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Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων:

• Λαμβάνει τεχνική υποστήριξη για την εκπόνηση Σχεδίου Δράσης για την Ενέργεια και το Κλίμα για 
το 2050.

• Διερευνά πιθανές προτάσεις χρηματοδότησης δράσεων για τη βελτίωση της ενεργειακής 
απόδοσης και την εγκατάσταση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. 

• Συμμετείχε σε δύο εκδηλώσεις για το έργο C-Track 50 που διοργανωθήκαν για την ανάπτυξη 
ικανοτήτων των Δήμων.

Συνεργασία με το έργο C-Track 50 για τον μακροπρόθεσμο ενεργειακό σχεδιασμό



Τα τελευταία χρόνια προχωρήσαμε σε ενέργειες, όπως:

• Έγκριση του Σ.Δ.Α.Ε. από το Δημοτικό Συμβούλιο

• Δέσμευση για τη μείωση των εκπομπών CO₂ κατά 20% έως το 2020

• Απογραφή Εκπομπών Αναφοράς CO₂ (Α.Ε.Α.)

• Υλοποίηση Στρατηγικών και δράσεων ως το 2020

• Προσαρμογή των αστικών δόμων

• Κινητοποίηση της κοινωνίας των πολιτών

• Διερεύνηση Χρηματοδοτήσεων για την υλοποίηση του Σ.Δ.Α.Ε.

• Διαρκής Παρακολούθηση και Έκθεση Αναφοράς

• Υποβολή και συμπλήρωση του Σ.Δ.Α.Ε. 

Τελευταία Αναθεώρηση του Σχεδίου Δράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.Δ.Α.Ε.)



Θέσαμε στόχους:

• Συγκεκριμένους

• Μετρήσιμους

• Εφικτούς

• Ρεαλιστικούς

• Χρονικά προσδιορισμένους

Καθορισμός Στόχων



Τα προβλήματα που αντιμετωπίσαμε κατά την εφαρμογή του είναι:

• Περιορισμένες πηγές χρηματοδότησης

• Έλλειψη τεχνογνωσίας

• Έλλειψη συνεργασίας των τμημάτων της τοπικής αρχής

Προβλήματα κατά την εφαρμογή του ΣΔΑΕ



Για να διασφαλίσουμε μια ενεργειακά αποδοτική πολιτική που θα καλύπτει το σύνολο του 
κτηριακού αποθέματος που ασκεί έλεγχο ο Δήμος, υλοποιήσαμε τις παρακάτω ενέργειες:

•Προσδιορισμός όλων των δημοτικών κτηρίων και των υποδομών που ανήκουν στον Δήμο.

•Ταξινόμηση των κτηρίων βάσει της ενεργειακής κατανάλωσης.

•Προσδιορισμός των κτηρίων τα οποία καταναλώνουν την περισσότερη ενέργεια και επιλογή αυτών 
για δράσεις προτεραιότητας.

•Παρεμβάσεις με σκοπό την προοδευτική μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης του κτηριακού 
αποθέματος.

Ενεργειακά Αποδοτική Πολιτική



Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας - Αγίων Θεοδώρων έχει αναλάβει υποδειγματικό ρόλο και 
λαμβάνει μέτρα σχετικά με τα κτίρια και τις εγκαταστάσεις που υπάγονται στην ιδιοκτησία του. 
Έγινε αυτοψία και λήφθηκαν μετρήσεις στις παρακάτω εγκαταστάσεις:

•Δημαρχείο Λουτρακίου

•Δημοτικό Κατάστημα Αγίων Θεοδώρων

•Κοινοτικό Κατάστημα Ισθμίας 

•Κολυμβητήριο Λουτρακίου

•Κλειστό Γυμναστήριο Λουτρακίου Γ. Γαλανόπουλος

•Κλειστό Γυμναστήριο Αγίων Θεοδώρων

•Εγκατάσταση του Loutraki Thermal SPA

Επιλεγμένες Εγκαταστάσεις



Παραδείγματα Τοπικής Παραγωγής Ενέργειας

Εγκατάσταση Φ/Β στα σχολεία

Εγκαταστάσεις αντλιών θερμότητας

στο Loutraki Thermal SPA



Εφαρμογή των Μέτρων

Κτήρια

Εγκαταστάσεις



Ύστερα από αίτημα στη Δ.Ε.Η. και συγκεκριμένα στον Τομέα Εφαρμογών Εμπορίας λάβαμε στοιχεία 
σχετικά με τις ενεργειακές καταναλώσεις των υποδομών του Δήμου. 

Τα αρχεία αυτά αφού έγινε η κατάλληλη επεξεργασία πήραν την ακόλουθη μορφή και μας έδωσαν τις 
ακόλουθες πληροφορίες:

•Αναγνωρίστηκαν οι παροχές των κτηρίων και πραγματοποιούμε αντιστοιχίσεις με τα ακίνητα/ χρήση.

•170 μετρητές οι οποίοι χρεώνονται από τη ΔΕΗ ως κτίρια, δεν είναι εμφανές ποια κτίρια είναι αυτά.

•33 μετρητές χρεώνονται ως κτήρια, ενώ από την περιγραφή, το όνομα ή τη θέση φαίνεται να είναι 
Φωτισμός Οδών και Πλατειών (Φ.Ο.Π.).

•Έχουν πραγματοποιηθεί παρεμβάσεις στα χαμηλά συνημίτονα.

Πρώτα Ενεργειακά Στοιχεία



Case StudiesCase StudiesCase Studies Νέα Βιβλιοθήκη ΛουτρακίουCase Studies

Υλοποιήσαμε: 

•Ενεργειακές παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση 
ενέργειας με γεωθερμικές αντλίες θερμότητας

•Παρεμβάσεις στο κέλυφος του κτηρίου

•Ηλιακός τοίχος Τrombe

•Πράσινο δώμα τη στέγη

•Εξωτερικά κινητά σκίαστρα



Νέα Βιβλιοθήκη ΛουτρακίουCase Studies

Ενεργειακή ζήτηση 

για θέρμανση

1,36 kWh/m² 

Ενεργειακή ζήτηση 

για ψύξη

57,68 kWh/m² 

Εξοικονόμηση

ενέργειας

91% Θέρμανση

41% Ψύξψη

Γεωθερμικές

αντλίες θερμότητας

16,6 kW θέρμανση

14,0 kW ψύξη



Κολυμβητήριο ΛουτρακίουCase Studies

•Εγκρίθηκε η πρόταση που υποβάλαμε 
στο ΕΣΠΑ 2014-2020 και αξιολογήθηκε 
ως η δεύτερη καλύτερη σε πανελλήνιο 
επίπεδο. 

•Προχωράμε σε ενεργειακές 
παρεμβάσεις για την εξοικονόμηση 
ενέργειας κατά τη λειτουργία του 
κολυμβητηρίου. 

Προϋπολογισμός 573.553,00€



Κολυμβητήριο ΛουτρακίουCase Studies

Με την εφαρμογή πετυχαίνουμε:

•Θέρμανση των κολυμβητικών δεξαμενών

•Παραγωγή Ζεστών Νερών Χρήσης (Ζ.Ν.Χ.) 

•Θέρμανση αποδυτηρίων-βοηθητικών χώρων

•Εξοικονόμηση σε καύσιμα από 90.000,00€ που 
ξοδεύουμε ετησίως σε 11.000,00€

Η γεωθερμική αντλία θερμότητας θα 
λειτουργήσει ως κύρια πηγή θέρμανσης 
κολυμβητικών δεξαμενών και παραγωγής Ζ.Ν.Χ..



ΟδοφωτισμόςCase Studies

•Εκπονήσαμε Μελέτη Εξοικονόμησης 
ενέργειας με εφαρμογή τεχνολογίας 
LED.

•Είμαστε έτοιμοι για τη διενέργεια 
διαγωνισμού και προχωράμε στις 
διαδικασίες δημοπράτησης.

•Στόχος μας η ενεργειακή αναβάθμιση 
του δικτύου ηλεκτροφωτισμού, τη 
μείωση δαπανών λειτουργίας και τη 
βελτίωση της ποιότητας φωτισμού.



ΟδοφωτισμόςCase Studies

Πετυχαίνουμε: 

•Εξοικονόμηση ενέργειας με 
εφαρμογή τεχνολογίας LED 
σε ποσοστό τουλάχιστον 
55%

•Εξοικονόμηση ετήσιας 
δαπάνης σε ποσοστό 36%

•Πραγματοποιούμε 
παρεμβάσεις σε 5.441 
φωτιστικά σώματα σε όλο 
τον Δήμο 



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας

Ο Δήμος Λουτρακίου – Περαχώρας – Αγίων Θεοδώρων έχει αναπτύξει και ολοκληρώνει το όραμα για το 
ΣΒΑΚ, πραγματοποιώντας τις παρακάτω ενέργειες:

Α. Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης, όπως:

▪ τα βασικά οικονομικά, κοινωνικά, πολεοδομικά και κυκλοφοριακά χαρακτηριστικά του Δήμου,

▪ τα βασικά χωρικά πλαίσια και μελέτες που σχετίζονται με τα ζητήματα κινητικότητας και την ανάπτυξη οράματος,

Β. Πραγματοποίηση έρευνας ερωτηματολογίων για τις μετακινήσεις των κατοίκων, των μαθητών και των 
επισκεπτών

Γ. Υλοποίηση τριών διαβουλεύσεων μεταξύ πολιτών, κοινωνικών παραγόντων και Δήμου για να χαραχθεί 
ένα κοινό όραμα το οποίο θα χρησιμοποιηθεί στη συνέχεια ως το πλαίσιο για την ανάπτυξη συγκεκριμένων 
στόχων που θα διαμορφώσουν τα βασικά μέτρα που θα προταθούν.

Είμαστε έτοιμοι για την υλοποίηση της τελευταίας διαβούλευσης, η οποία θα δώσει τα 

αποτελέσματα για την ολοκλήρωση του ΣΒΑΚ, προκειμένου να λάβει ΦΕΚ 

και να προχωρήσουμε στην εφαρμογή του. 



Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας!

Γεώργιος Αλκ. Γκιώνης

Δήμαρχος Λουτρακίου − Περαχώρας − Αγίων Θεοδώρων


