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Το  Σύμφωνο  των Δημάρχων και η Πάτρα 

• Ο  Δήμος  Πατρέων  υπέγραψε  την  Ευρωπαϊκή  Πρωτοβουλία  του  Συμφώνου  των 
Δημάρχων στις 6 Νοεμβρίου 2008. 

 

Σύμφωνα με το οποίο  

• ‘οι  τοπικές  και  περιφερειακές  αρχές  μοιράζονται  την  ευθύνη  για  την 
καταπολέμηση  της  αύξησης  της  θερμοκρασίας  του  πλανήτη  με  τις  εθνικές 
κυβερνήσεις  και  ότι  οφείλουν  να  αναλάβουν  τη  δέσμευση  αυτή  ανεξαρτήτως 
των δεσμεύσεων άλλων ενδιαφερομένων φορέων  

 

 

 

 



Οι Δεσμεύσεις που απορρέουν από το Σύμφωνο των 

−  Προετοιμασία  μιας Βασικής Απογραφής Εκπομπών CO2  με  

καταγραφή  των ενεργειακών καταναλώσεων τόσο των δημοτικών όσο 

και των ιδιωτικών κτιρίων   

 

−  Προετοιμασία του Σχεδίου Δράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια, το οποίο 

πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την επίσημη υπογραφή του 

Συμφώνου των Δημάρχων  

 

−  Υλοποίηση  των  προτεινόμενων  μέτρων  για  την  μείωση  των  

εκπομπών CO2, ειδικά  στους  τομείς  ευθύνης  του  Δήμου (δημοτικά  

κτίρια,  φωτισμός,  οχήματα, δημοτικές προμήθειες, κτλ)  



«Ομάδα Διαχείρισης Ενέργειας και  
Κλιματικής  Αλλαγής» 

Δομή Συμφώνου των Δημάρχων 



Βασική Απογραφή Εκπομπών CO2 Καταγραφή  των 
ενεργειακών καταναλώσεων των δημοτικών και των 

ιδιωτικών κτιρίων 

Υπεύθυνος Υλοποίησης του Έργου :  ΑΔΕΠ Α.Ε. – Τμ. Περιβάλλοντος &  

Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

Περίοδος  Υλοποίησης : Ιανουάριος 2012 – Ιούλιος 2012   

 

Τομείς Εφαρμογής : 

•  Δημοτικά κτίρια  

•  Κτίρια οικιακού και τριτογενή τομέα  

•  Δημοτικός φωτισμός  

•  Μεταφορές (δημοτικά  οχήματα, Ιδιωτικά οχήματα  και δημόσιας χρήσης οχήματα 

  



Αποτελέσματα Βασικής Απογραφής Εκπομπών CO2 
και Καταγραφής  ενεργειακών καταναλώσεων 

Συνολική παραγωγή και 

κατανάλωση  

τελικής ενέργειας και  

εκπομπές CO2 



Συμμετοχή κάθε τομέα δραστηριότητας  
στις εκπομπές της πόλης της Πάτρας (2009) 

 



Ο στόχος  20-20-20 για τη πόλη της Πάτρας 

Οι  εκπομπές  διοξειδίου  του  άνθρακα  υπολογίζονται σε 1.064.886  

τόνους CO2  ετησίως (έτος αναφοράς: 2009).  

Ο στόχος που θέτει ο Δήμος είναι η μείωση αυτών των εκπομπών κατά 

212.977τόνους μέχρι το έτος 2020. 



Προτεινόμενα δράσεις  και  μέτρα έως το 2020 

Υπεύθυνος Υλοποίησης του Έργου :  ΑΔΕΠ Α.Ε. – Τμ. Περιβάλλοντος &  

Βιώσιμης Ανάπτυξης 

 

Περίοδος  Υλοποίησης : Αύγουστος  2012 – Νοέμβριος  2012   

 

Τομείς Εφαρμογής : 

•  Δημοτικά κτίρια  

•  Κτίρια οικιακού και τριτογενή τομέα  

•  Δημοτικός φωτισμός  

•  Μεταφορές (δημοτικά  οχήματα, Ιδιωτικά οχήματα  και δημόσιας χρήσης οχήματα 

•  ΑΠΕ 

•  Δημοτικές Προμήθειες  

  



Δημοτικά κτίρια 

Προγραμματισμός δράσεων για δημοτικά κτίρια / εγκαταστάσεις  



Οικιακός / τριτογενής τομέας 

Προγραμματισμός δράσεων για οικιακό / τριτογενή τομέα  



 Δημοτικός Φωτισμός 

Προγραμματισμός δράσεων για δημοτικό φωτισμό  



Δημοτικά   Οχήματα 

Προγραμματισμός δράσεων για δημοτικά οχήματα  



Μεταφορές 

Προγραμματισμός δράσεων για τις μεταφορές  



Ανανεώσιμες  Πηγές  Ενέργειας 

Προγραμματισμός δράσεων για ΑΠΕ  



Πράσινες δημοτικές προμήθειες 

Προγραμματισμός δράσεων για πράσινες δημοτικές προμήθειες  



Ανάλυση   Αποτελεσμάτων  (1) 

Συνολική μείωση εκπομπών CO2 



Ανάλυση   Αποτελεσμάτων  (2) 

Ποσοστό συνεισφοράς κάθε τομέα στην  

συνολική αναμενόμενη  μείωση εκπομπών  



Η παρακολούθηση  της προόδου υλοποίησης ΣΔΑΕ  

• Υπεύθυνος Υλοποίησης του Έργου :  ΑΔΕΠ Α.Ε. – Τμ. Περιβάλλοντος &  Βιώσιμης 
Ανάπτυξης 

 

• Περίοδος  Υλοποίησης : Ιούνιος 2013 – Μάιος 2015   

• ο  Δήμος  υποχρεούται  να υποβάλει μία «Αναφορά Υλοποίησης» κάθε 2 χρόνια 
μετά την υποβολή του αρχικού Σχεδίου Δράσης.  

• Στην αναφορά θα περιέχεται ένας νέος υπολογισμός των εκπομπών CO2  και  
πληροφορίες  για  τα  μέτρα  που  υλοποιήθηκαν  και  τα αποτελέσματά  τους  στο  
ενδιάμεσο  διάστημα. 

•  Έμφαση  θα  δοθεί  στο  να περιέχονται ποσοτικά στοιχεία για την κάθε δράση / 
μέτρο που υλοποιήθηκε. Για την ποσοτικοποίηση καθενός από τους τομείς 
παρεμβάσεων προβλέπεται η επιλογή δεικτών  παρακολούθησης:  



Ευχαριστώ  πολύ  

 

 
 

 

Για περισσότερες πληροφορίες  

Κων/νος  Κωνσταντακόπουλος 

e-mail:konstada@adep.gr 

Τηλ: 2610-361-747 

 


