
Δήμος Αρταίων 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ ΒΙΩΣΙΜΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΔΒΕ



Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια ΣΔΒΕ

•Ο Δήμος Αρταίων υ έγραψε το έντυ ο ροσχώρησης στο Νέο Σύμφωνο των
Δημάρχων στις Μαρτίου

•Με την συμμετοχή στο Σύμφωνο δεσμεύτηκε να υ οβάλλει εντός δύο ετών το
Σχέδιο Δράσης για τη Βιώσιμη Ενέργεια ΣΔΒΕ ου α οτελεί τον ενεργειακό
σχεδιασμό του Δήμου μέχρι το

• Στόχος η μείωση των εκ ομ ών κατά τουλάχιστον

• Το ΣΔΒΕ ολοκληρώθηκε τον Δεκέμβριο

• Μετά την έγκρισή του α ό το Δημοτικό Συμβούλιο θα υ οβληθεί στην Ε Ε



Α ογραφή Εκ ομ ών Σύνολο Δήμου

Δημοτικός 
Τομέας  
3,39% 

Πρωτογενής 
Τομέας 
10,22% Δευτερογενής 

Τομέας 
5,91% 

Τριτογενής 
Τομέας 
8,68% 

Οικιακός 
Τομέας 
35,30% 

Οδικές 
Μεταφορές 

36,49% 

Εκπομπές Αναφοράς Δήμoυ 
Αρταίων (tCO2)  

Δημοτικός Τομέας  

Πρωτογενής Τομέας 

Δευτερογενής Τομέας 

Τριτογενής Τομέας 

Οικιακός Τομέας 

Οδικές Μεταφορές 

• Ετήσιες εκ ομ ές Δήμου Αρταίων τόνοι έτος

• Ετήσιες εκ ομ ές δημοτικού τομέα τόνους έτος

Δημοτικά κτίρια 
& εγκ. (η/ε) 

8,52% 

Εγκαταστάσεις 
ΔΕΥΑΑ (η/ε) 

44,24% 

Δημοτικός 
φωτισμός (η/ε) 

34,50% 

Δημοτικά κτίρια 
(πετρέλαιο) 

7,64% 

Δημοτικά 
οχήματα 

(πετρέλαιο) 
4,55% 

Δημοτικά 
οχήματα 
(βενζίνη) 

0,54% 

Εκπομπές Δημοτικού Τομέα (tCO2)  

Δημοτικά κτίρια & εγκ. (η/ε) 

Εγκαταστάσεις ΔΕΥΑΑ (η/ε) 

Δημοτικός φωτισμός (η/ε) 

Δημοτικά κτίρια (πετρέλαιο) 

Δημοτικά οχήματα (πετρέλαιο) 

Δημοτικά οχήματα (βενζίνη) 



Προτεινόμενες Δράσεις Δημοτικά Κτίρια

• Ενεργειακή αναβάθμιση ε ιλεγμένων δημοτικών κτιρίων και
εγκαταστάσεων

• Προτεινόμενες αρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας χαμηλού
μεσαίου κόστους για όλα τα υ όλοι α κτίρια του Δήμου

Κόστος αρεμβάσεων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Προτείνονται δημοτικά κτίρια εκ των ο οίων κτίρια Α Βάθμιας
κτίρια Β Βάθμιας εκ αίδευσης



Προτεινόμενες Δράσεις Ανά λαση κοινόχρηστων χώροι

•Δημιουργία και ανά λαση χώρων ρασίνου και άλλων κοινόχρηστων
χώρων

•Βιοκλιματικές αρεμβάσεις στον εριβάλλοντα χώρο κτιρίων και σε
λατείες

Κόστος αρεμβάσεων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Ο Δήμος έχει ήδη υ οβάλλει στο ΕΣΠΑ έντε ροτάσεις με αρεμβάσεις
σε δημόσιους χώρους οι ο οίες βασίζονται στις αρχές του βιοκλιματικού
σχεδιασμού



Προτεινόμενες Δράσεις Μεταφορές

•Προτάσεις ου θα ροκύψουν α ό την εκ όνηση του Σχεδίου
Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας του Δήμου

•Ευαισθητο οίηση του κοινού για την αντικατάσταση αλαιών
οχημάτων

Κόστος αρεμβάσεων

Κόστος ημερίδων ενημέρωσης

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Ο Δήμος έχει ήδη εκκινήσει τη μελέτη Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής
Κινητικότητας ΣΒΑΚ του ο οίου η ολοκλήρωση βρίσκεται σε εξέλιξη

•Δημιουργία εζοδρόμων και οδηλατοδρόμων

Κόστος αρεμβάσεων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Η Α Φάση της μελέτης του ΣΒΑΚ ροτείνει την δημιουργία λέγματος νέων
οδηλατοδρόμων μήκους



Προτεινόμενες Δράσεις Δημοτικός Φωτισμός

•Βέλτιστη αντικατάσταση υφιστάμενων λαμ τήρων σε οδούς και
λατείες του Δήμου με νέας τεχνολογίας οικονομικούς λαμ τήρες

Κόστος αρεμβάσεων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Ο Δήμος υλο οιεί ήδη μελέτη οδοφωτισμού στα λαίσια του ρογράμματος
Προτείνεται η αντικατάσταση φωτιστικών σωμάτων

•Καλύτερη διαχείριση και συντήρηση σύστημα τηλεδιαχείρισης

Κόστος συστήματος

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Προτείνεται η χρήση συστήματος α ομακρυσμένου ελέγχου με δυνατότητα
στα φωτιστικά σώματα του Δήμου



Προτεινόμενες Δράσεις Δημοτικός Στόλος

•Αντικατάσταση αλαιών οχημάτων με καινούργια

• Εκ αίδευση των υ αλλήλων οδηγών του δήμου στην οικολογική
οδήγηση

•Καλύτερη διαχείριση του δημοτικού στόλου

Κόστος νέων οχημάτων

Κόστος ε ιμορφωτικών σεμιναρίων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Προτείνεται η αντικατάσταση δώδεκα οχημάτων του στόλου με ιο
σύγχρονα μοντέλα



Προτεινόμενες Δράσεις Χρήσεις Γης

• ΔημιουργίαΠράσινης γειτονιάς

Κόστος αρεμβάσεων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Προτείνεται η δημιουργία ράσινης γειτονιάς ολυκατοικιών εντός του
αστικού κέντρου της όλης

Ο Δήμος θα εκ ονήσει εκστρατεία ενημέρωσης και ευαισθητο οίησης των
ολιτών και φορέων για τα οφέλη δημιουργίας μιας Πράσινης Γειτονιάς

Καθότι η δράση αυτή αφορά ιδιωτικές κατοικίες ο Δήμος θα αναλάβει την
βιοκλιματική ανά λαση του εριβάλλοντος χώρου της γειτονιάς



Προτεινόμενες Δράσεις ΑΠΕ

•Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και άλλων συστημάτων ΑΠΕ σε
δημοτικά κτίρια

Κόστος αρεμβάσεων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Άρση του ροβλήματος του υ ερκορεσμού του δικτύου της ΔΕΗ στην Άρτα
εντός του με την εγκατάσταση υ οσταθμού στο ΚΥΤΑράχθου

Εφαρμογή του ενεργειακού συμψηφισμού για τα δημοτικά κτίρια

Ο Δήμος θα ε ιδιώξει την εγκατάσταση Φωτοβολταϊκών Συστημάτων με
συνολική εγκατεστημένη ισχύ



Προτεινόμενες Δράσεις Εγκαταστάσεις Δημοτικές Προμήθειες

• Ενεργειακές αρεμβάσεις για αντλιοστάσια ύδρευσης και
α οχέτευσης

Κόστος αρεμβάσεων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας σε δημοτικά αντλιοστάσια

•Προώθηση βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων και ενσωμάτωση
εριβαλλοντικών κριτηρίων σε ροϊόντα ου ρομηθεύεται ο Δήμος

Κόστος ε ιμορφωτικών σεμιναρίων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

 Συνεχής εκ αίδευση του ροσω ικού ου ασχολείται με την σύνταξη
ροδιαγραφών για ρομήθειες ροϊόντων ή αναθέσεις υ ηρεσιών του Δήμου



Προτεινόμενες Δράσεις Οικιακός Τριτογενής Τομέας

•Ενημέρωση των Πολιτών και των Εμ λεκόμενων Φορέων για τις
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ΑΠΕ

• Ευαισθητο οίηση εμ λεκόμενων φορέων σε θέματα αειφόρου
ενέργειας εξοικονόμησης ενέργειας

•Δράσεις δημοσιότητας ευαισθητο οίησης του κοινού για την βελτίωση
της ενεργειακής συμ εριφοράς ροβολή εθνικών ρογραμμάτων

Κόστος ε ιμορφωτικών ημερίδων

Κόστος ε ιμορφωτικών σεμιναρίων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Στον υ ολογισμό της μείωσης εκ ομ ών της συγκεκριμένης δράσης
συνυ ολογίζεται και η αραγωγή ενέργειας α ό ΑΠΕ η ο οία ήταν ήδη
εγκατεστημένη το καθότι οι μονάδες αυτές θα συνεχίσουν να λειτουργούν
μέχρι το έτος



Προτεινόμενες Δράσεις Πρωτογενής Δευτερογενής Τομέας

•Προώθηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και Σταθμών ΣΗΘΥΑ

• Ευαισθητο οίηση και ενημέρωση αγροτών κτηνοτρόφων για λύσεις
και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας Συνεχής κατάρτιση

Κόστος ε ιμορφωτικών ημερίδων

Κόστος ε ιμορφωτικών σεμιναρίων

Αναμενόμενο οσοστό μείωσης εκ ομ ών

Ο Δήμος θα ροτείνει και θα αναλάβει τη νομική υ οστήριξη για τη δημιουργία
μίας Ενεργειακής Κοινότητας με στόχο την δημιουργία φωτοβολταϊκών ή και
αιολικών άρκων σε εκτάσεις εντός της ε ικράτειας καθώς και την δημιουργία
μίας μονάδας αραγωγής ενέργειας α ό βιομάζα



ΣύνοψηΑ οτελεσμάτων

• Συνολικό κόστος υλο οίησης ΣΔΒΕ

• Συνολικό εριβαλλοντολογικό όφελος έτος

• Συνολικό οικονομικό όφελος έτος
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κατόπιν λήψης δράσεων ΣΔΒΕ 

Δημοτικός τομέας Οικιακός & Τριτογενής τομέας Πρωτογενής & Δευτερογενής τομέας Οδικές Μεταφορές 



ΣύνοψηΑ οτελεσμάτων

Μέτρα - Δράσεις 
Έτος Υλοποίησης 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Ενεργειακή αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων 

και εγκαταστάσεων 
                    

Δημιουργία και ανάπλαση χώρων πράσινου 

και άλλων κοινόχρηστων χώρων 
                        

Προώθηση της οικολογικής οδήγησης και 

Προτάσεις που θα προκύψουν από την 

εκπόνηση του Σχεδίου Βιώσιμης Αστικής 

Κινητικότητας του Δήμου. 

                        

Εκπόνηση μελέτης οδοφωτισμού και 

Προτάσεις βέλτιστης αντικατάστασης 

υφιστάμενων λαμπτήρων σε οδούς και 

πλατείες του Δήμου με νέας τεχνολογίας / 

οικονομικούς λαμπτήρες  

                        

Δημιουργία πεζοδρόμων και 

ποδηλατοδρόμων 
                        

Αντικατάσταση παλαιών οχημάτων με 

καινούργια, αποδοτικότερα οχήματα 
                        

Καλύτερη διαχείριση και συντήρηση του 

δικτύου οδοφωτισμού και του υφιστάμενου 

εξοπλισμού 

                        

Βιοκλιματικές παρεμβάσεις στον 

περιβάλλοντα χώρο επιλεγμένων κτιρίων και 

σε πλατείες για την ενεργειακή αναβάθμιση 

κοινόχρηστων χώρων 

                        

Προτεινόμενες παρεμβάσεις εξοικονόμησης 

ενέργειας χαμηλού –μεσαίου κόστους στα 

υπόλοιπα δημοτικά κτίρια και 

εγκαταστάσεις 

                        

Δημιουργία πράσινης γειτονιάς 
                        



ΣύνοψηΑ οτελεσμάτων

Μέτρα - Δράσεις 
Έτος Υλοποίησης 

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών και άλλων 

συστημάτων ΑΠΕ σε δημοτικά κτίρια, όπου 

αυτό είναι δυνατόν 

                        

Ενεργειακές παρεμβάσεις για αντλιοστάσια 

ύδρευσης και αποχέτευσης 
                        

Ενημέρωση των Πολιτών και των 

Εμπλεκόμενων Φορέων για τις Ανανεώσιμες 

Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) 

                        

Προώθηση της χρήσης μέσων μαζικής 

μεταφοράς και των εναλλακτικών μέσων 

μεταφοράς (π.χ. ποδήλατο) & 

Ευαισθητοποίηση του κοινού για την 

αντικατάσταση παλαιών οχημάτων. 

                        

Ευαισθητοποίηση εμπλεκόμενων φορέων σε 

θέματα αειφόρου ενέργειας & εξοικονόμησης 

ενέργειας 

                        

Προώθηση εγκαταστάσεων ΑΠΕ και 

Σταθμών Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής 

ενέργειας και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης 

                        

Εκπαίδευση των υπαλλήλων / οδηγών του 

δήμου στην οικολογική οδήγηση 
                        

Ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των 

αγροτών, κτηνοτρόφων κ.τ.λ. για τις λύσεις 

και τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας 

                        

Δράσεις δημοσιότητας - ευαισθητοποίησης 

του κοινού για την βελτίωση της 

ενεργειακής συμπεριφοράς & προβολή 

εθνικών προγραμμάτων 

                        

Καλύτερη διαχείριση του δημοτικού στόλου                         

Προώθηση βιώσιμων δημόσιων συμβάσεων 

και Εκπαίδευση των υπαλλήλων του Δήμου 

για ενσωμάτωση περιβαλλοντικών 

κριτηρίων σε προϊόντα που προμηθεύεται ο 

Δήμος 

                        


