές, για την πρακτική εξάσκησή τους.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις




Η δράση πρέπει να καταστεί βιώσιμη για περισσότερα χρόνια στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Χερσονήσου και
να μπορεί να επαναληφθεί και σε άλλους δήμους της Κρήτης
Η εξασφάλιση κονδυλίου για την υλοποίηση της δράσης, συμπεριλαμβανομένων των δαπανών αποζημίωσης των Επιθεωρητών,
αγοράς λογισμικού και εξοπλισμού, ούτως ώστε η δράση να μην εξαρτάται από τον εθελοντισμό και την καλή θέληση.
Η δράση πρέπει να καταστεί περισσότερο ελκυστική, ούτως ώστε να συμμετέχουν περισσότεροι μαθητές, καθώς και να εισαχθούν
περισσότερες διαδραστικές εκδηλώσεις.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2011—2012

Δαπάνη σε €
Επενδύσεις:
ΣΥΝΟΛΟ: Καμία επένδυση δεν έγινε. Εθελοντική εργασία των Ενεργειακών.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Χερσονήσου
Address: Γούρνες Πεδιάδος, 70014, Κρήτη
Τηλέφωνο: 2813404601
E-mail: dimos@hersonisos.gr
Ιστότοπος έργου: http://www.hersonisos.gr/

Income in €
Ευρωπαϊκά κονδύλια: Δημόσια εθνικά κονδύλια: Τοπικά κονδύλια: Ιδιωτικά κονδύλια: ΣΥΝΟΛΟ: -

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: LJUTOMER

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΣΛΟΒΕΝΙΑ/

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 12.275

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Ο δήμος του Ljutomer βρίσκεται στη δεξιά όχθη του ποταμού Mura
στην επίπεδη περιοχή Pomurje. Στην έκτασή του, 107 τ.χμ., κατοικούν 12.275 πολίτες. Ο δήμος του Ljutomer περιλαμβάνει 44 χωριά. Η
μόνη και κύρια πόλη του δήμου είναι το Ljutomer, με 3.420 κατοίκους. Κύρια πλουτοπαραγωγική πηγή της περιοχής είναι το γόνιμο
έδαφος. Η περιοχή καλύπτεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% με
αγρούς, κήπους και δενδρόκηπους. Η γεωργία παραμένει και σήμερα η πλέον σημαντική οικονομική δραστηριότητα στο πλαίσιο του
δήμου. Εκτός της γεωργίας και της βιομηχανίας, πρέπει ακόμη να
αναφέρουμε τον τουρισμό. Η περιοχή του Ljutomer χαρακτηρίζεται
επίσης από τον κυνηγετικό και αλιευτικό τουρισμό. Πρέπει ακόμη
αναφέρουμε τον ιαματικό τουρισμό, που έχει αναπτυχθεί εντατικά
στο μακρυνό χωριό Banovci (απέχει 8 χιλιόμετρα από το Ljutomer).

Πηγή: POMURSKE ELEKTRARNE d.o.o.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Συνδυασμένη παραγωγή θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας από βιομάζα ξύλου στην πόλη του Ljutomer

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ο Δήμος του Ljutomer είναι ένας από τους δήμους με μέση δασοκάλυψη. Τα περισσότερα νοικοκυριά στο δήμο θερμαίνονται με
καύση ξύλου. Η πρόσβαση στη βιομάζα ξύλου δεν είναι δύσκολη, καθώς η ξυλεία λαμβάνεται από το υφιστάμενο δάσος στο δήμο,
από τους γύρω δήμους ή η προμήθειά της γίνεται από την αγορά. Η συνολική έκταση του δήμου είναι 100.727 στρέμματα, από τα
οποία τα 27.440 είναι δάσος, ήτοι ποσοστό μεγαλύτερο από 25%. Ο δήμος έχει θέσει ως μέγιστο όριο την υλοτόμηση 8.968 m³/έτος.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Το αδύνατο σημείο του έργου είναι το υψηλό κόστος της αρχικής επένδυσης (κόστος αγοράς του συστήματος C HP).

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το έργο αυτό αναπτύσσεται παράλληλα, και με τη συνδρομή επίσης του έργου MEDEEA στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων
και της Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης (SEAP). Έχει ως προσανατολισμό τους στόχους του Πρωτοκόλλου του Κυότο, για τη
μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και την αύξηση του ποσοστού χρήσης των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ







Οι πολίτες και οι εταιρείες να έχουν πρόσβαση σε φθηνότερους, περισσότερο άνετους και σταθερούς πόρους θερμικής ενέργειας
Βελτίωση των συνθηκών για τη βιομηχανία του Ljutomer (μικρότερες δαπάνες ενέργειας) - οι υφιστάμενες μονάδες θα παραμείνουν και θα προσελκυστούν νέες επενδύσεις
Νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες (συγκέντρωση και επεξεργασία βιομάζας, ανάπτυξη του καλουμένου οικο-τουρισμού, κ.λπ.)
Νέες θέσεις εργασίας και συγκέντρωση εξειδικευμένης γνώσης στις νέες τεχνολογίες εκμετάλλευσης των ΑΠΕ
Αυξημένη ικανοποίηση των κατοίκων, των επισκεπτών, των τουριστών
Η μέριμνα για τα δάση θα επηρεάσει την ποιότητα των τοπικά διαθέσιμων πόρων ξυλείας, με θετική επίδραση στους κατόχους
του δάσους και στη βιομηχανία ξυλείας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Το έργο επένδυσης "σύστημα συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας από βιομάζα ξύλου με
σωλήνες διανομής για τη μεταφορά της θερμικής ενέργειας στο δήμο του Ljutomer" είναι μία επένδυση κλίμακας στο
σύστημα παραγωγής ενέργειας, αυτό καθαυτό, με χρήση βιομάζας ξύλου, καθώς και στο δίκτυο μέσω του οποίου θα
φθάνει στους τελικούς χρήστες της η παραγόμενη θερμική ενέργεια.
Παραδοχή είναι η εγκατάσταση του συστήματος της συνδυασμένης παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας
στη βιομηχανική ζώνη, στο βόρειο τμήμα του Ljutomer. Οι ανάγκες σε θερμική ενέργεια είναι:
Καταναλωτές

Πλήθος

Εγκατεστημένη ισχύς
(kW)

Κατανάλωση θερμικής ενέργειας (MWh/έτος)

ΣΥΝΟΛΟ (Σχολεία, παιδικοί
σταθμοί, γραφεία, βιομηχανία,
νοικοκυριά...)

118

13.797

28.349

Βασικά δεδομένα:
Λειτουργία της διάταξης: 24 ώρες/ημέρα, κατ' ελάχιστον 8.100 ώρες/έτος
Ισχύς κλιβάνου: 11.693 kW
Ισχύς λέβητα πετρελαίου θέρμανσης: 10.000 kW
Εύρος θερμοκρασίας: 250° C / 310° C
Ισχύς λέβητα βιομάζας: 550 kW
Εύρος θερμοκρασίας: 130 C / 250° C
Διάταξη εξοικονόμησης: 650 kW
Εύρος θερμοκρασίας ECO: 70° C / 90° C
Ονομαστική ισχύς ηλεκτρογεννήτριας: 999 kW
Ισχύς λέβητα πετρελαίου με χρήση φυσικού αερίου: 4.109 kW
Ισχύς λέβητα ζεστού νερού με χρήση φυσικού αερίου: 4.170 kW
Είναι μια ολιστική προσέγγιση στην τεχνολογική λύση, η οποία εξασφαλίζει μακροπρόθεσμα την πλήρη εξάλειψη ή την
ελαχιστοποίηση των αρνητικών περιβαλλοντικών επιπτώσεων που σχετίζονται με τη συμβατική παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας και θερμότητας.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης


Το 2010 - έναρξη της ανάπτυξης του έργου CHP στο Ljutomer
 Έως τον Δεκέμβριο του 2012: έκδοση του δημοτικού διατάγματος για την παροχή θερμότητας και δημοσίευση της
πρόσκλησης για την παραχώρηση της διανομής θερμότητας από ανανεώσιμες πηγές
 Έως τον Δεκέμβριο του 2014: εξασφάλιση θερμικής ενέργειας για τη βιομηχανική ζώνη (τουλάχιστον) του Ljutomer
Διάρκεια του έργου: 5 χρόνια

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Η κατασκευή ενός συστήματος CHP για τη συνδυασμένη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας, από βιομάζα
ξύλου, και του αντιστοίχου δικτύου διανομής για τη μεταφορά της θερμικής ενέργειας έχει ευρύτερο κοινωνικό περιεχόμενο, υπαγορεύεται από την εθνική αναπτυξιακή στρατηγική της Σλοβενίας (πέμπτο σημείο προτεραιότητας) και είναι
σύμφωνη με την αναπτυξιακή πολιτική της Δημοκρατίας της Σλοβενίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Εκτιμάται ότι η μείωση των αναγκών σε ορυκτά καύσιμα αντιστοιχεί σε 30 GWh/έτος, μέγεθος που αντιστοιχεί περίπου
σε 3 εκατ. λίτρα καυσίμου. Αυτό σημαίνει περιορισμό των εκπομπών CO2, της τάξεως των 10.000 τόνων κατ' έτος.
Οι κάτοικοι και οι εταιρείες θα έχουν πρόσβαση σε φθηνότερους, και περισσότερο άνετους και σταθερούς πόρους θερμικής ενέργειας. Παράλληλα, θα βελτιωθούν οι συνθήκες για τις βιομηχανικές μονάδες στην περιοχή του Ljutomer
(χαμηλότερες δαπάνες ενέργειας) και οι υφιστάμενες μονάδες θα παραμείνουν, ενώ θα προσεγγιστούν νέοι επενδυτές.

Προβλήματα και λύσεις




Υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης
Έλλειψη εμπειρίας στην υλοποίηση έργων συστημάτων CHP στην περιοχή Pomurje
Μακρές διοικητικές διαδικασίες πριν από την υλοποίηση των έργων.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις


Εξασφάλιση της απαραίτητης τεχνογνωσίας από ειδικούς από την Αυστρία (Güssing Energy Technologies GmbH)



Έργα της ΕΕ



Μείωση της μακράς γραφειοκρατικής διαδικασίας στο επίπεδο του δήμου.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: Ελάχιστη διάρκεια 6 χρόνια.
Δαπάνες σε €

Έσοδα σε €

Επενδύσεις: € 10 εκατ.
ΣΥΝΟΛΟ: € 10 εκατ. (εκτιμώμενη αξία με τις
σωληνώσεις για τα νοικοκυριά) € 2 εκατ. = γεννήτρια

Ευρωπαϊκά κονδύλια:
Δημόσια εθνικά κονδύλια: Πρόσκληση DOLB 3 (50 % του επιλέξιμου
κόστους της επένδυσης - για το τμήμα θέρμανσης του CHP)
Τοπικά κονδύλια:
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ: 100 %

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Ljutomer
Διεύθυνση: Vrazova ulica 1, 9240 Ljutomer
Τηλέφωνο: 00386 2 584 90 40
E-mail: obcina.ljutomer@ljutomer.si
Ιστότοπος έργου: http://obcinaljutomer.si/

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Bedmar y Garcíez

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ισπανία/Jaén

ΚΑΤΟΙΚΟΙ: 3.137

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Bedmar y Garcíez είναι ένας δήμος στην διοικητική περιφέρεια της
Mágina, που έχει σχηματιστεί από τη συγχώνευση των πόλεων Bedmar και Garcíez, στα βόρεια της περιφέρειας. Εκτείνεται από τον ποταμό Guadalquivir, βόρεια της υψηλής οροσειράς Sierra Magina. Κατ'
αυτή την έννοια, η πόλη εμφανίζει ποικιλομορφία, τόσο στο φυσικό
όσο και στο δομημένο περιβάλλον της.
Κύριες οικονομικές δραστηριότητες είναι η γεωργία, η οποία βασίζεται παραδοσιακά στην καλλιέργεια της ελιάς, και πιο πρόσφατα στην
καλλιέργεια του λευκού σπαραγγιού. Οι δραστηριότητες αυτές συνέδραμαν την ανάπτυξη τόσο της βιομηχανίας του ελαιολάδου όσο
και της κονσερβοποίησης λαχανικών. Η ανάπτυξη αυτή έχει αρχίσει
να επηρεάζει με τη σειρά της την ανάπτυξη νέων καλλιεργειών στην
περιοχή.
Το συμβούλιο του δήμου έχει επίσης μετατρέψει τα πάρκα σε οικολογικά πάρκα, εφαρμόζοντας κριτήρια βιωσιμότητας για τη συντήρησή τους. Ο δήμος έχει δεσμευτεί στην υλοποίηση δράσεων στο πεδίο
της ανανεώσιμης ενέργειας, καθώς και στο πεδίο της ενεργειακής
απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας.

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Εγκατάσταση ενός συνδεδεμένου φωτοβολταϊκού δικτύου 90 kW.
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το 2007, η πόλη εκπόνησε τη δράση εγκατάστασης του δικτύου φωτοβολταϊκού συστήματος 90 kW, το οποίο τροφοδοτεί
το γήπεδο ποδοσφαίρου.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Μέσω της πληροφόρησης του κοινού, η πρωτοβουλία αυτή συμβάλλει στην συνειδητοποίηση των πολιτών και στην προώθηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και της ενεργειακής αποδοτικότητας στον δήμο. Παράλληλα, το αποτέλεσμα
που επιτεύχθηκε με την εγκατάσταση ήταν η αύξηση των εσόδων λόγω της πώλησης της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και συγχρηματοδοτείται εν μέρει από το Περιφερειακό Συμβούλιο
της Ανδαλουσίας.

ΣΤΟΧΟΙ




Να αποτελέσει υπόδειγμα για την παραγόμενη ενέργεια, χρησιμοποιώντας ΑΠΕ
Να συμβάλει στην ενημέρωση των πολιτών
Μείωση των εκπομπών CO2.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Το έργο της εγκατάστασης κατακυρώθηκε στην εταιρεία εγκατάστασης Isolux Corsan, η οποία έχει μεγάλη εμπειρία σε
φωτοβολταϊκά συστήματα και σε συναφείς με αυτά εργασίες. Οι λόγοι της κατακύρωσης ήταν η ποιότητα που προσφέρθηκε, η ασφάλεια της εγκατάστασης και η συντήρηση του εξοπλισμού.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η διαδικασία κατασκευής αναπτύχθηκε σε διάφορα στάδια:
 Διοικητικές διαδικασίες σε σχέση με τη διαχείριση και την ωφέλεια: ένας χρόνος
 Λειτουργία της εγκατάστασης: δύο μήνες
 Τροφοδοσία και εκκίνηση: ένας μήνας

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Η ισπανική νομοθεσία που καλύπτει την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι:
 Ηλεκτροτεχνικοί Κανονισμοί Χαμηλής Τάσης (REBT)
 Βασική νομοθεσία περί κτηρίων
 Τεχνικές προδιαγραφές για τις ηλεκτρικές εταιρείες
 Κανόνες σύνδεσης
 Το διάταγμα 661/2007 (25.5.2007), το οποίο ρυθμίζει τη δραστηριότητα της παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υπό
ειδικό καθεστώς

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη,
προστιθέμενες αξίες, …)
Η φωτοβολταϊκή εγκατάσταση στον δήμο έχει επιτύχει τα εξής:
 Παραγωγή ενέργειας: 145.000 kWh/έτος
 Έσοδα που προέρχονται από την παραγωγή ενέργειας: € 60.000
 Μείωση εκπομπών CO2: 65.250 kg CO2
 Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από τη φωτοβολταϊκή εγκατάσταση καλύπτει τις ανάγκες κατανάλωσης 37 μέσων
νοικοκυριών για ένα χρόνο.

Δυσκολίες και λύσεις
Η κύρια δυσκολία στην υλοποίηση της δράσης είναι η διοικητική διαδικασία για την έκδοση άδειας έναρξης του έργου.
Οι διαδικασίες αυτές είναι πολύ αργές. Εντοπίσαμε ακόμη μία δυσκολία, το γεγονός ότι το ηλεκτρικό δίκτυο της Ισπανίας
είναι πολύ προβληματικό.

Δυνατά και αδύνατα σημεία
Το πλέον δυνατό σημείο στην όλη προσπάθεια ήταν η πολιτική δέσμευση στο δήμο, για να προωθηθεί η χρήση ΑΠΕ. Το
αδύνατο σημείο ήταν η μακρά διοικητική διαδικασία που απαιτήθηκε για τη σύνδεση με το δίκτυο διανομής.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές.
Πιθανή βελτίωση θα ήταν η μείωση του χρόνου της διοικητικής διαδικασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 1,5 έτος
Δαπάνη σε €
Εγκατάσταση φ/β μονάδας : 580.000 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Bedmar y Garcíez
Διεύθυνση: Plaza de la Constitución, 1
Τηλέφωνο: 953 760002
E-mail: bedmar@promojaen.es
Ιστότοπος έργου:

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια €:
Δημόσια εθνικά κονδύλια €:
Περιφερειακά κονδύλια: 87.000 € (15%)
Τοπικά κονδύλια:
Ιδιωτικά κονδύλια €:
ΣΥΝΟΛΟ: 1.401.794,63 €

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Cieza

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ισπανία/Murcia

ΚΑΤΟΙΚΟΙ: 35.425

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Cieza είναι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους στην Περιφέρεια
της Murcia και η πρωτεύουσα της διοικητικής επαρχίας Vega Alta του
ποταμού Segura.
Η Cieza έχει σημαντική πολιτιστική κληρονομιά, όπως διαφόρους
αρχαιολογικούς χώρους και τα ερείπια διαφόρων ειδών χωριών
(ιβηρικού, ρωμαϊκού, βησιγοτθικού, και αραβικού). Ο δήμος εργάζεται για την τουριστική ανάπτυξη, με την ένταξη σε αυτήν των στοιχείων του πολιτισμού και του φυσικού τοπίου.
Οι αρδευτικές καλλιέργειες είναι ο πλέον σημαντικός τομέας της οικονομίας, με σημαντική εξαγωγή προϊόντων - κυρίως ροδάκινων, βερίκοκων, και νεκταρινιών, προϊόντων με διεθνή αναγνώριση.
Ο δήμος πρωτοπορεί στην αξιοποίηση ΑΠΕ, έχοντας εγκαταστήσει το
πρώτο αιολικό πάρκο και το μεγαλύτερο υδροηλεκτρικό κέντρο στην
Περιφέρεια της Murcia, καθώς επίσης και μεγάλες φωτοβολταϊκές
μονάδες και ΑΠΕ σε δημόσια κτήρια, όπως συστημάτων γεωθερμίας
και βιομάζας.

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Κατασκευή του “Centro de Interpretación de Almadenes” ως ενεργειακώς αυτάρκους κτηρίου, με χρήση ΑΠΕ

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Ένα από τα πλέον εμβληματικά έργα που εκπονούνται από τον Δήμο της Cieza είναι το "Κέντρο Ερμηνείας της Almadenes", το οποίο έχει εξοπλιστεί με εγκαταστάσεις και διατάξεις αξιοποίησης ΑΠΕ, ώστε να είναι ενεργειακώς αύταρκες.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Κύριος στόχος ήταν η κατασκευή ενός κτηρίου που θα συγκεντρώνει τη διαχείριση του τουρισμού και της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, και θα εξυπηρετεί σκοπούς δημοσιότητας στην προστατευόμενη περιοχή του φαραγγιού τoυ ποταμού
Almadenes. Κατά συνέπεια, και δεδομένης της χρήσης του, ο στόχος ήταν να είναι ένα ενεργειακώς αύταρκες και περιβαλλοντικώς βιώσιμο κτήριο. Προβάλλεται, δε, ως υπόδειγμα στην ενεργειακή απόδοση και στη χρήση ΑΠΕ.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το έργο εκπονήθηκε στο πλαίσιο του Προγράμματος Προώθησης του Τουριστικού Προϊόντος - Desfiladero de Almacenesκαι χρηματοδοτήθηκε από την ισπανική κυβέρνηση, καθώς και από την περιφερειακή και την τοπική αυτοδιοίκηση.

ΣΤΟΧΟΙ




Να αποτελέσει υπόδειγμα στην κατασκευή κτηρίων με ενεργειακή αυτάρκεια, που κάνουν χρήση ΑΠΕ
Να συμβάλει στην επίτευξη του στόχου και στη δέσμευση του Συμφώνου των Δημάρχων, για μείωση των εκπομπών
αερίων του θερμοκηπίου κατά τουλάχιστον 20% έως το 2020
Να προβληθεί ο δήμος της Cieza και ο τουρισμός στην περιοχή.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Η εκτέλεση των έργων ανατέθηκε σε μία κατασκευάστρια εταιρεία, σε συνέχεια διαγωνιστικής διαδικασίας. Η ανάδοχος
εταιρεία ανέθεσε υπεργολαβικά τις εργασίες στον τομέα της ενέργειας, σε μία εταιρεία εγκαταστάσεων, εξειδικευμένη
στο πεδίο της χρήσης ΑΠΕ και της άνεσης στα κτήρια. Και οι δύο εταιρείες πληρούσαν όλες τις απαιτήσεις στελέχωσης
και πόρων.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η διάρκεια της κατασκευής μέχρι την ολοκλήρωση του έργου ήταν 3 χρόνια. Όλες οι εργασίες προσαρμόστηκαν χρονικά
στις διαδικασίες έκδοσης διοικητικών αδειών και στις εγκρίσεις.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Τηρήθηκε το σύνολο της κείμενης νομοθεσίας που αφορά σε τέτοια έργα, με υπέρβαση του ελαχίστου των εκάστοτε προδιαγραφών, ούτως ώστε να επιτευχθούν οι στόχοι, της κατασκευής ενός ενεργειακώς αυτάρκους κτηρίου που θα χρησιμοποιεί ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Κτήριο με ενεργειακή αυτάρκεια, το οποίο παράγει το 100% των ενεργειακών αναγκών του, κάνοντας χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας:
 Φωτοβολταϊκά συστήματα και αιολική ενέργεια για την παραγωγή της ηλεκτρικής ενέργειας: φωτοβολταϊκά πάνελ
στη στέγη και ανεμογεννήτρια
 Χρήση ηλιακής θερμικής ενέργειας για την παραγωγή ζεστού νερού
 Χρήση γεωθερμικής ενέργειας για θέρμανση και ψύξη (τεχνολογία απορρόφησης)
 Χρήση αποδοτικών τεχνολογιών στην κατανάλωση, για παράδειγμα λαμπτήρων LED για φωτισμό.
0% εκπομπές CO2.

Δυσκολίες και λύσεις
Η κύρια δυσκολία ήταν ο σχεδιασμός των ενεργειακών εγκαταστάσεων, ούτως ώστε να κατανεμηθούν οι διάφορες πηγές
ενέργειας, ανάλογα με τις ενεργειακές απαιτήσεις.
Ένα άλλο πρόβλημα ήταν η έκδοση των αναγκαίων διοικητικών αδειών για την εκτέλεση του έργου.

Δυνατά και αδύνατα σημεία
Το κύριο πλεονέκτημα της δράσης ήταν η πολιτική δέσμευση της CIeza στον στόχο της ΕΕ και στην πρωτοβουλία του Συμφώνου των Δημάρχων, για την εκτέλεση των εργασιών.
Η αδυναμία ήταν η έλλειψη αντίστοιχων έργων στην περιφέρεια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Το ενεργειακό ισοζύγιο μεταξύ παραγόμενης και καταναλισκόμενης ισχύος είναι μηδέν.
Μία πιθανή βελτίωση θα μπορούσε να είναι η μείωση του χρόνου για τη λήψη των αναγκαίων διοικητικών αδειών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 3 έτη
Δαπάνη σε €
Επενδύσεις: 502.020,65 €
ΣΥΝΟΛΟ: 1.401.794,63 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Cieza
Διεύθυνση: Plaza Mayor nº 1
Τηλέφωνο: 968760800/ ext.1512
E-mail: mangel.pinera@cieza.es
Ιστότοπος έργου:

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια €:
Δημόσια εθνικά κονδύλια €: 467.264,88 €
Περιφερειακά κονδύλια: 467.264,88 €
Τοπικά κονδύλια: 467.264,88 €
Ιδιωτικά κονδύλια €:
ΣΥΝΟΛΟ: 1.401.794,63 €

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΙ: Bedmar y Garcíez, La Iruela,
Chilluevar, Santo Tomé, Puente Génave, Villarrodrigo y Segura de la Sierra.

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: Ισπανία/Jaén

ΚΑΤΟΙΚΟΙ: 13.596

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Οι Bedmar y Garcíez, Chilluévar, La Iruela, Puente Génave, Santo
Tomé, Segura de la Sierra y Villarrodrigo είναι δήμοι στην περιοχή
Mágina και στον Εθνικό Δρυμό Cazorla, Segura και las Villas.
Οι κύριες οικονομικές δραστηριότητες είναι η γεωργία, η οποία παραδοσιακά βασίζεται στην καλλιέργεια της ελιάς, και η οποία έχει
οδηγήσει στην ανάπτυξη της βιομηχανικής παραγωγής ελαιολάδου.
Όλες οι κοινότητες συμμετέχουν στο Πρόγραμμα της Ατζέντας 21 του
Επαρχιακού Συμβουλίου και επί του παρόντος έχουν αναπτύξει την
τεχνική αξιολόγηση ή και το πρόγραμμα δράσης.
Όλες οι κοινότητες έχουν καταρτίσει ένα πρόγραμμα βελτιστοποίησης της χρήσης ενέργειας, στο οποίο περιγράφονται τα μέτρα που
απαιτούνται για την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και τα μέτρα για
την προώθηση και υλοποίηση της ενεργειακής απόδοσης με αξιοποίηση ΑΠΕ.

Picture

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Πρόγραμμα FARO: Αλλαγή σε λέβητες βιομάζας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Η περιφερειακή κυβέρνηση της Ανδαλουσίας, σε συνεργασία με το Επαρχιακό Συμβούλιο της Jaén έχει υποβάλει ένα
έργο χρηματοδότησης της εγκατάστασης λεβήτων βιομάζας σε σχολεία και δημοτικά κτήρια στις ημιαστικές περιοχές της
Jaén, ούτως ώστε να ενισχυθεί η χρήση και η αξιοποίηση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και ρύπων από τον ελαιώνα.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Για λόγους προβολής, δημόσιας ενημέρωσης και προαγωγής της χρήσης ΑΠΕ και της εξοικονόμησης ενέργειας στους δήμους, οι τελευταίοι συνέβαλαν στην πρωτοβουλία, ενώ το οικονομικό αποτέλεσμα που επιτεύχθηκε με την πώληση της
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές κάλυψε το κόστος της εγκατάστασης.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το έργο χρηματοδοτήθηκε από το δημοτικό συμβούλιο και εν μέρει από το επαρχιακό συμβούλιο της Ανδαλουσίας, το
Υπουργείο Αλιείας και Γεωργίας της Ανδαλουσίας και την Υπηρεσία Ενέργειας της Ανδαλουσίας.

ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ




Να αποτελέσει ένα μέτρο παραγόμενης ενέργειας, με χρήση ΑΠΕ
Να συμβάλει στη συνειδητοποίηση του κοινού
Να μειωθούν οι εκπομπές CO2.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Το έργο της εγκατάστασης κατακυρώθηκε σε ορισμένες εταιρείες εγκατάστασης με εκτενή εμπειρία στην εγκατάσταση
λεβήτων βιομάζας και σε συναφείς εργασίες. Το πρόγραμμα συνίστατο στην τοποθέτηση λέβητα βιομάζας σε δημοτικά
κτήρια σε κάθε δήμο ως ακολούθως:

ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δημόσιο Σχολείο)

ΔΗΜΟΣ

ΙΣΧΥΣ (kW)

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ

C.P. La Iruela και κέντρο πολλαπλών χρήσεων

LA IRUELA

180

54.988,00

C.P. Ntra. Sra. De Los Remedios

SANTO TOME

130

49.530,50

C.P. San Isidro Labrador

PUENTE DE GÉNAVE

50

20.034,72

Edif Institucional de Usos
Múltiples

SEGURA DE LA SIERRA

58

50.000,00

C.E.I.P. Ntra. Sra. de Las Mercedes

VILLARRODRIGO

291

59.316,22

C.P. Virgen De Cuadros

BEDMAR Y GARCIEZ

250

50.000,00

C.P. Ntra. Sra. De La Paz

CHILLUEVAR

60

40.000,00

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η διαδικασία κατασκευής αναλύεται σε διάφορες φάσεις:
 Διοικητικές διαδικασίες που αφορούν στη διοίκηση και σε οργανισμούς κοινής ωφέλειας: 6 μήνες
 Λειτουργία της εγκατάστασης: 2 μήνες
 Σύνδεση με το δίκτυο και έναρξη λειτουργίας: 1 μήνας

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Η ισπανική νομοθεσία που καλύπτει την εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος είναι:
 Ηλεκτροτεχνικοί Κανονισμοί Χαμηλής Τάσης (REBT)
 Κανονισμός θερμικών εγκαταστάσεων σε κτήρια (RITE)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη,
προστιθέμενες αξίες, …)
EΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ (Δημόσιο
Σχολείο)
ΔΗΜΟΣ
C.P. La Iruela και κέντρο
πολλαπλών χρήσεων
LA IRUELA
C.P. Ntra. Sra. De Los
Remedios
SANTO TOME
PUENTE DE
C.P. San Isidro Labrador
GÉNAVE
Edif Institucional de Usos SEGURA DE LA
Múltiples
SIERRA
C.E.I.P. Ntra. Sra. de Las VILLARRODRIMercedes
GO
BEDMAR Y
C.P. Virgen De Cuadros
GARCIEZ
C.P. Ntra. Sra. De La Paz
TOTAL

CHILLUEVAR

ΙΣΧΥΣ (kW)

ΠΑΡΑΓΩΓΗ
ΠΡΟΫΠΟΛΟΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΓΙΣΜΟΣ ΕΡΓΟΥ (kWh/έτος)

ΜΕΙΩΣΗ ΕΚΠΟΜΠΗΣ CO2
(kg/έτος)

180

54.988,00

108.000,00

48.600,00

130

49.530,50

78.000,00

35.100,00

50

20.034,72

30.000,00

13.500,00

58

50.000,00

34.800,00

15.660,00

291

59.316,22

174.600,00

78.570,00

250

50.000,00

150.000,00

67.500,00

60

40.000,00
323.869,44

36.000,00
611.400,00

16.200,00
275.130,00

Δυσκολίες και λύσεις
Η κύρια δυσκολία στην υλοποίηση της δράσης ήταν η διοικητική διαδικασία έκδοσης αδειών για την έναρξη των εργασιών.

Δυνατά και αδύνατα σημεία
Το κύριο δυνατό σημείο ήταν η πολιτική δέσμευση του δήμου να προωθηθεί η χρήση ΑΠΕ.
Η αδυναμία της δράσης ήταν η μακρά διοικητική διαδικασία

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ.
Πιθανή βελτίωση θα ήταν η μείωση του χρόνου της διοικητικής διαδικασίας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 9 μήνες
Δαπάνη σε €
Εγκατάσταση βιομάζας: 323.869,44 €

Έσοδα σε €
Δημόσια κονδύλια της επαρχίας €: 30.956,52 €
Χρηματοδότηση από την Περιφέρεια: 278.608,61 € (86%)
Τοπικά κονδύλια: 14.304,22 €
ΣΥΝΟΛΟ: 323.869,44 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Bedmar y Garcíez, Chilluévar, La Iruela, Puente Génave, Santo Tomé, Segura de la Sierra y Villarrodrigo
Διεύθυνση: Plaza de San Francisco s/n
Τηλέφωνο: 953 248000
E-mail:
Ιστότοπος έργου:

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: Pembroke

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΜΑΛΤΑ

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 3.120

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το Pembroke είναι μία νέα πόλη που βρίσκεται στη βόρεια ακτή της
Μάλτας, η οποία χρησιμοποιήθηκε στην υπηρεσία της Βρετανικής
Αυτοκρατορίας κατά το πρώτο μισό του 19ου αιώνα. Καλύπτει
έκταση 2.3km2. Το Pembroke οφείλει την ονομασία του στους Ιππότες του Αγ. Ιωάννη των Ιεροσολύμων, οι οποίοι έκτισαν δύο πύργους
παρατήρησης στην ακτή της, ως μέσον άμυνας του Μεγάλου Λιμένα,
λόγω της στρατηγικής θέσης του Pembroke. Ο πρώτος κάτοικος εγκαταστάθηκε στο Pembroke το 1986. Με βάση την Εθνική Στατιστική
Υπηρεσία της Μάλτας, το Pembroke είναι ο "νεώτερος" οικισμός στα
νησιά του αρχιπελάγους της Μάλτας, με δείκτη γήρανσης 0,04. Σήμερα, η πόλη είναι γνωστή για τη μεγάλη συγκέντρωση σχολείων και
εκπαιδευτικών ιδρυμάτων της.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Εκστρατεία ενεργειακής ενημέρωσης για τους πολίτες και υλοποίηση του έργου του Πρώτου Ενεργειακώς Αυτόνομου
Σχολείου της Μάλτας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Ένας από τους βασικούς στόχους του Δημοτικού Συμβουλίου του Pembroke είναι η αύξηση της ενημέρωσης των πολιτών
σχετικά με την ευφυή χρήση ενέργειας.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Η ενεργειακή απόδοση είναι μία από τις βασικές προτεραιότητες του δήμου του Pembroke. Ο δήμος ξεκίνησε την υλοποίηση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας και την εκστρατεία ενεργειακής συνειδητοποίησης στο πλαίσιο του Συμφώνου
των Δημάρχων, το οποίο υπεγράφη το 2010. Πρόκειται για ένα σχέδιο δράσης βιώσιμης ενέργειας και αποτελεί τμήμα
του "Ευρωπαϊκού Ενεργειακού Βραβείου" (European Energy Award®), στο πλαίσιο του προγράμματος MEDEEA.

ΣΤΟΧΟΙ







Αύξηση της ενημέρωσης των κατοίκων της περιοχής για τα θέματα της ενέργειας
Εκπαίδευση των παιδιών σχετικά με την αποδοτική χρήση της ενέργειας και των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
Προώθηση των βιώσιμων μεταφορών
Μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων μέσω της υλοποίησης μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά
κτήρια
Μείωση των εκπομπών CO2 και της ρύπανσης
Κάλυψη της κατανάλωσης ενέργειας στο Δημοτικό Σχολείο του Pembroke με αξιοποίηση ΑΠΕ

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Η εκστρατεία αύξησης της ενημέρωσης των κατοίκων του Pembroke ήταν συνακόλουθη με διάφορα μέτρα τα οποία υλοποίησε το τοπικό συμβούλιο. Εγκαταστάθηκε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα συνδεδεμένο με το δίκτυο ηλεκτροδότησης, το
οποίο εξασφαλίζει μέχρι και το 40% των συνολικών αναγκών ηλεκτρικής ενέργειας στο δημοτικό κτήριο. Απαιτήθηκε τεχνογνωσία στον τομέα της ενέργειας, ούτως ώστε να καθοριστούν τα μέτρα εξοικονόμησης ενέργειας για την περιοχή και
να υποστηριχθεί η εκστρατεία ενημέρωσης. Ο δήμος του Pembroke δραστηριοποιείται επίσης στον τομέα των μεταφορών. Η συνεργασία με τις εθνικές αρχές που έχουν την ευθύνη των μεταφορών κρίθηκε απαραίτητη για τη βελτιστοποίηση των συστημάτων δημοσίων μεταφορών και για τον σχεδιασμό νέων διαδρομών, ώστε να μειωθεί η χρήση των επιβατηγών αυτοκινήτων και οι αντίστοιχες εκπομπές ρύπων. Κατασκευάστηκε επίσης μία εγκατάσταση στάθμευσης και μετεπιβίβασης, σε μικρή απόσταση από το δημοτικό κτήριο, με χωρητικότητα 800 αυτοκινήτων. Το τοπικό συμβούλιο παρέχει
δωρεάν πληροφόρηση στους πολίτες για θέματα κινητικότητας και πράσινων μεταφορών. Οι χώροι για τους πεζούς
έχουν επίσης ανακαινιστεί με τη συμβολή της υπηρεσίας τουρισμού της Μάλτας. Έχει εγκατασταθεί μία διαδρομή για
πεζούς και ποδήλατα, η οποία οδηγεί σε όλα τα σημεία ενδιαφέροντος της πόλης. Το συμβούλιο διακινεί πληροφορίες
σχετικά με την ενεργειακή απόδοση, απευθυνόμενο στους κατοίκους σε τακτική βάση, και συμμετέχει σε εθνικές δραστηριότητες ενημερωτικού χαρακτήρα, όπως στην ετήσια ημέρα χωρίς αυτοκίνητο. Στο πλαίσιο της εκστρατείας ενημέρωσης, το τοπικό συμβούλιο συνεργάστηκε με ιδιωτικές εταιρείες για τη διοργάνωση μίας ημέρας για την ενέργεια, στην
οποία οι εταιρείες καλούνται να επιδείξουν προϊόντα που χαρακτηρίζονται από υψηλή ενεργειακή επίδοση, καθώς και
συστήματα ΑΠΕ για τους πολίτες, στους οποίους δόθηκαν δωρεάν συμβουλές και υποδείξεις. Στον δήμο γίνεται ακόμη
διαχωρισμός των απορριμμάτων και ανακύκλωση. Πράγματι, το Pembroke ήταν η περιοχή με τη μεγαλύτερη δραστηριοποίηση στον διαχωρισμό απορριμμάτων το 2012. Το τοπικό συμβούλιο προωθεί ενέργειες διαχείρισης των υδάτινων πόρων και συλλέγει τα όμβρια ύδατα σε διάφορους ταμιευτήρες που έχουν εγκατασταθεί στην περιοχή. Επίσης, έχει υλοποιήσει διάφορα μέτρα εξοικονόμησης νερού, όπως συστήματα στάγδην άρδευσης. Το Pembroke διαθέτει μία από τις
τρεις μονάδες αντίστροφης όσμωσης στα νησιά της Μάλτας.
Το Pembroke διαθέτει επίσης τα πρώτα δημόσια κτήρια μηδενικής ενέργειας στα νησιά της Μάλτας. Ένα νέο δημοτικό
σχολείο κατασκευάστηκε στο Pembroke, στο πλαίσιο των αποτελεσματικών προσεγγίσεων με σκοπό την ανάπτυξη και
την αναβάθμιση των σχολείων της Μάλτας. Στόχος ήταν η κατασκευή του πρώτου ενεργειακώς αυτάρκους σχολείου στη
Μάλτα, το οποίο να βασίζεται απολύτως στην ηλιακή και την αιολική ενέργεια που παράγεται επί τόπου. Απαιτήθηκε η
συνδρομή διαφόρων ειδικών για την επιτυχή υλοποίηση αυτού του έργου. Το σχολείο έχει εξοπλιστεί με φωτοβολταϊκά
πάνελ, ελικοειδή ανεμογεννήτρια κατακόρυφου άξονα, ηλιακούς θερμαντήρες νερού, συστήματα σωληνοειδούς φωτισμού που κάνουν χρήση του φυσικού φωτισμού, σύστημα έξυπνου φωτισμού και σύστημα διαχείρισης νερού. Το σχολείο
αυτό διαθέτει επίσης έναν ειδικό ταμιευτήρα για τη συλλογή του νερού της βροχής από τις στέγες. Το νερό αυτό, υποβαθμισμένων χαρακτηριστικών, χρησιμοποιείται σε καζανάκια τουαλέτας και για καθαρισμό. Το νερό της βροχής που
προορίζεται για άρδευση συλλέγεται σε έναν ξεχωριστό ταμιευτήρα από την εσωτερική αυλή και από τις αυλές του σχολείου.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Το τοπικό συμβούλιο του Pembroke υπέγραψε το Σύμφωνο των Δημάρχων το 2010. Το 2011 εγκαταστάθηκε ένα φωτοβολταϊκό σύστημα στο κυρίως κτήριο του δήμου, το οποίο εξασφαλίζει έως και 40% της συνολικής ηλεκτρικής ενέργειας
του κτηρίου. Εγκαταστάθηκε επίσης ενεργειακώς αποδοτικός φωτισμός στα κοινοτικά κτήρια και στους δημόσιους χώρους.
Η κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου στο Pembroke ξεκίνησε τον Μάρτιο του 2008 και ολοκληρώθηκε τον Σεπτέμβριο
του 2009. Το σχολείο κατασκευάστηκε στην θέση παλαιών στρατώνων.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Όλα τα έργα που εκτελέστηκαν από το τοπικό συμβούλιο του Pembroke, όπως επίσης και η κατασκευή του δημόσιου
Δημοτικού Σχολείου στο Pembroke υπό την αιγίδα του Ιδρύματος για τα Σχολεία του Αύριο, είναι σύμφωνα με τους Κανονισμούς για τις Πράσινες Δημόσιες Προμήθειες.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)





Εγκατάσταση ενός φωτοβολταϊκού συστήματος το οποίο καλύπτει το 40% της ενεργειακής ανάγκης του κτηρίου
Δημοτικός φωτισμός εξοικονόμησης ενέργειας
Υλοποίηση συστήματος στάθμευσης και μετεπιβίβασης
Το Δημοτικό Σχολείο του Pembroke έχει χαμηλή κατανάλωση ενέργειας, με την πλεονάζουσα ενέργεια που παράγεται να πωλείται στο εθνικό δίκτυο. Ο συνδυασμός φ/β συστήματος και εγκατάστασης ανεμογεννήτριας παρήγαγε περισσότερο από 35.000 kWh σε περίοδο δέκα μηνών. Το σχολείο χρησιμοποιεί επίσης ευφυή συστήματα
φωτισμού και ηλιακούς θερμαντήρες νερού.

Προβλήματα και λύσεις



Προβλήματα ανέκυψαν στην υλοποίηση του νέου συστήματος μεταφορών, έως ότου να εντοπιστούν οι βέλτιστες
διαδρομές.
Προκλήσεις στη διάρκεια της φάσης μελέτης του σχολείου για την τροφοδοσία του κτηρίου με την ενέργεια που
παράγεται επί τόπου.

Δυνατά και αδύνατα σημεία
Δυνατά σημεία: Υλοποίηση του πρώτου ενεργειακώς αυτάρκους σχολείου
Αδυναμία: Μακρά διαδικασία υποβολής αίτησης για νέα άδεια κατασκευής για την ανέγερση παρόμοιων κτηρίων

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Το τοπικό συμβούλιο του Pembroke προγραμματίζει να αντικαταστήσει όλον τον φωτισμό ώστε να εξοικονομηθεί περαιτέρω ενέργεια στα επόμενα χρόνια. Ο σχεδιασμός και η κατασκευή του Δημοτικού Σχολείου του Pembroke αποτέλεσε
μια ευκαιρία για την κυβέρνηση της Μάλτας, να ελαχιστοποιήσει την περιβαλλοντική επίπτωση μελλοντικών κατασκευαστικών έργων.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Pembroke
Διεύθυνση: Τοπικό συμβούλιο του Pembroke, Alamein Street, Pembroke PBK 1776
Τηλέφωνο: +356 2137 2111
E-mail: pembroke.lc@gov.mt
Ιστότοπος έργου: http://www.pembroke.lc@gov.mt

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: PUERTO LUMBRERAS

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ/MURCIA

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 14.339

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το Puerto Lumbreras βρίσκεται στη ΒΔ περιοχή της περιφέρειας της
Murcia, στην κοιλάδα Guadalentín, και έχει πληθυσμό 14.339 κατοίκους. Οι πλέον σημαντικοί παραγωγικοί τομείς της οικονομίας του
είναι η γεωργία και η κτηνοτροφία, ενώ τα τελευταία χρόνια παρουσιάζουν σημαντική αύξηση ο τομέας των υπηρεσιών και η βιοτεχνική
δραστηριότητα. Ο δήμος έχει επίσης μεγάλες δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης, λόγω του μεσογειακού κλίματός του, των ιστορικών
πόρων του, της γαστρονομίας του και της γεωστρατηγικής θέσης
του. Το Puerto Lumbreras είναι πρωτοπόρο στην υλοποίηση έργων
ενεργειακής απόδοσης και αξιοποίησης ΑΠΕ στην περιφέρεια της
Murcia. Τέλος, ο δήμος αυτός έχει ένα ευρύ φάσμα δημοσίων υπη-

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Συμφωνία συνεργασίας μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα για την εκπόνηση ενός έργου ενεργειακής απόδοσης και για
την ολοκληρωμένη διαχείριση του δημοτικού φωτισμού, χρησιμοποιώντας διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου για την επιλογή της βέλτιστης λύσης και της αναδόχου εταιρείας παροχής ηλεκτρικών υπηρεσιών (εφεξής, ESCO).

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Ο δημοτικός φωτισμός αποτελεί μία σημαντική οικονομική επιβάρυνση στην τοπική αυτοδιοίκηση, λόγω των διαρκώς αυξανόμενων τιμολογίων της ηλεκτρικής ενέργειας, των δαπανών συντήρησης μίας πεπαλαιωμένης και μη αποδοτικής εγκατάστασης φωτισμού. Ωστόσο, η οικονομική κατάσταση δεν επέτρεψε στην δημοτική αρχή του Puerto Lumbreras να υλοποιήσει
μέτρα για την αντιμετώπιση αυτών των προβλημάτων.
Κατά συνέπεια, τα προβλήματα αντιμετωπίστηκαν χρησιμοποιώντας ιδιωτική χρηματοδότηση (ESCO), ούτως ώστε να υλοποιηθεί η πλήρης ανακαίνιση του δημοτικού φωτισμού και να τηρηθεί η δέσμευση για μείωση των εκπομπών CO2, μείωση των
δαπανών ενέργειας και συντήρησης, εισαγωγής νέων και πολύ περισσότερο αποδοτικών τεχνολογιών και προσαρμογής των
διατάξεων φωτισμού στους κανόνες ενεργειακής απόδοσης που αφορούν στον εξωτερικό φωτισμό (νομοθετικό διάταγμα
1890/2008).

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το έργο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων και της Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης
(SEAP), του προγράμματος Medeea και των τρεχουσών αναγκών για μείωση των δαπανών ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ








Μείωση κατά τουλάχιστον 35% των εκπομπών CO2 λόγω δημοτικού φωτισμού, μείωση της κατανάλωσης ενέργειας
Αύξηση της ενεργειακής απόδοσης, μέσω ανακαίνισης των εγκαταστάσεων και βελτίωσης της διαχείρισής τους
Μείωση της φωτορύπανσης.
Υλοποίηση της SEAP και του προγράμματος δράσης EEA
Χρηματοδότηση του έργου με ιδιωτικά κονδύλια
Ιδιωτική και ολοκληρωμένη διαχείριση του δημοτικού φωτισμού στη διάρκεια της σύμβασης
Ανάκτηση και καταβολή του κόστους της επένδυσης μέσω της εξοικονόμησης ενέργειας

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Για την υλοποίηση του έργου, ήταν απαραίτητο να γίνει μια αρχική επιθεώρηση, ως βασικό βήμα πριν από την λήψη της
απόφασης τι είδους σύμβαση και διαδικασία θα επιλεγεί. Η επιθεώρηση αυτή αποτέλεσε το βασικό κείμενο που χρησιμοποιήθηκε από την ESCO για να προσφέρει τις ενδεδειγμένες λύσεις. Επίσης, το κείμενο της επιθεώρησης χρησιμοποιήθηκε για τον καθορισμό των βασικών όρων και της διάρκειας της σύμβασης. Η επιθεώρηση έγινε από μία εξωτερική εξειδικευμένη εταιρεία, με τη συνεργασία και την αρωγή της τεχνικής υπηρεσίας του Δήμου. Για να προεπιλεγούν αρχικώς
οι 5 εταιρείες, συστάθηκε μία επιτροπή συμβάσεως, η οποία ονομάστηκε "Επιτροπή Ανταγωνιστικού Διαλόγου". Στην
επιτροπή συμμετείχαν 6 πρόσωπα: ένας γραμματέας, ένας εξωτερικός τεχνικός σύμβουλος, δύο τεχνικοί του Δήμου,
ένας διοικητικός υπάλληλος και ένας εκπρόσωπος των πολιτών. Αντικείμενο της επιτροπής ήταν η διεξαγωγή διαλόγου
με τις επιλεγμένες εταιρείες, σχετικά με τις προσφορές τους, και τέλος, ο προσδιορισμός της βέλτιστης λύσης και των
όρων της σύμβασης. Αφού προσδιορίστηκε η βέλτιστη λύση και καθορίστηκαν οι όροι της σύμβασης, η τοπική αρχή
έκλεισε την φάση του διαλόγου και δημοσίευσε την τελική διακήρυξη του έργου. Οι 5 ESCO υπέβαλαν τις τελικές προσφορές τους και η Δημοτική Αρχή επέλεξε την πλέον συμφέρουσα από αυτές. Οι κύριοι όροι της σύμβασης συνοψίζονται
στα ακόλουθα:
 Σχεδιασμός των εργασιών διασφάλισης της υπηρεσίας φωτισμού στον Δήμο
 Υλοποίηση των μέτρων και ανακαίνιση των εγκαταστάσεων, ως αποτέλεσμα της διαδικασίας ανταγωνιστικού διαλόγου
 Χρηματοδότηση των εργασιών και ανάκτηση του κόστους της επένδυσης μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και χρημάτων στη διάρκεια της σύμβασης
 Διαχείριση ενέργειας για τη βελτίωση της λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού: παροχή ενέργειας, ποιοτικός
έλεγχος, ποσοτικός έλεγχος και χρήση
 Συντήρηση: προληπτική συντήρηση για την επίτευξη της σωστής λειτουργίας του δημοτικού φωτισμού και των
εξαρτημάτων του, καθώς και για τη διασφάλιση της απόδοσης των εγκαταστάσεων καθ' όλη τη διάρκεια της
σύμβασης
 Συνολική εγγύηση: στοχεύει στην επισκευή και αντικατάσταση όλων των υποβαθμισμένων στοιχείων στη διάρκεια της σύμβασης.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Οι κύριες φάσεις υλοποίησης του έργου ήταν οι εξής:
 Πρώτη. Η εκτέλεση μίας διαγνωστικής επιθεώρησης ενέργειας του δημοτικού φωτισμού, με εντοπισμό της ποσότητας και των ειδών των υφισταμένων λαμπτήρων, κουτιών διακοπτών, συστημάτων διαχείρισης
(ενεργοποίησης/απενεργοποίησης) και του επιπέδου της διατήρησής τους.
 Δεύτερη. Η σύνταξη των λειτουργικών και περιγραφικών εγγράφων που θα χρησιμοποιούνταν ως όροι και προϋποθέσεις στη διάρκεια της διαδικασίας σύναψης της σύμβασης (διαδικασία ανταγωνιστικού διαλόγου), μεταξύ
του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα.
 Τρίτη. Επιλογή των εταιρειών που συμμετείχαν στον ανταγωνιστικό διάλογο.
 Τέταρτη. Παρουσίαση προσφορών κατά την έναρξη του ανταγωνιστικού διαλόγου.
 Πέμπτη. Κατακύρωση της σύμβασης στον έχοντα υποβάλει την καλύτερη προσφορά.
 Έκτη. Υλοποίηση των εργασιών και της σύμβασης.
Διάρκεια της διαδικασίας επιλογής εταίρου: 1 έτος.
Διάρκεια της σύμβασης: 10 έτη.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο






Βασιλικό ΝΔ 3/2011 (14.11.2011), με το οποίο εγκρίνεται το αναθεωρημένο κείμενο του νόμου για τις συμβάσεις
του δημοσίου τομέα.
Βασιλικό Διάταγμα 1890 της 14ης Νοεμβρίου 2008, με το οποίο εγκρίνονται οι κανόνες ενεργειακής απόδοσης
για εξωτερικό φωτισμό, και οι συμπληρωματικές προς αυτό τεχνικές οδηγίες ΕΑ-01 και ΕΑ-07
Βασιλικό Διάταγμα 842 της 2ας Αυγούστου 2002, το οποίο εγκρίνει τους ηλεκτροτεχνικούς κανόνες σε διατάξεις
χαμηλής τάσης
Βασιλικό ΝΔ 6/2010 (9.4.2010), το οποίο προβλέπει μέτρα για την προώθηση της οικονομικής ανάκαμψης και της
απασχόλησης.
Προσχώρηση του Δήμου στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Οι λαμπτήρες των μονάδων δημοτικού φωτισμού είναι 3572 και καταναλώνουν 2,21 GWh/έτος. Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά τουλάχιστον 35% συνεπάγεται μείωση 773,50 MWh και εξοικονόμηση περίπου 110.000 € σε ετήσια
βάση. Ο δήμος θα εξοικονομήσει το 10% του αρχικού κόστους και το 90% θα καταβληθεί στην ESCO για την ανάκτηση
του κόστους της επένδυσης. Λαμβάνοντας υπόψη ότι ο συντελεστής εκπομπών CO2 για την ηλεκτρική ενέργεια στην αγορά ηλεκτρισμού της Ισπανίας ήταν 0,222 kg/kwh το 2011, από τον δημοτικό φωτισμό του Puerto Lumbreras θα υπάρξει περιορισμός των εκπομπών CO2 κατά 171,7 τόνους ετησίως. Ο δημοτικός φωτισμός ανακαινίστηκε, βελτιώνοντας την
ποιότητα και τις υπηρεσίες προς τους πολίτες. Η ολοκληρωμένη διαχείριση από μία εταιρεία ESCO στο πλαίσιο της σύμβασης διαρκεί 10 χρόνια.

Δυσκολίες και λύσεις



Έλλειψη εμπειρίας στην υλοποίηση έργων αυτού του τύπου συμβάσεων και διαδικασιών, κάτι που συνεπάγεται
τεχνικές και νομικές δυσκολίες.
Μακρά διοικητική διαδικασία πριν από την υλοποίηση των μέτρων στις εγκαταστάσεις.

Δυνατά και αδύνατα σημεία
Πλεονεκτήματα: Πολιτική δέσμευση για την αποτροπή της κλιματικής αλλαγής.
Αδυναμίες: Έλλειψη παρεμφερών έργων στην περιφέρεια, τα οποία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν ως αναφορά.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Η δημοτική αρχή ακολουθεί την ίδια διαδικασία στο κολυμβητήριο και στα δημοτικά κτήρια. Ένα σημείο που χρήζει βελτίωσης είναι η ανάγκη μείωσης της μακράς διαδικασίας μέχρι την υπογραφή της τελικής σύμβασης.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: Σύμβαση διάρκειας 10 ετών, με δυνατότητα παράτασής της δύο φορές, επί δύο έτη. Κατά συνέπεια, η μέγιστη διάρκεια είναι 14 έτη.
Δαπάνη σε € 968.308
Επένδυση:
ΣΥΝΟΛΟ: 968.308 €

Έσοδα σε € 968.308
Ευρωπαϊκά κονδύλια: 0%
Δημόσια εθνικά κονδύλια: 15% (IDAE)
Τοπικά κονδύλια: 0%
Ιδιωτικά κονδύλια: 85%
ΣΥΝΟΛΟ: 100%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Puerto Lumbreras
Διεύθυνση: C/ 19 de Octubre, S/N, 30.890 Puerto Lumbreras (España)
Τηλέφωνο: +34 652 902 280
E-mail: alcaldía@puertolumbreras.es
Ιστότοπος έργου: http://www.puertolumbreras.es/

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: TORRE PACHECO

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ/MURCIA

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 33.911

PRESENTATION
Το Torre Pacheco βρίσκεται στην περιοχή Mar Menor στα ΝΑ της
Ισπανίας. Ο δήμος έχει πληθυσμό 33.911 κατοίκους, έκταση 189,4
km2 και υψόμετρο 40 m. Η πρόσβαση στο δήμο είναι εύκολη, καθώς
απέχει 40 χμ. από την πρωτεύουσα (Murcia) μέσω του αυτοκινητοδρόμου. Χαρακτηριστικά του τοπίου είναι οι μεγάλες πεδιάδες, που
χρησιμοποιούνται κυρίως για την καλλιέργεια κάθε είδους λαχανικών: τομάτας, αγγουριού, πιπεριάς, κ.λπ. Το Torre Pacheco είναι
ένας δήμος που πρωτοπορεί στην υλοποίηση έργων ενεργειακής
απόδοσης και αξιοποίησης των ΑΠΕ που υπάρχουν στην περιοχή της
Murcia. Ο δήμος έχει δεσμευτεί για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής, προσχωρώντας στο Σύμφωνο των Δημάρχων και στην
υλοποίηση της Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης (SEAP) και
της μεθοδολογίας του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ενέργειας eea

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Εγκατάσταση συστημάτων βιομάζας για την παραγωγή ζεστού νερού και τη θέρμανση ενός σχολείου

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Το έργο αυτό έχει στόχο τη μείωση των ενεργειακών δαπανών ενός νέου σχολείου, κατά τον ίδιο τρόπου που εκτελέστηκε
ένα άλλο έργο από την τοπική αρχή στον δήμο. Το κόστος της ενέργειας στον δήμο είναι το πιο μεγάλο πρόβλημα για το
δημοτικό συμβούλιο.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το έργο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων και της SEAP, του προγράμματος Medeea και των τρεχουσών αναγκών του δημοτικού συμβουλίου για περικοπή των δαπανών ενέργειας.

ΣΤΟΧΟΙ






Μείωση των εκπομπών CO2, συμβάλλοντας στον αγώνα κατά της κλιματικής αλλαγής
Μείωση των δαπανών ενέργειας για την τοπική αυτοδιοίκηση
Υλοποίηση της SEAP και επίτευξη των συμφωνημένων στόχων
Εγκατάσταση ενός τεχνικά εφικτού συστήματος θέρμανσης και ζεστού νερού
Συμμόρφωση με τα εθνικά πρότυπα (CTE) και υπέρβασή τους.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)
Τα αποτελέσματα του έργου συνοψίζονται ως ακολούθως:


Χρόνος λειτουργίας: 4 μήνες/έτος, 22 ημέρες/μήνα, 12 ώρες/ημέρα



Συνολικές ώρες: 4 x 22 x 12 = 1056 ώρες/έτος



Κατανάλωση βιομάζας: 1056 x 30 kg/h = 31 680 kg/έτος (πέλλετ)



Κατανάλωση ενέργειας: 310 kcal/kg x 31 680 kg/έτος = 136540 800 kCal/έτος (158.387,32 kwh/έτος)



Κόστος καταναλισκόμενης βιομάζας: 5353,00 €/έτος (3,38 c€/kWh)



Κόστος με χρήση πετρελαίου: 13906,40 €/year (8,78 c€/kWh)



Μείωση εκπομπών CO2: 42100,0 tn CO2/έτος.

Προστιθέμενη αξία: το μέτρο αυτό (λέβητας βιομάζας) αποτελεί ένα υποδειγματικό έργο για χρήση σε οικιακές εφαρμογές και σε θερμοκήπια στον δήμο του Torre Pacheco.

Προβλήματα και λύσεις
Σημαντική δυσκολία αποτέλεσε η αρχική επένδυση. Η λύση ήταν η υλοποίηση, λαμβάνοντας υπόψη την αποπληρωμή.

Δυνατά και αδύνατα σημεία
Πλεονεκτήματα:
 Πολιτική δέσμευση
 Ισχυρή συνειδητοποίηση του κοινωνικού συνόλου στην κατεύθυνση της μείωσης των εκπομπών CO2 στον Δήμο
 Αξιόπιστος κλάδος εξασφάλισης βιομάζας
Αδυναμίες:
 Προβλήματα χρηματοδότησης. Τα έσοδα του δήμου έχουν μειωθεί τα τελευταία χρόνια, κάτι που περιορίζει τη
δυνατότητά του να υλοποιεί έργα.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Τα πολλαπλασιαστικά οφέλη του έργου είναι ο λόγος για τον οποίο η δημοτική αρχή υλοποίησε ένα ακόμη παρεμφερές
έργο, για την κάλυψη των αναγκών θέρμανσης του τοπικού κολυμβητηρίου, καθώς επίσης και εκπονεί τις προκαταρκτικές μελέτες για την αντικατάσταση των λεβήτων πετρελαίου με λέβητες βιομάζας σε όλα τα δημοτικά κτήρια.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς:
Δαπάνη σε €
Επένδυση:
ΣΥΝΟΛΟ: 52825,81 €

Μερίδια χρηματοδότησης %
Ευρωπαϊκά κονδύλια: 0%
Δημόσια εθνικά κονδύλια: 0%
Τοπικά κονδύλια: 100%
Ιδιωτικά κονδύλια: 0%
ΣΥΝΟΛΟ: 100%

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Torre Pacheco
Διεύθυνση: C/ Paseo Villa Esperanza, nº5, Pl. 4ª Torre Pacheco (España)
Τηλέφωνο: +34968577108
E-mail: ayuntamiento@torrepacheco.es
Ιστότοπος έργου: http://www.torrepacheco.es

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Η εγκατάσταση αποτελείται από έναν χαλύβδινο λέβητα βιομάζας ισχύος 175 KW καθώς και των βοηθητικών διατάξεων
για τον έλεγχο και τη λειτουργία, τη μαζική αποθήκευση της βιομάζας και το σύστημα διανομής του ζεστού νερού μέσω
σωληνώσεων και μονάδων εκπομπής θερμότητας από αλουμίνιο, που κατανέμεται στις αίθουσες διδασκαλίας και στα
γραφεία. Για την υλοποίηση του έργου, ο δήμος απευθύνθηκε σε μία εταιρεία ειδική σε εγκαταστάσεις βιομάζας, ούτως
ώστε να εξασφαλιστεί η επιτυχία του όλου εγχειρήματος. Η εταιρεία είχε την υποστήριξη της τεχνικής υπηρεσίας του δήμου.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Οι φάσεις της υλοποίησης μπορούν να συνοψιστούν ως ακολούθως:


Μελέτη σκοπιμότητας και σύγκριση με άλλες λύσεις



Σχεδιασμός του τεχνικού έργου (εξωτερικός σύμβουλος μηχανικός)



Επιλογή της εταιρείας εγκατάστασης



Υλοποίηση του έργου των εγκαταστάσεων



Δοκιμή και θέση των εγκαταστάσεων σε λειτουργία.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Το παρόν έργο, όπως υλοποιήθηκε συμμορφώνεται με όλους τους τεχνικούς και διοικητικούς κανονισμούς (εθνικούς,
περιφερειακούς και τοπικούς), και ακολουθεί τα μέτρα και τους άξονες στρατηγικής της SEAP (Σύμφωνο των Δημάρχων).

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: YECLA

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΣΠΑΝΙΑ/MURCIA

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 34.550

PRESENTATION
Η Yecla βρίσκεται στα βόρεια της αυτόνομης κοινότητας της Περιφέρειας Murcia στην περιοχή με την ονομασία “Comarca del Altiplano”. Το κύριο πεδίο οικονομικής δραστηριότητας της Yecla είναι
η γεωργία, με μεγάλες εκτάσεις αμπελώνων, καθώς και ελαιώνων,
αμυγδαλεώνων και καλλιέργειας δημητριακών.
Ο βιομηχανικός τομέας περιλαμβάνει ορισμένες μονάδες που παράγουν κρασί και κατασκευάζουν έπιπλα. Σήμερα, υπάρχουν περισσότερες από 400 εταιρείες στους τομείς αυτούς, καθώς και πολλές μικρές εταιρείες που σχετίζονται με αυτούς εμμέσως. Άλλοι σημαντικοί
τομείς οικονομικής δραστηριότητας είναι η κατασκευή υποδημάτων, η καλλιέργεια της ελιάς, των οπωροφόρων δένδρων, της αμυγδαλιάς και των δημητριακών.
Η κοινότητα έχει δεσμευτεί να εργαστεί κατά της κλιματικής αλλαγής, προσχωρώντας στο Σύμφωνο των Δημάρχων και στην υλοποίηση της Δράσης Βιώσιμης Ενεργειακής Ανάπτυξης (SEAP) και της μεθοδολογίας του Ευρωπαϊκού Βραβείου Ενέργειας - eea.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Αντικατάσταση συστήματος θέρμανσης πετρελαίου με ένα σύστημα καύσης βιομάζας για την παραγωγή ζεστού νερού
και θέρμανσης για τις ανάγκες του δημοτικού κολυμβητηρίου

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Τα προβλήματα που αντιμετωπίζονται είναι:
 Αντικατάσταση του συστήματος πετρελαίου θέρμανσης με ένα σύστημα καύσης βιομάζας, ώστε να διατηρηθεί η
δημόσια υπηρεσία προς τους πολίτες. Οι διαρκώς αυξανόμενες τιμές του πετρελαίου θέρμανσης, οι δαπάνες συντήρησης και ο χαμηλός βαθμός απόδοσης ήταν μία μη ανεκτή κατάσταση.
 Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και συμβολή στο στόχο της τοπικής ενεργειακής πολιτικής.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Το μέτρο αυτό υλοποιείται στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων, της SEAP και του προγράμματος ετήσιας δραστηριότητας σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Βραβείο Ενέργειας - eea που έχει θεσπιστεί από το πρόγραμμα Medeea.

ΣΤΟΧΟΙ







Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης στις εγκαταστάσεις
Περιορισμός των ενεργειακών δαπανών
Περιορισμός των δαπανών συντήρησης
Μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου
Μείωση των κινδύνων από την αποθήκευση καυσίμων
Βελτίωση της άνεσης

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Το κτήριο έχει επιφάνεια 815 m2, η οποία κατανέμεται ως εξής:
2
 325 m πισίνα
2
 295 m περιοχή γύρω από την πισίνα
 Υπόλοιπη επιφάνεια: Αποδυτήρια, ντους, αποθήκες,
γραφείο και μηχανοστάσιο.
Η εγκατάσταση αποτελείται από:
 Λέβητα βιομάζας: ισχύς 471 kw.
 Δεξαμενή αποθήκευσης βιομάζας (πέλλετ)
 Σωληνώσεις και αντλίες
 Διατάξεις ελέγχου
3
 Εξοπλισμό αφύγρανσης με ροή αέρα 20.000 m /h, αφυγραντική ικανότητα 85 kg/h και μεγάλη απόδοση.
Η νέα εγκατάσταση θα καλύψει ανάγκες σε ζεστό νερό και θέρμανση για όλους τους χώρους του κολυμβητηρίου.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Το έργο θα υλοποιηθεί το 2013, στη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών (Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο) όταν το κολυμβητήριο
χρησιμοποιείται λίγο από το κοινό και μπορεί να κλείσει.
Τα κύρια στάδια της υλοποίησης του έργου είναι:
 Η ενημερωτική εκστρατεία για το κλείσιμο του κολυμβητηρίου
 Η αποσυναρμολόγηση του υπάρχοντος εξοπλισμού και των εγκαταστάσεων
 Η προετοιμασία των χώρων για την εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού
 Η εγκατάσταση του νέου εξοπλισμού
 Η εξακρίβωση, ο έλεγχος και οι επιθεωρήσεις
 Η ενημερωτική εκστρατεία για την πληροφόρηση των πολιτών σχετικά με το άνοιγμα του κολυμβητηρίου και τα μέτρα που έχουν ληφθεί για την εξοικονόμηση ενέργειας και τη μείωση των εκπομπών ρύπων.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Το πρόγραμμα αυτό θα υλοποιηθεί με τήρηση των κείμενων τεχνικών και διοικητικών κανονισμών και ακολουθώντας τις
στρατηγικές κατευθύνσεις της SEAP (Σύμφωνο των Δημάρχων).

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη, προστιθέμενες αξίες, …)


Εξοικονόμηση δαπανών ενέργειας σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50%



Βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης



Μείωση των εκπομπών CO2, καθώς η βιομάζα θεωρείται ότι έχει μηδενικές εκπομπές.

Δυσκολίες και λύσεις
Η μεγαλύτερη δυσκολία υπήρξε στην προσαρμογή των χώρων για να δεχθούν το νέο εξοπλισμό, κυρίως τους κάδους αποθήκευσης της βιομάζας. Για την εξεύρεση λύσης, εργάστηκε μία καλή ομάδα τεχνικών.

Κύρια δυνατά και αδύνατα σημεία
Πλεονεκτήματα:
Η δέσμευση στην τοπική ενεργειακή πολιτική.
Η στήριξη από την τοπική αυτοδιοίκηση προς τα μέτρα που είχαν εντοπιστεί και στο σχεδιασμό των στρατηγικών κατευθύνσεων του Δήμου (SEAP).
Αδυναμία:
Έλλειψη εγκαταστάσεων και συναφούς εμπειρίας στον δήμο και στην ευρύτερη περιοχή, ούτως ώστε να είναι δυνατή η
σύγκριση δεδομένων ενέργειας και αποδοτικότητας.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Η διοικητική διαδικασία πρέπει να γίνει πιο αποτελεσματική, ώστε οι διοικητικές εγκρίσεις να δίνονται πιο σύντομα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2012-2014
Δαπάνη σε €
Επένδυση:
ΣΥΝΟΛΟ: 180.000,00 €

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Yecla
Διεύθυνση: Plza. Mayor nº1, Murcia (España)
Τηλέφωνο: +34 968751135
E-mail: jesus.verdu@yecla.es
Ιστότοπος έργου: http://www.yecla.es

Ποσοστό χρηματοδότησης %
Ευρωπαϊκά κονδύλια: 0%
Δημόσια εθνικά κονδύλια: 0%
Τοπικά κονδύλια: 100%
Ιδιωτικά κονδύλια: 0%
ΣΥΝΟΛΟ: 100%

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: MARKOVCI

ΧΩΡΑ: ΣΛΟΒΕΝΙΑ/SPODNJE PO-

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 3.798

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Το Markovci είναι ένας οικισμός και μικρός δήμος στη ΒΑ Σλοβενία.
Βρίσκεται ΝΑ του Ptuj, δίπλα στη λίμνη Ptuj, που αποτελεί φυσικό
ταμιευτήρα του ποταμού Drava. Παραδοσιακά, η περιοχή αποτελούσε τμήμα της περιφέρειας Stiria. Ο δήμος περιλαμβάνεται επίσης
στην περιοχή στατιστικών δεδομένων της Drava. Στην έκτασή του
(29,8 km2), κατοικούν 3.798 πολίτες. Ο δήμος του Markovci περιλαμβάνει 9 χωριά.
Ο πλούτος της περιοχής προέρχεται κυρίως από το γόνιμο έδαφος. Ή
περιοχή καλύπτεται σε ποσοστό μεγαλύτερο από 50% με αγρούς,
κήπους και δενδρόκηπους. Η γεωργία, ωστόσο, δεν είναι η κύρια
οικονομική δραστηριότητα της περιοχής. Ο δήμος είναι επίσης γνωστός για τις λαϊκές εκδηλώσεις και για τη διατήρηση και αναβίωση της
ξεχασμένης πολιτιστικής κληρονομιάς.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Ενεργειακή ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου του Markovci
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Το Δημοτικό Σχολείο του Markovci είχε κτιστεί πριν από 32 χρόνια. Η δομή του σχολικού κτηρίου ήταν προκατασκευασμένη και περιλαμβάνει 21 αίθουσες διδασκαλίας, δύο γυμναστήρια, γραφεία δασκάλων, αίθουσες πολλαπλών χρήσεων,
βιβλιοθήκη, σχολική κουζίνα, αίθουσα εστίασης, λεβητοστάσιο και ιματιοθήκη. Τα παιδιά και οι εργαζόμενοι υποφέρουν
λόγω της γήρανσης του κτηρίου. Υπάρχει μόνιμη εισροή ομβρίων υδάτων μέσω της στέγης, αν και αυτή είχε ανακαινιστεί
στο παρελθόν, η οποία προκαλεί διάβρωση στις οροφές των χώρων. Λόγω της συσσώρευσης αλάτων στις σωληνώσεις
νερού, υπάρχει πρόβλημα ροής. Οι σωληνώσεις αποχέτευσης και οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις είναι πεπαλαιωμένες και
δεν καλύπτουν πλέον τις προδιαγραφές ασφαλείας. Ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι οι θερμικές απώλειες,
λόγω της υποβάθμισης των παραθύρων και της μόνωσης των εξωτερικών τοίχων, οι οποίες δεν είναι δυνατό να περιοριστούν με επενδύσεις εύλογου κόστους.

Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Χαμηλή ενεργειακή απόδοση, υψηλές δαπάνες ενέργειας, απώλειες θερμότητας, παλαιό κτήριο και μεγάλες λειτουργικές δαπάνες του κτηρίου.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο





Το Εθνικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα της Δημοκρατίας της Σλοβενίας, για την περίοδο 2007-2013
Το Εθνικό Στρατηγικό Πλαίσιο Αναφοράς (ΕΣΠΑ) 2007-2013
Το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Υποδομών Περιβάλλοντος και Μεταφορών, για την περίοδο 2007-2013
Η Στρατηγική Βιώσιμης Ανάπτυξης της ΕΕ.

ΣΤΟΧΟΙ






Εξασφάλιση της ενεργειακώς αποδοτικής ανακαίνισης του υφισταμένου σχολικού κτηρίου
Βελτίωση των θερμικών χαρακτηριστικών του υφισταμένου σχολικού κτηρίου, το οποίο δεν έχει επαρκή θερμομόνωση
Εξασφάλιση κατάλληλων συνθηκών χώρου για την εκπαιδευτική διαδικασία
Εξασφάλιση ευκαιριών για τη μείωση του κόστους της αναλισκόμενης θερμότητας και ηλεκτρικής ενέργειας
Τήρηση προτύπων για τα ενεργειακώς αποδοτικά δημόσια κτήρια.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Έπειτα από την εκτίμηση των πραγματικών δεδομένων σε ό,τι αφορά στην τροφοδότηση και κατανάλωση ενέργειας και
νερού, στα συστήματα ενέργειας, έπειτα από την εξασφάλιση διαθεσιμότητας σε τεχνικά και διαχειριστικά ζητήματα του
έργου, και έπειτα από τον υπολογισμό του ενεργειακού ισοζυγίου, καταφέραμε, σε συνεργασία με έναν επενδυτή, να
φέρουμε σε πέρας ορισμένα οργανωτικά και επενδυτικά μέτρα, τα οποία αξιολογούνται υπό τεχνικό, οικονομικό και περιβαλλοντικό πρίσμα. Τα οργανωτικά μέτρα περιλαμβάνουν τη ρύθμιση και την διατήρηση της τεχνικής τεκμηρίωσης,
την εισαγωγή της λογιστικής αξιολόγησης της ενέργειας και την ορθολογική διαχείριση της ενέργειας, καθώς και την συναφή συνειδητοποίηση των εργαζομένων και των χρηστών του κτηρίου, ούτως ώστε να επιτευχθεί εξοικονόμηση ενέργειας και νερού.
Μέτρα

Μείωση κατανάλωσης
ενέργειας

Μείωση εκπομπών CO2

Μείωση κόστους

Θερμομόνωση πρόσοψης

36,81 MWh/a

10,27 t CO2/a

2.068,90 €/a

Μόνωση οροφής

67,81 MWh/a

18,9 t CO2/a

3.811,10 €/a

89,13 MWh/a

24,9 t CO2/a

5.008,80 €/a

23,33 MWh/a

6,5 t CO2/a

1.311,20 €/a

73,16 MWh/a

20,4 t CO2/a

4.111,60 €/a

290,24 MWh/a

80,97 t CO2/a

16.310,7 €/a

Αντικατάσταση θυρών και παραθύρων
Βελτιστοποίηση συστήματος
θέρμανσης
Εγκατάσταση συστήματος εξαερισμού
ΣΥΝΟΛΟ

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης


Προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης του έργου: Σεπτέμβριος - Οκτώβριος 2012



Προετοιμασία των τευχών της επένδυσης - DIIP: Οκτώβριος 2012



Επιβεβαίωση των τευχών της επένδυσης - DIIP: Οκτώβριος 2012



Επιλογή κατόπιν διαγωνισμού, του αναδόχου: Μάρτιος-Μάιος 2013



Κατασκευή: Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2014



Έλεγχος επένδυσης: Ιούλιος-Σεπτέμβριος 2014



Τελικός απολογισμός: Σεπτέμβριος 2014

Διάρκεια του έργου: 3 χρόνια

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Το έργο υλοποιείται με βάση τον νόμο περί ενέργειας της Σλοβενίας. Αφορά σε μέτρα ενεργειακής πολιτικής για την προαγωγή της ενεργειακής απόδοσης και της χρήσης ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που συμβάλλει στη μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και του φαινομένου του θερμοκηπίου. Το δεύτερο πλαίσιο είναι ο νόμος περί περιβάλλοντος της Σλοβενίας, ο οποίος διέπει τους κανονισμούς για την αποτροπή της περιβαλλοντικής υποβάθμισης ως προαπαιτούμενο της βιώσιμης ανάπτυξης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη,
προστιθέμενες αξίες, …)
Η υλοποίηση του έργου θα βελτιώσει την ασφάλεια και τις συνθήκες διαβίωσης στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου του
Markovci, εξασφαλίζοντας παράλληλα την ποιότητα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι βελτιώσεις στο κτήριο του Δημοτικού Σχολείου θα έχουν επίσης θετική επίδραση στην ανάπτυξη της υπαίθρου, δεδομένου ότι με τις διευθετήσεις στην
υποδομή του δημοσίου σχολείου, θα είναι δυνατή η αξιοποίηση όλων των φυσικών πόρων. Τα οφέλη από την ανακαίνιση που εξοικονομεί ενέργεια αντανακλώνται πρωτίστως στη μείωση της αρνητικής περιβαλλοντικής επίπτωσης και στη
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης.
Ο πίνακας κατωτέρω δείχνει τις υπολογισμένες τιμές μείωσης των εκπομπών CO2 και των σχετικών δαπανών, οι οποίες
θα μειωθούν στη διάρκεια της υλοποίησης του έργου.
Ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας

17,00 MWh

17,47 %

Ετήσια εξοικονόμηση θερμότητας

290,24 MWh

64,03 %

Συνολική μείωση εκπομπών
CO2

85,41 t

50,56 %

Δυσκολίες και λύσεις



Υψηλό κόστος αρχικής επένδυσης
Μακρά διοικητική διαδικασία πριν από την υλοποίηση των μέτρων

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Δαπάνη σε €
Επενδύσεις: 990.181,91 €
ΣΥΝΟΛΟ:

Έσοδα σε €
Ευρωπαϊκά κονδύλια: 764.986,94 € (Ταμείο Συνοχής)
Δημόσια εθνικά κονδύλια:
Τοπικά κονδύλια: 225.194,97 € (Δήμος του Markovci )
Ιδιωτικά κονδύλια:
ΣΥΝΟΛΟ: 100 %

Η συνολική αξία του έργου ανέρχεται σε € 990.181,91. Η εκτιμώμενη αξία των μη ανακτώμενων κονδυλίων, τα οποία θα
αποκτηθούν από τον Δήμο του Markovci για την υλοποίηση του έργου "Ενεργειακή ανακαίνιση του Δημοτικού Σχολείου
του Markovci" και προέρχονται από Ταμείο Συνοχής της ΕΕ είναι € 764,986.94. Ο Δήμος του Markovci θα επενδύσει κεφάλαια ύψους € 225.194,97.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Markovci
Διεύθυνση: Markovci 43, 2281 Markovci
Τηλέφωνο: 00386 2 788 88 80
E-mail: tajnistvo@markovci.si
Ιστότοπος έργου: http://www.markovci.si/

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: NOLI

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΤΑΛΙΑ/LIGURIA

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 2.858

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Mendatica είναι ένα μικρό χωριό, 229 κατοίκων, που βρίσκεται στο
άνω τμήμα της κοιλάδας Arroscia, στην επαρχία Imperia. Η Mendatica
είναι γνωστή για τα νερά της, καθώς την διατρέχουν πολυάριθμα ρεύματα, αλλά και από τους καταρράκτες του όρους Arroscia, που είναι το
υψηλότερο στη Liguria (υψόμετρο 2.152 μέτρα). Η περιοχή προσφέρει
τη δυνατότητα για υπαίθρια σπορ, εξαιρετικές ορεινές διαδρομές,
ορεινό καταφύγιο, ένα Πάρκο Περιπέτειας και εγκαταστάσεις σκι σε
κοντινή απόσταση. Άξια επίσκεψης είναι επίσης πολλά σημεία ιστορικής και πολιτιστικής αξίας (www.mendatica.com).
Το 2006, η Mendatica έλαβε την πιστοποίηση UNI EN ISO 14001, ενώ το
2011 ξεκίνησε την εφαρμογή της διαδικασίας EEA και το 2012 έλαβε
την πιστοποίηση της EEA. Στο πλαίσιο του Medeea, η Mendatica έχει
προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων και έχει υλοποιήσει τη
δράση της SEAP. Η SEAP εγκρίθηκε από το Δημοτικό Συμβούλιο της
22/12/2012, με στόχο τη μείωση της εκπομπής CO2 σε ποσοστό μεγαλύτερο από 35%.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Ενεργειακή αυτάρκεια μέσω ανανεώσιμων και τοπικών πηγών ενέργειας

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Η Mendatica έχει ένα πολύ μικρό κέντρο πόλης με πολύ λίγους κατοίκους (λιγότερους από 230). Από την άλλη πλευρά, ωστόσο,
καταλαμβάνει μεγάλη έκταση, σχεδόν 30 τ.χλμ., που διαιρείται σε διάφορα τμήματα.
Η ανάγκη παροχής υπηρεσιών σε μια τόσο μεγάλη έκταση (ο δημοτικός φωτισμός καλύπτει 17 χιλιόμετρα δρόμων) και η έλλειψη
δικτύου διανομής φυσικού αερίου, κάτι που έχει ως αποτέλεσμα την σημαντική χρήση του πετρελαίου για θέρμανση, προκαλούν
σημαντική κατανάλωση ενέργειας και σημαντικά υψηλό επίπεδο εκπομπών CO2. Από το 2003, η διοίκηση έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια δραστικής μείωσης της εξάρτησής της από τα ορυκτά καύσιμα και επιδιώκει την βιώσιμη ανάπτυξη του δήμου, ώστε να
προστατεύσει και να βελτιώσει το τοπικό περιβάλλον.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Ο Δήμος επιδιώκει, εδώ και πολλά χρόνια, την πλήρη ανεξαρτητοποίησή του στον τομέα της ενέργειας, και το 2003 ξεκίνησε την
υλοποίηση της κατασκευής εργοστασίων ΑΠΕ και την προώθηση τοπικών πόρων, στο πλαίσιο του "Περιφερειακού Προγράμματος
Περιβαλλοντικής Ενέργειας". Ο δήμος της Mendatica κατασκεύασε μία υδροηλεκτρική μονάδα στον παρακείμενο ποταμό Arroscia,
κάτι που είχε σημαντικά οικονομικά οφέλη για τον Δήμο και έχει επιτύχει την κάλυψη των μισών ενεργειακών αναγκών της περιοχής
του δήμου. Πέραν αυτού, ο δήμος έχει υλοποιήσει πολλές δράσεις για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας,
τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Στο πλαίσιο της SEAP του δήμου, πρόκειται να κατασκευαστεί ένας δεύτερος υδροηλεκτρικός σταθμός, ο οποίος θα μπορούσε να καλύψει το σύνολο των ενεργειακών αναγκών της περιοχής, μηδενίζοντας τη χρήση
ηλεκτρικής ενέργειας από ορυκτά καύσιμα.

ΣΤΟΧΟΙ






Μείωση της κατανάλωσης ορυκτών καυσίμων στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα
Κάλυψη των ενεργειακών αναγκών του δήμου σε ηλεκτρισμό (περίπου 700 MWh/έτος), μέσω ΑΠΕ και τοπικών πόρων
Μείωση των εκπομπών CO2
Προώθηση της ενεργειακής απόδοσης και της εξοικονόμησης ενέργειας στον τοπικό πληθυσμό
Εξοικονόμηση χρημάτων για τη διοίκηση και τους πολίτες

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
Το 2003, ο Δήμος κατασκεύασε την πρώτη υδροηλεκτρική μονάδα, με ισχύ 160 kW, η οποία επιτρέπει την παραγωγή
πιστοποιημένης πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 459 MWh τον χρόνο (μέγεθος που αντιστοιχεί στο 50% των ενεργειακών αναγκών του δήμου). Η μονάδα είναι εγκατεστημένη στον παρακείμενο ποταμό Arroscia και η ηλεκτρική μονάδα
έχει εγκατασταθεί στο κτήριο του παλαιού μύλου άλεσης σπόρων, κάτι που επέτρεψε την πλήρη αποκατάσταση της
παλαιάς κατασκευής, η οποία έχει ανακαινιστεί σύμφωνα με το αρχικό αρχιτεκτονικό σχέδιό της.
Η πρωτοβουλία έχει επιδιωχθεί στο πλαίσιο του Περιφερειακού Προγράμματος Περιβαλλοντικής Ενέργειας και, για
το λόγο αυτό, χρηματοδοτήθηκε από περιφερειακά κονδύλια, σε ποσοστό 50% του κόστους της. Για τη σχεδίαση της
μονάδας, ο δήμος υποστηρίχθηκε από έναν τεχνικό σύμβουλο, ο οποίος συνεργάστηκε με τα στελέχη της τεχνικής
υπηρεσίας του δήμου, για μεγάλο χρονικό διάστημα (λόγω του μεγέθους του δήμου, υπάρχει μόνο ένας εργαζόμενος
στην τεχνική υπηρεσία, ο οποίος υποστηρίζεται στις καθημερινές εργασίες του από τον Γραμματέα του Δήμου και
τους Δημοτικούς Συμβούλους).
Η κατασκευή της μονάδας ανατέθηκε σε μία εξωτερική εταιρεία, μέσω διαγωνισμού, και η όλη διαδικασία
(αναζήτηση πόρων χρηματοδότησης, υπογραφή των συμβάσεων, κατασκευή της μονάδας) ολοκληρώθηκε μέσα σε 1
χρόνο. Η υδροηλεκτρική μονάδα ανήκει εξ ολοκλήρου στον Δήμο, ο οποίος και έχει την ευθύνη της συντήρησής της (η
εργασία συντήρησης απαιτεί κυρίως την απομάκρυνση των φύλλων τα οποία φράσσουν τη ροή του νερού στο σύστημα - προσφάτως η δημοτική αρχή εγκατέστησε ένα αυτόματο μηχάνημα απομάκρυνσης σκουπιδιών).
Η δημοτική αρχή έχει έσοδα από τα πράσινα πιστοποιητικά (ΑΠΕ) και την πώληση της ενέργειας στην GSE, την κρατική εταιρεία που προωθεί και υποστηρίζει τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας στην Ιταλία (μέτοχος της GSE είναι το Υπουργείο Οικονομίας και Οικονομικών, το οποίο ασκεί τα μετοχικά δικαιώματά του από κοινού με το Υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης). Με τον τρόπο αυτό, επιτυγχάνει σημαντικά οικονομικά οφέλη για το δήμο και, κατά συνέπεια, και
για τους πολίτες (χάρη στα έσοδα από την πώληση της ενέργειας, τα δημοτικά τέλη - τέλη νερού και τέλη διαχείρισης
απορριμμάτων - δεν έχουν αυξηθεί από το 2003).
Έπειτα από την επιτυχή εμπειρία του 2003, ο Δήμος προγραμματίζει να κατασκευάσει μία ακόμη μονάδα για την παραγωγή ενέργειας χρησιμοποιώντας την ίδια τεχνολογία: η δεύτερη μονάδα θα κατασκευαστεί, επίσης, στην έκταση
του δήμου, στον άλλο παρακείμενο ποταμό (Tanarello) ο οποίος έχει ύψος φράγματος 150 μέτρων και συνολικό δυναμικό 140 kW. Το νερό θα συλλέγεται σε υψόμετρο 1340 μέτρων και θα διοχετεύεται στον υδροστρόβιλο μέσω σωληνώσεων μήκους 900 μέτρων. Η συνολική ενεργειακή παραγωγή της μονάδας θα είναι 400.000 kWh/έτος.
Εκτός από τις υδροηλεκτρικές μονάδες, ο Δήμος προωθεί επίσης τις ΑΠΕ και την εξοικονόμηση ενέργειας, υλοποιώντας πολλές ακόμη δράσεις:
 Για να μειωθεί η υψηλή εξάρτηση από το πετρέλαιο για λόγους θέρμανσης, η δημοτική αρχή αποφάσισε να προωθήσει ένα ακόμη έργο διαχείρισης της τοπικής βιομάζας σε δημόσια κτήρια (η δημοτική αρχή αντικατέστησε το
σύστημα θέρμανσης του ορεινού καταφυγίου με ένα σύστημα πέλλετ και πρόκειται να αντικαταστήσει τη μονάδα
του Δημαρχείου, του Ταχυδρομείου και της Κλινικής), όπως επίσης και σε οικίες. Μέχρι σήμερα, τα πέλλετ καλύπτουν το 15% της κατανάλωσης για θέρμανση στα κτήρια εντός του δήμου.
 Το 2008, ο Δήμος προσχώρησε στην κοινοπραξία ενέργειας της οποίας επικεφαλής είναι η Τοπική Αρχή Ενέργειας
(Consorzio Energia Liguria), ούτως ώστε να παρακολουθεί τις καταναλώσεις από τον δημοτικό φωτισμό, καθώς
επίσης και την πηγή της παρεχόμενης ενέργειας: το 15% της ενέργειας προέρχεται από πιστοποιημένες ανανεώσιμες πηγές. Η κοινοπραξία, η οποία λειτουργεί από το 2002, αναπτύσσει καινοτόμες προσεγγίσεις στη διαχείριση
της ενέργειας και στην εξοικονόμηση πόρων για τους δήμους και τις δημόσιες υπηρεσίες της περιφέρειας της Liguria και απώτερος στόχος της είναι η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας. Μέσω αυτής, η Mendatica θα προμηθεύεται σύντομα το 100% της ηλεκτρικής ενέργειας για δημόσια χρήση, από πράσινες πηγές.
 Το 2012 δεσμεύτηκε για την βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης του δημοτικού φωτισμού, με τήρηση προτύπων
υψηλής απόδοσης (μειώνοντας, επίσης, την ρύπανση λόγω φωτισμού). Το έργο θα υλοποιηθεί στα επόμενα 8 χρόνια. Ο δήμος διαχειρίζεται 443 φανοστάτες, οι οποίοι καλύπτουν 17 χμ δρόμων: οι εγκαταστάσεις είναι ως επί το
πλείστον παλιές και μη αποδοτικές και, κατά συνέπεια, η υλοποίηση αφορά τόσο στο δημοτικό φωτισμό (οι λάμπες υδραργύρου θα αντικατασταθούν με στοιχεία LED), όσο και στα ηλεκτρικά συστήματα.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Υδροηλεκτρικές μονάδες: χάρη στη διαθεσιμότητα κονδυλίων της Περιφέρειας και καθώς ήταν η πρώτη μονάδα υδροηλεκτρικής ενέργειας που θεωρήθηκε στρατηγική δράση στο πλαίσιο της περιφερειακής ενεργειακής πολιτικής, η
υλοποίησή της απαίτησε πολύ λίγο χρόνο: η μονάδα εγκρίθηκε το 2003 και κατασκευάστηκε μέσα σε 1 χρόνο.
Η υλοποίηση της δεύτερης υδροηλεκτρικής μονάδας απαιτεί ήδη περισσότερο χρόνο: το τεχνικό έργο εγκρίθηκε το
2012 έπειτα από ορισμένες αλλαγές οι οποίες ζητήθηκαν από την περιφερειακή αρχή - ωστόσο η υλοποίηση της
μονάδας αναμένει να εξεύρει ο Δήμος όλα τα αναγκαία για τούτο κονδύλια. Η δημοτική αρχή προγραμματίζει να
προκηρύξει δημόσια το έργο της κατασκευής της μονάδας την άνοιξη του 2013, και οι εργασίες αναμένεται να ξεκινήσουν το 2013 και να ολοκληρωθούν εντός του 2014.
Δημοτικός φωτισμός: οι δράσεις για την ενεργειακή απόδοση προγραμματίζονται μεταξύ του 2014 και του 2018.
Δημοτικά κτήρια: η αντικατάσταση των μονάδων θέρμανσης στα δημοτικά κτήρια, από χρήση πετρελαίου σε χρήση
πέλλετ, προγραμματίζεται για τα έτη 2014 και 2015.
Αγορά πράσινης ηλεκτρικής ενέργειας 100%: 2013

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Οι δράσεις για ενεργειακή απόδοση και εξοικονόμηση ενέργειας υλοποιούνται στο πλαίσιο του "Περιφερειακού
Προγράμματος Περιβαλλοντικής Ενέργειας", το οποίο επιδιώκει τον εξορθολογισμό της κατανάλωσης ενέργειας και
την προώθηση της χρήσης ενέργειας από καθαρές πηγές, ούτως ώστε να περιοριστούν οι εκπομπές CO2 στην
έκταση της περιφέρειας.
Αν και η πρώτη υδροηλεκτρική μονάδα του δήμου δεν απαίτησε συγκεκριμένες περιβαλλοντικές και τεχνικές εγκρίσεις (η μονάδα ανανέωσε μία παλιά κατασκευή), για τη δεύτερη μονάδα η δημοτική αρχή έπρεπε να υποβάλει αναλυτικό φάκελο μελέτης, συμπεριλαμβάνοντας σε αυτόν γεωτεχνική μελέτη, καθώς και τη μελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της νέας μονάδας στη γύρω περιοχή. Ο φάκελος της μελέτης εγκρίθηκε από την περιφερειακή αρχή τον Μάρτιο του 2012 έπειτα από την υλοποίηση συγκεκριμένων αλλαγών στο έργο (την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων - "Valutazione di Impatto Ambientale- VIA" - που αναφέρεται στις άμεσες και τις έμμεσες,
βραχυπρόθεσμες ή μακροπρόθεσμες, μόνιμες ή προσωρινές, μεμονωμένες ή σωρευτικές, επιδράσεις της νέας μονάδας [προγράμματος/δράσης] που πρόκειται να υλοποιηθεί, στους ανθρώπους, στη χλωρίδα και την πανίδα της περιοχής, στο έδαφος, στο νερό, στην ατμόσφαιρα, στους κλιματικούς παράγοντες και στο τοπίο, στα υλικά στοιχεία και
στην πολιτιστική κληρονομιά. Ανάλογα με τη φύση της μονάδας, του προγράμματος ή της δράσης που υλοποιείται,
η αρχή η οποία είναι υπεύθυνη για την αξιολόγηση είναι μία Τεχνική Επιτροπή που ορίζεται σε επίπεδο περιφέρειας
ή επαρχίας). Η δημοτική αρχή αναμένει, αυτή την περίοδο, την οικοδομική άδεια και την έγκριση ασφαλείας από
την αρμόδια αρχή σε επίπεδο επαρχίας.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη,
προστιθέμενες αξίες, …)
Έπειτα από την υλοποίηση της δεύτερης υδροηλεκτρικής μονάδας, αναμένεται μία επιπλέον παραγωγή της τάξεως
των 350-400 MWh/έτος, κάτι που αντιστοιχεί σε μείωση των εκπομπών CO2 της τάξεως των 169,1 τόνων.
Τα αναμενόμενα έσοδα από την πώληση ενέργειας είναι περίπου 50.000 €/έτος.
Χάρη κυρίως στη δράση αυτή, αλλά και χάρη στην υλοποίηση και άλλων πρωτοβουλιών για την εξοικονόμηση ενέργειας στο δημοτικό φωτισμό και στα δημοτικά κτήρια, ο Δήμος θα επιτύχει το στόχο του, να καλύψει τη συνολική
τοπική κατανάλωση με την παραγωγή οικολογικής ενέργειας, και να μειώσει τις εκπομπές CO2 έως 35%, όπως έχει
δεσμευτεί στο πλαίσιο του Συμφώνου των Δημάρχων.

Δυσκολίες και λύσεις
Η κύρια δυσκολία που αντιμετώπισε η δημοτική αρχή ήταν η εξεύρεση πόρων για την κατασκευή της δεύτερης υδροηλεκτρικής μονάδας. Η δημοτική αρχή αναμένει την διάθεση δημόσιων περιφερειακών κονδυλίων, τα οποία θα καλύψουν τα 2/3 του συνολικού κόστους της επένδυσης.
Δυσκολίες αντιμετωπίσαμε επίσης στην έγκριση του τεχνικού έργου από την περιφερειακή αρχή. Λόγω της έλλειψης
προσωπικού στο δήμο, η δημοτική αρχή ζήτησε την τεχνική υποστήριξη της Περιφερειακής Αρχής Ενέργειας.
Τα προβλήματα λύθηκαν μετά από την υλοποίηση ορισμένων τεχνικών αλλαγών, ώστε να περιοριστεί η περιβαλλοντική επίπτωση της νέας μονάδας.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Ο δήμος προωθεί διαρκώς τις ΑΠΕ στους πολίτες, και από το 2016 σχεδιάζει επίσης να κατασκευάσει μία φωτοβολταϊκή μονάδα στην οροφή του πρώην σχολικού κτηρίου, επιτυγχάνοντας με τον τρόπο αυτό περαιτέρω παραγωγή ενέργειας 50.000 kW/έτος.
Σε γενικές γραμμές, το μικρό μέγεθος της πόλης δεν είχε αρνητική επίπτωση στην υλοποίηση έργων μεγάλης κλίμακας.
Αντιθέτως, η υλοποίηση αυτή προσέλκυσε τη δημόσια προσοχή στην περιοχή και ενίσχυσε περαιτέρω το καλό παράδειγμα, το οποίο δίνει ο δήμος της Mendatica.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 2003 - 2020
Η υδροηλεκτρική μονάδα που κατασκευάστηκε το 2003 κόστισε € 612.000 και χρηματοδοτήθηκε κατά το ένα ήμισυ
από κονδύλια της Περιφέρειας και κατά το άλλο ήμισυ από τον Δήμο, μέσω δανείου με χρηματοδοτούμενο επιτόκιο
από το δημόσιο ταμείο επενδύσεων. Χάρη στα έσοδα από την πώληση της ενέργειας και πράσινων πιστοποιητικών, ο
χρόνος αποπληρωμής ήταν ιδιαιτέρως μικρός.
Για τη νέα υδροηλεκτρική μονάδα, ο συνολικός προϋπολογισμός εκτιμάται σε € 895.000. Ένα περιφερειακό τραπεζικό
ίδρυμα θα εκταμιεύσει ένα ποσό της τάξης των € 100.000, € 158.256 θα καταβληθούν απ' ευθείας από τον Δήμο μέσω
ενός άλλου ενυπόθηκου δανείου, και το υπόλοιπο ποσό αναμένεται να χρηματοδοτηθεί πλήρως από την Περιφέρεια
της Liguria.
Τα έσοδα που αναμένονται από την πώληση ενέργειας είναι περίπου € 50.000/έτος (το 2013, δεν θα διατίθενται πλέον
πράσινα πιστοποιητικά).
Η αντικατάσταση της μονάδας θέρμανσης στο ορεινό καταφύγιο χρηματοδοτήθηκε απ' ευθείας από τη δημοτική αρχή. Συγκεκριμένες παρεμβάσεις σε δημοτικά κτήρια θα χρηματοδοτηθούν επίσης από τη δημοτική αρχή (εκτιμώμενος
προϋπολογισμός: € 30.000). Για την υλοποίηση του έργου του δημοτικού φωτισμού που στοχεύει στην ενεργειακή απόδοση, η δημοτική αρχή θα συμβληθεί με εταιρείες υπηρεσιών ενέργειας (ESCO), ενώ για την αγορά οικοηλεκτρισμού μέσω της τοπικής κοινοπραξίας, δεν αναμένονται πρόσθετα κόστη για τον Δήμο. Η συμμετοχή στην κοινοπραξία γίνεται επίσης χωρίς κόστος.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Mendatica
Διεύθυνση: Piazza Roma 1, Mendatica – 18025 (Imperia)
Τηλέφωνο: 0039 0183 328053
E-mail: mendatica@libero.it
Ιστότοπος: www.comune.mendatica.im.it

EEA ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΣ: NOLI

ΧΩΡΑ/ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ: ΙΤΑΛΙΑ / LIGURIA

ΠΛΗΘΥΣΜΟΣ: 2.858

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ
Η Noli είναι μια μικρή παραθαλάσσια πόλη, κτισμένη σε έναν φυσικό
όρμο στο πέλαγος της Λιγουρίας, που περιβάλλεται από λόφους
σπαρμένους με δάση. Έχει περίπου 3000 κατοίκους. Η ιστορία της
περιοχής φθάνει μέχρι τη Ρωμαϊκή εποχή. Χάρη στην ευνοϊκή θέση
της και τους δραστήριους κατοίκους της, ήταν μια μικρή ανεξάρτητη
δημοκρατία και θαλάσσια δύναμη.
Η Noli συμμετέχει στην ένωση δήμων της Ιταλίας με την ονομασία "Τα
ομορφότερα χωριά της Ιταλίας". Η παλιά πόλη διατηρεί την μεσαιωνική αστική αρχιτεκτονική, τα ερείπια του κάστρου της, τους πύργους,
τα τείχη της πόλης, ακόμη και τις παραδοσιακές τελετές. Από τη δεκαετία του 1950, η πόλη γνωρίζει μεγάλη προσέλευση τουριστών, λόγω
και των ανεπτυγμένων παραλιών της (οι επισκέπτες φθάνουν τους
18.000 το χρόνο, και περίπου το 20% αυτών προέρχεται από το εξωτερικό. Ακόμη, έχει να προσφέρει πολλά στους επισκέπτες που προσελκύονται από τον πολιτισμό, τη φύση, τη μαγειρική και τα υπαίθρια
σπορ.
Ο Δήμος έχει δεσμευτεί να εκπονήσει δράσεις ενεργειακής βιωσιμότητας, εδώ και πολλά χρόνια, και έχει λάβει την περιβαλλοντική πιστοποίηση ISO 14001, την οικολογική ετικέτα EMAS και τη "Γαλάζια
Σημαία" (οικολογική πιστοποίηση για παραθαλάσσιους χώρους). Η
Noli έχει προσχωρήσει στο Σύμφωνο των Δημάρχων το 2009 και υποβάλει τη δράση SEAP το 2011. Το 2011, ακόμη, ξεκίνησε τη διαδικασία
EEA και έλαβε την πιστοποίηση το 2012.

ΤΙΤΛΟΣ ΟΡΘΗΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ
Διαγωνισμός για τη διαχείριση του δημοτικού φωτισμού: ενεργειακή απόδοση, ποιοτική υπηρεσία και εξοικονόμηση
χρημάτων

ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
Προβλήματα που αντιμετωπίζονται
Υψηλές δαπάνες για την υπηρεσία δημοτικού φωτισμού: προμήθεια ενέργειας και μη αποδοτική συντήρηση μονάδων.
Στην έκταση του δήμου της Noli υπάρχουν 844 φανοστάτες οδών, 640 από τους οποίους ανήκουν στον Δήμο, σε 84 η
ιδιοκτησία είναι κοινή με τον προηγούμενο προμηθευτή Enel (η Enel ήταν ο εθνικός διανομέας ρεύματος της Ιταλίας
πριν από την ιδιωτικοποίηση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας) και 160 ανήκουν σε έναν διαφορετικό προμηθευτή
(Enel Sole). Οι μονάδες είναι ως επί το πλείστον παλαιές, με εγκατεστημένους λαμπτήρες αερίου και υδραργύρου σε
λυχνίες, δεν διαθέτουν ρυθμιστές ροής και δεν καλύπτουν τις προδιαγραφές ασφαλείας. Η κατανάλωση ενέργειας για
δημοτικό φωτισμό είναι πολύ υψηλή, περίπου 655,000 kWh/έτος, κυρίως λόγω της χαμηλής ενεργειακής απόδοσης και
της απώλειας στις γραμμές ηλεκτροδότησης. Αυτό επιδρά σημαντικά στον προϋπολογισμό του Δήμου, επιβαρύνοντάς
τον με υψηλές δαπάνες. Ακόμη, οι παλαιοί φανοστάτες απαιτούν συχνά διορθωτική συντήρηση, η οποία πρέπει να γίνει από εξωτερική συμβεβλημένη εταιρεία, καθώς δεν υπάρχει στον Δήμο προσωπικό εξειδικευμένο στο αντικείμενο.
Για να περιοριστούν οι δαπάνες και τα επίπεδα της κατανάλωσης, αλλά και για να βελτιωθεί η αποδοτικότητα και η
ασφάλεια των μονάδων φωτισμού, η δημοτική αρχή αποφάσισε το 2010 να προκηρύξει το έργο της διαχείρισης του
δημοτικού φωτισμού. Για το σκοπό αυτό, η δημοτική αρχή εκπόνησε μία προκαταρκτική ανάλυση της ενεργειακής απόδοσης και της κατανάλωσης κάθε επί μέρους μονάδας φωτισμού. Στη διαδικασία της σύνταξης των τευχών του διαγωνισμού συμμετείχε το τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Δήμου, ενώ απαιτήθηκε και νομική υποστήριξη, ώστε να
εξασφαλιστεί για τον Δήμο το υψηλότερο δυνατό επίπεδο υπηρεσιών, από τεχνικής και χρηματοοικονομικής απόψεως.

Στρατηγικό και προγραμματικό πλαίσιο (Σύμφωνο Δημάρχων, Medeea, νόμοι, κ.λπ.)
Ο Δήμος είχε ήδη την εμπειρία της εξωτερικής ανάθεσης υπηρεσιών για τη διαχείριση της θέρμανσης των δημοτικών
κτηρίων και, επίσης, η θετική επίδραση της ενέργειας αυτής συνέδραμε στην απόφαση της δημοτικής αρχής για την
ανάθεση σε τρίτους και της υπηρεσίας του δημοτικού φωτισμού.
Η δράση υλοποιήθηκε στο πλαίσιο της μακροχρόνιας στρατηγικής του δήμου για ενεργειακή απόδοση και βιώσιμη
ανάπτυξη και έχει υλοποιηθεί αφ' ότου ο Δήμος προσχώρησε στο Σύμφωνο των Δημάρχων.

ΣΤΟΧΟΙ






Ασφάλεια των συστημάτων και αντικατάσταση των επικίνδυνων μονάδων
Εκσυγχρονισμός όλων των εγκαταστάσεων
Περιβαλλοντικά οφέλη μέσω εξοικονόμησης ενέργειας και μείωσης εκπομπών CO2
Εξοικονόμηση δαπανών για τη διοίκηση
Βελτίωση της παρεχόμενης υπηρεσίας.

ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Περιγραφή και απαιτούμενες τεχνικές προϋποθέσεις (τεχνογνωσία, δεξιότητες, ανθρώπινοι πόροι, εξοπλισμός, …)
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Η λήψη της υπηρεσίας έχει προβλεφθεί για μέγιστη διάρκεια 20 ετών και αφορά στη διαχείριση του δημοτικού φωτισμού, στην παροχή ενέργειας, στην υπηρεσία συντήρησης των στοιχείων της περιουσίας του δήμου (640 λάμπες)
και στη βελτιστοποίηση της δημόσιας υπηρεσίας.
Με βάση την προκήρυξη, ο ανάδοχος πρέπει να:
 εξασφαλίσει την υπηρεσία συντήρησης όλων των δημοτικών φανοστατών, τόσο την τακτική όσο και την έκτακτη
 εξασφαλίσει την αντικατάσταση ορισμένων μονάδων, όπως θα ζητηθεί συγκεκριμένα από τη δημοτική αρχή
(αντικατάσταση πλήρων μονάδων και ολική επισκευή των συστημάτων ηλεκτροδότησης σε δύο δημοτικούς δρόμους και στο ιστορικό κέντρο της πόλης)
 καταβάλει όλες τις δαπάνες που σχετίζονται με κατανάλωση ενέργειας (επιλογή του προμηθευτή, καταβολή των
τιμολογίων...) και να παρέχει στη διοίκηση σαφείς αναφορές για όλες τις πληρωμές και τις δαπάνες
 οργανώσει μία υπηρεσία εκτάκτου ανάγκης για την αντιμετώπιση διακοπών ρεύματος και την εξάλειψη των κινδύνων για τη δημόσια ασφάλεια
 παρέχει ΔΩΡΕΑΝ συμβουλευτικές υπηρεσίες στους πολίτες για την εξοικονόμηση ενέργειας και την ενεργειακή
απόδοση
 προωθήσει τη χρήση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στον δήμο
 αναπτύξει μία ή περισσότερες φωτοβολταϊκές μονάδες σε δημοτικά κτήρια (προστιθέμενη αξία)
Η δημοτική αρχή όρισε ως προϋπολογισμό τα € 148.400,00, ήτοι ακριβώς το ποσό που δαπανήθηκε για την ηλεκτροδότηση και τη συντήρηση κατά το προηγούμενο έτος, ως το ύψος της συνολικής ετήσιας αμοιβής που προβλέπεται για την ανατιθέμενη υπηρεσία.
Με βάση την προκήρυξη, η ετήσια αμοιβή μπορεί να αφαιρείται από την σύμβαση κατακύρωσης, ούτως ώστε η διοίκηση να εξασφαλίζει ακόμη μεγαλύτερη εξοικονόμηση δαπανών.
Η προστιθέμενη αξία των προσφορών είναι επίσης κριτήριο αξιολόγησης: 3 εταιρείες ενέργειας (2 ιταλικές και μία
γαλλική) κατέθεσαν προσφορές στο πλαίσιο του διαγωνισμού, όλες προσέφεραν έκπτωση και ορισμένες προστιθέμενες υπηρεσίες.

ΣΥΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΤΕΥΧΩΝ ΤΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ
Για τη σύνταξη των τευχών του διαγωνισμού εργάστηκαν η τεχνική υπηρεσία, η υπηρεσία λογιστηρίου και ορισμένοι δημοτικοί σύμβουλοι. Απαιτήθηκε επίσης η αξιοποίηση εξωτερικών νομικών υπηρεσιών.
Εκπονήθηκε εκ των προτέρων μια μελέτη σκοπιμότητας, ούτως ώστε να εντοπιστούν όλες οι πιθανές παρεμβάσεις
που απαιτούνταν για τη βελτιστοποίηση της υπηρεσίας και τη διαχείρισή της, για να επιλεγούν οι τύποι των μονάδων, των λαμπτήρων και των συστημάτων ηλεκτροδότησης που είναι κατάλληλοι για τη βελτίωση του δημοτικού
φωτισμού, και για να εντοπιστεί η βέλτιστη λύση σύμβασης που θα εξυπηρετεί τον Δήμο, καθώς και για να ποσοτικοποιηθεί η αναμενόμενη εξοικονόμηση χρημάτων.
Ορίστηκε μία τεχνική επιτροπή για την αξιολόγηση των προσφορών, αποτελούμενη από τεχνικό και διοικητικό προσωπικό του Δήμου, τον Αντιδήμαρχο, δύο εξωτερικούς εμπειρογνώμονες στον δημοτικό φωτισμό και έναν γραμματέα.
Τα τεύχη του διαγωνισμού είναι διαθέσιμα στο διαδίκτυο, στον ιστότοπο του Δήμου.

Διάρκεια και κύριες φάσεις της υλοποίησης
Η δημοτική αρχή ξεκίνησε την υλοποίηση της διοικητικής διαδικασίας το 2010.
Κατ' αρχάς, ο δήμος εκπόνησε την τεχνική μελέτη για τους οδικούς λαμπτήρες, η οποία απαίτησε τη συλλογή δεδομένων και τη δημιουργία μίας βάσης ενεργειακών δεδομένων.
Η σύνταξη των τευχών του διαγωνισμού διήρκεσε μερικούς μήνες, και η περίληψη δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο
του 2010.
Προσφορές κατετίθεντο μέχρι τον Μάρτιο του 2011.
Για την αξιολόγηση των προσφορών, η τεχνική επιτροπή εκτέλεσε τις εργασίες της μέχρι τον Ιούλιο του 2012 και
ολοκλήρωσε τη διαδικασία επιλογής, υποβάλλοντας γραπτή έκθεση.
Ο ανάδοχος του διαγωνισμού ανέλαβε έργο στο τέλος του 2012.

Κανονιστικό και νομικό πλαίσιο
Εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία για τις δημόσιες συμβάσεις υπηρεσιών.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΚΑΙ ΠΡΟΟΠΤΙΚΕΣ
Αποτελέσματα και επιτεύγματα (ενέργεια, μείωση εκπομπών CO2, μείωση κόστους, κοινωνικά οφέλη,
προστιθέμενες αξίες, …)
Οφέλη στους τομείς της ενέργειας και του περιβάλλοντος
 Η αντικατάσταση των λαμπτήρων πυρακτώσεως ή ατμών υδραργύρου με λαμπτήρες ατμών ή εκκένωσης νατρίου υψηλής πιέσεως έχει ως αποτέλεσμα εξοικονόμηση στην κατανάλωση ενέργειας μέχρι 40-50%
 Περαιτέρω μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, περίπου 10-20%, προέρχεται από την εγκατάσταση ρυθμιστών
ροής
 Η εγκατάσταση διακοπτών λυκόφωτος επιτρέπουν την αποφυγή της σπατάλης.

Οφέλη που αναμένονται από την προμήθεια (2013)
Ο ανάδοχος που έχει επιλεγεί (εταιρεία “RC Energia”) προσέφερε οικονομική έκπτωση ίση με την αμοιβή 1 έτους και
δεσμεύτηκε για την πλήρη υλοποίηση της υπηρεσίας σε 19 χρόνια.
Με βάση τη σύμβαση, η RC Energia θα καταβάλει το κόστος αντικατάστασης των μονάδων οδικού φωτισμού (εκτίμηση
προϋπολογισμού: € 115.000 + ΦΠΑ + τεχνικός σχεδιασμός + διαχείριση των παρεμβάσεων), της βελτίωσης του ηλεκτρικού συστήματος στο ιστορικό κέντρο της πόλης (εκτίμηση προϋπολογισμού: € 99.000 + ΦΠΑ + τεχνικός σχεδιασμός +
διαχείριση των παρεμβάσεων) και της εγκατάστασης μίας φωτοβολταϊκής μονάδας (ισχύος 8 kW), η οποία θα γίνει στο
αθλητικό κέντρο του δήμου. Επίσης, ο ανάδοχος θα έχει την ευθύνη της κατασκευής συγκεκριμένων μονάδων διακοσμητικού φωτισμού σε προσόψεις και μνημεία, οι οποίες θα ενεργοποιούνται κατ' απαίτηση του δήμου (σε συγκεκριμένα δρώμενα, σε δημόσιες εορτές, κ.λπ.).
Επιπροσθέτως, εάν ο ανάδοχος καταφέρει να προμηθευτεί ενέργεια σε χαμηλότερη τιμή από τη μέση, η εξοικονόμηση
θα κατανέμεται κατά τα 2/3 στον ανάδοχο και κατά το 1/3 στον Δήμο της Noli.
Οι πολίτες θα ωφεληθούν από τη δωρεάν υπηρεσία παροχής συμβουλών για την ενεργειακή απόδοση και την εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και από τη διάθεση μίας δωρεάν τηλεφωνικής υπηρεσίας, που θα προσφέρεται 24 ώρες το
24ωρο, για την ειδοποίηση βλαβών και την εξασφάλιση της αναγκαίας παρέμβασης (αυτή θα γίνεται εντός 1 έως το
πολύ 32 ωρών).

Δυσκολίες και λύσεις
Τα προβλήματα για την κατακύρωση της σύμβασης, λόγω των προσφυγών τις οποίες κατέθεσαν οι άλλες εταιρείες
που συμμετείχαν στο διαγωνισμό. Το πρόβλημα λύθηκε δικαστικά.

Αξιολόγηση και πιθανές βελτιώσεις
Η απόφαση να περιληφθεί στα κριτήρια αξιολόγησης του διαγωνισμού η προστιθέμενη αξία των προσφορών είχε σημαντικά οφέλη για την πόλη, ιδίως δε την δωρεάν εγκατάσταση της φ/β μονάδας.
Προβλεπόμενη υλοποίηση
Επανάκτηση της κυριότητας των 160 οδικών λαμπτήρων που κατέχονται ακόμη από τον άλλο προμηθευτή ηλεκτρικής
ενέργειας (Enel Sole) και διαχείρισή τους με παρόμοια σύμβαση υπηρεσιών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Περίοδος αναφοράς: 20 έτη
Με βάση τη σύμβαση παροχής υπηρεσιών από την εταιρεία ESCO, δεν υπάρχουν άμεσες δαπάνες για τον Δήμο. Η δημοτική αρχή θα καταβάλλει στον ανάδοχο ετήσια αμοιβή χαμηλότερη από το τρέχον επίπεδο της δαπάνης για δημοτικό φωτισμό και ο ανάδοχος θα εξασφαλίζει απ' ευθείας την κάλυψη του κόστους της ηλεκτρικής ενέργειας, της υπηρεσίας συντήρησης, της αντικατάστασης εγκαταστάσεων, καθώς και άλλων υπηρεσιών οι οποίες θα του ανατίθενται.
Από χρηματοοικονομικής απόψεως, οι παλαιές και ανεπαρκείς εγκαταστάσεις δικαιολογούν την οικονομική σκοπιμότητα της παρέμβασης.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Δήμος: Noli
Διεύθυνση: Piazza Milite Ignoto, 6, 17026 Noli (Savona)
Τηλέφωνο: 0039 019 749951
E-mail: ufficio.protocollo@comune.noli.sv.it
Ιστότοπος έργου: www.comune.noli.sv.it
Το κείμενο της διακήρυξης διατίθεται στο διαδίκτυο, στη διεύθυνση του ιστοτόπου του Δήμου.

