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Short Description
The present deliverable presents the replication plan of the Municipality of Maroussi which
was based on the conclusions and data obtained from the five Municipalities of PRODESA. Initially the selection of the buildings of the Mu
Municipality
nicipality of Maroussi that will participate in the
replicationplan is presented.. For the selected buildings, both their technical characteristics and
their consumption are presented
presented, creating an energy visualization. They are then examined
individually, highlighting
ighlighting energy efficiency interventions and then the most cost effective of
themare selected.. Then we proceed to the budgeting of the most advantageous interventions
and the development of the replication plan of the Municipality of Maroussi, using the methodology of PRODESA. Finally, we present an implementation plan which is divided into three
phases, (a) the tender and implementation of a final design (b) the selection of the financing
model and (c) the tender and implementation of the project, along with a timetable.
Το παρόν παραδοτέο παρουσιάζει το σχέδιο αναπαραγωγής του Δήμου Αμαρουσίου
το οποίο στηρίχθηκε στα συμπεράσματα και στα στοιχεία που προέκυψαν από τους πέντε
Δήμους του PRODESA.. Αρχικά αναφέρεται η επιλογή των κτιρίων του Δήμου Αμαρουσίο
Αμαρουσίου που
θα συμμετέχουν στο σχέδιο αναπαραγωγής. Για τα επιλεγμένα κτίρια παρουσιάζονται τόσο
τα τεχνικά τους χαρακτηριστικά, όσο και οι καταναλώσεις αυτών, δημιουργώντας μια
ενεργειακή απεικόνιση. Κατόπιν εξετάζονται το καθένα ξεχωριστά, καθορίζονται οι
παρεμβάσεις
μβάσεις ενεργειακής απόδοσης και στη συνέχεια επιλέγουμε τις πιο συμφέρουσες από
αυτές. Έπειτα προχωράμε στην κοστολόγηση των πιο συμφερουσών παρεμβάσεων και στην
ανάπτυξη του σχεδίου αναπαραγωγής του Δήμου Αμαρουσίου, χρησιμοποιώντας τη
μεθοδολογία του PRODESA.. Τέλος π
παρουσιάζουμε ένα σχέδιο υλοποίησης
οποίησης το οποίο χωρίζεται
χωρίζετ
σε τρείς φάσεις (α) την προκή
προκήρυξη και πραγματοποίηση της οριστικής μελέτης (β) την επιλογή
του χρηματοδοτικού
τικού μοντέλου και (γ) την προκή
προκήρυξη
ρυξη και εκτέλεση του έργου,
έργου μαζί με το
χρονοδιάγραμμα εκτέλεσής τους.

Key Words
PRODESA, energy efficiency refurbishment, municipal buildings, school buildings,
buildings renewable
energy sources, cost of energy efficiency measures, greenhouse gas emissions reduction
PRODESA, ανακαίνιση ενεργειακής απ
απόδοσης, δημοτικά κτίρια, σχολικά κτίρια, ανανεώσιμες
πηγές ενέργειας, κόστος μέτρων ενεργειακής αποδοτικότητας
αποδοτικότητας,, μείωση των αερίων του
θερμοκηπίου
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PRODESA in Brief
Seven major municipalities in the Athens Metropolitan Area join efforts to launch showcase
energy efficiency and renewable energy projects, utilizing innovative financial tools and aattracting private investments.
The projects comprise energy efficiency interventions in 116 municipal buildi
buildings,
ngs, integration of
a total 3.2 MW of photovoltaics on the roofs of these buildings and re
re-lamping
lamping for the municimunic
pal lighting. Total energy savings is 45.6 GWh/y and renewable electricity production is 4.8
GWh/y. The total cost for interventions is 20.24 M€
€ and the PRODESA cost is 1.06 M€.
To achieve its objectives, the project shall focus on optimal bundling of the fragmented m
municipal projects to achieve considerable size, reasonable payback time and risk diversification.
Bundling is also expected to lo
lower processing costs.
Pooling of resources is used to optimise financial results for all parties and to ensure high pa
participation of ESCOs in the tenders. The newly introduced National Revolving Fund for Energy
Efficiency and the Utility ESCO Fund will be part of the pool. Pooling will facilitate the exploitaexploit
tion of innovative financing schemes. Crowdfunding has been recently introduced in the Greek
legislation and this tool will be carefully studied and applied.
PRODESA is the first of its kind effort in Greece and aims to significantly contribute to the EnE
ergy Performance Contracting take
take-off. For this reason, the project consortium has pooled tot
gether Key Actors such as the National Centre for energy efficiency, the European Crowdfun
Crowdfunding Network and entities
ities with technical, financial and legal expertise.
Being a showcase project, it emphasises on capacity building, replicability, dissemination and
exploitation of results.
Two replicator municipalities are directly involved in the project and a network of at least 30
replicators will be initiated with the help of the Central Union of Municipalities of Greece.
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Abbreviations
kWh

Κιλοβατώρα

tnCO2

ΤόνοςCO2

MWh

Μεγαβατώρα

MVHR

Μηχανικός εξαερισμός με ανάκτηση θερμότητας

ΟΤΑ

Οργανισμός Τοπικής Αυτοδιοίκησης
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1. Short summary in Eng
English
1.1.

Preparation for the Replication plan

The Municipality of Maroussi together with 5 other Municipalities participates in the PRODESA
project. Given this, he has the obligation to select buildings of his Municipality to participate in
the PRODESA replication plan and to present the results obtained in this deliverable.
The technical service department of the Municipality of Maroussi selected 8 buildings of its
municipality which were examined separately in terms of their structural
uctural characteristics.
characteristic The
selected buildings and their characteristics are listed in the table below.
Table 1.1 Technical characteristics of buildings of the Municipality of Maroussi
Heating
System

Cooling
System

Natural
Gas Boiler

Local
units
A/C

Building

Area(
m)

Construction
date

St. Thomas
gym

2000

1997

√

Swimming
pool- Tennis
court

8000

2000

Κokkinia
Gym

1200

2012

st

1
High
School
th

2

2300

1996

Cell Insulation

Frame type

-

Insufficient
insulation

Single Glass in
aluminum
frame

√

√

Sufficient
insulation

Double Glass
in aluminum
frame

-

√

Sufficient
insulation

Double Glass
in aluminum
frame

-

Sufficient
insulation

Single Glass in
aluminum
frame
Single Glass in
aluminum
frame

√

7
High
School

1.050

1995

√

-

Insufficient
insulation

Natural History
museum

400

2005

-

√

Sufficient
insulation

Double Glass
in aluminum
frame

Voreios
brary

450

1978

√

√

Insufficient
insulation

Single Glass in
wooden
frame

900

2000

√

√

Sufficient
insulation

Double Glass
in aluminum
frame

Music
School

Li-

We then collected the energy consumption for each building by drawing information from
consumption invoices of the last three years. The problem we encountered at this stage was
the lack of available invoices for some periods of time. It was decided to choose
ose the year 2016
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as the reference year as for this period we had the most complete consumption data. The data
for each building are presented in the table below.
Table 1.2 Energy consumption of buildings of tthe Municipality of Maroussi
Energy consumption of buildings of the Municipality of MaM
roussi
Electric Energy
(kWh)

Electric
Energy
(€)

NG
(kWh)

NG
(€)

Oil
(lt)

St. Thomas Gym

150,336

28,563

0

0

-

Natural History Museum

54,520

10,358

0

0

-

Open swimming pool- Tennis court

441,610

83,905

Voreios Library

24,517

4,658

0

0

-

Music School

43,040

8,177

0

0

-

1st high school

53,768

10,215

136,908

6,845

-

Kokkinia Gym

44,520

8,458

50,431

2,524

-

7th High School

23,120

4,392

57,622

2,881

-

TOTAL

835,431

158,731

Building Name

2,782,616 139,130

3,027,431 151,378

-

-

An on-site
site inspection of the buildings that were selected by the Municipality of Maroussi to
participate in the PRODESA identified the problems of each building. For each of the buildings,
the main and most profitable energy interventions were selected in order to reduce their
energy consumption. At the same time, it was decided to install photovoltaic systems on the
roofss of buildings, which achieve electricity savings through energy net metering.
meter
The table
below presents the estimated costs for the selected energy interventions, as well as the cost of
installing photovoltaic systems.
Table 1.3 Costs of energy interventions and photovoltaic
photovoltaics

BUILDINGS
St. Thomas Gym

AC units
(€)

Heat
pumps (€)

LED
Lighting
(€)

12,820
820

8,100

9,680

Rooftop
insulation(€)

0

PV syssy
tem (€)

Total
(€)

16
16,000

46,600
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Natural History Museum

6,000
000

2,000

6,100

Open
swimming
pool- Tennis court

16,000
000

22,150

6,650

Voreios Library

3,200
200

4,100

3,500

Music School

4,000
000

3,000

1st high school

5,500
500

Kokkinia Gym
7th High School

0

8
8,000

22,100

16
16,000

60,800

0

8
8,000

18,800

2,400

0

12
12,000

21,400

7,300

6,500

138,000

11
11,200

168,500

10,500
500

14,950

2,650

0

16
16,000

44,100

4,500
500

-

7,300

73,500

16
16,000

101,300

0

483,600

TOTAL
Table1.4 Overall energy effects
Primary energy
before
Interventions
nterventions
(kWh/y)

Primary energy
savings after
interventions
(kWh/y)

Production
photovoltaic sysstems
(kWh/y)

453,974
453,974.4

74,240

30,200

Natural History
Museum

158,108

21,808

Open swimming
poolTennis
court

4,202,415
,415.8

218,080

30,200

362,379.49

Voreios Library

71,255
71,255.9

14,210

15,100

19,401.213

Music School

124,816

17,472.55

22,650

36,607.835

1st high school

299,680.6
,680.6

26,506

22,140

44,137.092

Kokkinia Gym

182,060.
182,060.55

18,067

30,200

37,868.81

7th High School

127,551.1
,551.1

11,397

30,200

18,978.91

BUILDINGS

St. Thomas Gym

15,100

Emissions
CO2afterinte
rventions
(kgCO2)
123,363.904
46,483
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1.2.

Development of Replication plan

The Municipality of Maroussi, in order to implement the PRODESA project and come up with a
specific project, studied the methodology and relied on the data it had collected from progress
and capacity building meetings. The aim of the PRODESA project is to formulate new innovainnov
tive financing schemes to support the construction of energy efficiency projects in municipal
buildings and street lighting. The innovative financing scheme studied by the PRODESA project
is based on the pooling of resources that can co
come
me from public grants, bank lending, equity,
crowdfunding, and private resources through Energy Performance Contracts (EPCs). Energy
Performance Contractingis in troduced into Greek legislation by law 3855/2010 as well as law
4342/2015 (incorporation of Di
Directives
rectives 2006/32 / EC and 2012/27 / EC on energy efficiency)
where, among other things, the relevant definition is given as well as the minimum content
that such a contract must include when awarded in the public sector. The benefits of aaEPC
(Energy Performance
mance Contracting) are important for municipalities as in addition to ensuring
energy savings and reducing greenhouse gas emissions, as well as participating in the initial
investment capital, the municipality does not write a loan (which it essentially takes from EESCO) to its balance sheets under certain conditions.
The
he financing scheme implemented in PRODESA combines private funding through EPC with
municipal funds (own or through lending) and grants. The combination of different financial
sources presupposes that the proj
project
ect meets the requirements of the financial institutions. Each
institution sets its own requirements that most often differ from each other. Therefore, in o
order to be able to approve their funding, measures must be provided that meet these requir
requirements, as well as the difficulties encountered by pooling resources as early as possible, ii.e.,
from the earliest stages of project development
development.
According to the methodology of PRODESA, 3 financing schemes for the Municipality of M
Maroussi were examined:
1. 100% Debt Financing
2. 100% private financing by the Energy Services Company (ESCO)
3. Co-financing by the Municipality and ESCO.
The results of the financing plan as they emerge from the development according to the PRODESA methodology are presented in the fo
following tables.
Table 1.5 Financing scheme – Financial data of the municipality
MUNICIPALITY

Loan 100%

ESCO 100%

Co-funding
funding – ΟΤΑ
35%

Auctioned project costs(€)

508,368

764,586 (*)

531,192 (**)

Funding

---------

---------

---------

Loan and interest

619,926

---------

234,114

Total project cost

619,926

845,585

573,322

Total project cost for the municipality

619,926

845,585

573,322

13.27years

9.95 years

Repayment time period

10.81 years
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Profitabilityindex
Net present value(€)

0.66 (Π.Υ.)

0.29 (Υ)

0.70 (Π.Υ.)

333,199

224,928

372,980

(*Price premium= 44% - additional cost in case ESCO undertakes the financing in full
(**)Price premium= 6% - additional cost in case of 35% co-financing

Table 1.6 Financing scheme–– Financial data of the contractor
MUNICIPALITY
Auctioned project costs(€)

ESCO 100%

Cofunding – ΟΤΑ
35%

508,368 764,586 (*)

531,192 (**)

Loan 100%

Loan and interest for the contractor (€)
Profitability index
Net present value (€)

---

279,889

0.65 (Π.Υ.)

0.30 (Υ)

187,855

83,768

123,307
0.32 (Π.Υ.)
88,577

(*)Price premium = 44% - additional cost in case ESCO undertakes the financing in full
(**)Price premium = 6% - additional cost in case of 35% co-financing

1.3.

Implementation of Replication plan

The planning of the actions for the implementation is based on the methodology followed by
the Municipalities of PRODESA and is reflected in the following.
First step:
The first step is to prepare the tender for the assignment of the energy efficiency study to the
selected buildings. The tender must contain the following information:
1. The aim of the study: "The conduct of the present study through the energy inspe
inspection, technical analysis and submission of specific techno
techno-economic
economic proposals concernconcer
ing the buildings and other facilities of the Municipality of Maroussi aims at energy
saving
ing and improvement as well as technical consulting services for the preparation of
tender
er documents in order to achieve the implementation of the proposed energy eefficiency intervention actions and the production of renewable energy sources through
an Energy Efficiency Contract (EPC) "
2. The Technical characteristics of the study.
3. The duration of the study
The results of the study should include the following elements:
1. Detailed report on the condition of the buildings.
2. Updated energy efficiency certificates for all buildings.
3. Presentation of the important interventions per building and calculation of energy savsa
ings for each of them.
4. Presentation of a tool for measuring energy savings (e
(e.g. installation of smart-meter)
smart
and its costing.
5. Technical report which will include the results of the financial analysis for the viability
of the interventions.
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6. Detailed report on the preparation of the tender documents for the implementation of
the proposed interventions by the municipality which must include:
 Recording of all interventions
 Study for the installation of photovoltaic systems
 Budget reportt for each of the interventions or facilities
 Obligation report and schedule with clauses for the contractor
7. Qualifications of a contractor: Report with qualifications of a contractor that are certicert
fied by participation in similar projects and certification of their good execution.
Second step:
The second step is the selection of the financial model that will be selected by the Municipality
of Maroussi. From the financial model scenarios we studied, we chose the scenario of the co
cofinancing of the energy investment by ESCO company and by the Municipality of Maroussi.
This is a relatively flexible scheme that offers significant assistance in financing interventions in
the Municipality of Maroussi as it attracts private funds. The financial plan iss described in the
table below.
Table 1.7 Preliminary financing plan
Municipality of Maroussi 35%
ESCO

65%

Third step:
The third step is to prepare the announcement of the tender for the implementation of the
energy interventions, following the type of GPC ‘Guaranteed Performance Contract’.
The characteristics of the tender for the implementation of the project are the following:
1. Object of the Contract
2. Description and costing of project execution
3. Contract duration.
4. Clauses for the contractor.
5. Technical Specifications and technical capacity of the contractor (project team)
6. Contractor Qualifications: The contractor qualifications required are described in the
announcement in accordance with Law 4412/2016 and are the formal contractor quaqu
lifications, the suitability of the contractor's professional activity and the contractor's
financial adequacy.
7. Schedule of deliveries and payments of the project.
After the announcement of the tender and the appointment of ev
evaluation
aluation committees by the
Municipality of Maroussi for the implementation of the energy efficiency interventions, the
realization of the tender follows with the submission of bids by the contractors. Subsequently,
the bids are unsealed and evaluated, with the final stage being the securing of the tender to
the selected contractor and the signing of a project contract. This is followed by the impleme
implementation of energy interventions and the completion of the project as provided by the project
contract of the Municipality of Maroussi and the Contractor.
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2. Εισαγωγή
Στα πλαίσια της ευαισθητοποίησης επάνω σε περιβαλλοντικά θέματα o δήμος
Αμαρουσίου, συμμετέχει στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα PRODESA ((Energy Efficiency Project Development for South Attica). Ένας από τους κύριους στόχους του προγράμματος αυτού, είναι
η μείωση των ενεργειακών αναγκών των κοινόχρηστων κτιρίων του δήμου
δήμου.
Ο Δήμος Αμαρουσίου έχει αναλάβει να εκπονήσει ένα σχέδιο υλοποίησης επεμβάσεων
ενεργειακής απόδοσης στα δημοτικά κτίρια. Το σχέδιο θα περιλαμ
περιλαμβάνει
βάνει μία προκαταρκτική
τεχνοοικονομική μελέτη των επεμβάσεων και προτάσεις χρηματοδότησης για την υλοποίησή
τους μέσω σύμβασης ενεργειακής απόδοσης. Το σχέδιο θα αναπτυχθεί ακολουθώντας την
μεθοδολογία που αναπτύσσεται από το έργο PRODESA. Σύμφωνα με αυτό ο Δήμος
Αμαρουσίου συμβάλει στην επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων για μείωση
εκπομπών CO2 μέχρι το 2030.
Συγκεκριμένα στο παραδοτέο μετά τη σύντομη περιγραφή του Δήμου και των
ενεργειακών του αναγκών παρουσιάζονται τα κτίρια του δήμου που επιλέχθηκαν
επιλέ
για να
συμμετέχουν στο Σχέδιο Αναπαραγωγής
ναπαραγωγής του Δήμου Αμαρουσίου, το οποίο βασίζεται σε
στοιχεία και εμπειρία που προέκυψαν από τους 5 Δήμους του PRODESA. Παραθέτουμε τις
καταναλώσεις των συγκεκριμένων κτιρίων και επισημαίνουμε τα προβλήματα που
εντοπίστηκαν στο καθένα ξξεχωριστά.
χωριστά. Στη συνέχεια παρουσιάζονται και επιλέγονται οι
προτάσεις ενεργειακών παρεμβάσεων που στοχεύουν στη μείωση των ενεργειακών
καταναλώσεων,
λώσεων, στην βελτίωση των συνθηκών θερμικής και οπτικής άνεσης και στην
απεξάρτηση από τα ορυκτά καύσιμα. Οι παρεμβάσεις αυτές συνήθως είναι τοποθέτηση
κλιματιστικών μονάδων, τοποθέτηση συστημάτων ανάκτησης θερμότητας, αντικατάσταση
λαμπτήρων, εγκατάσταση smartmeter,, μονώσεις ταρατσών και τοποθέτηση
φωτοβολταϊκώνσυστημάτων.. Τέλος εκτιμώντας την εξοικονόμηση που θα μπορούσε να
επιτευχθεί μετά τις παρεμβατικές υπολογίζουμε την ετήσια αναμενόμενη ποσοστιαία
εξοικονόμηση κατανάλωσης για θέρμανση και φωτισμό.
Στο
το επόμενο βήμα παρουσιάζεται η εφαρμογή και η μεθοδολογία του σχεδίου PRODESA,, με σημαντικές πληροφορίες που αφορούν τις Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης και το
χρηματοδοτικό σχήμα. Τέλος παρουσιάζονται τα τρία χρηματοδοτικά σχήματα παραθέτοντας
στοιχεία που
υ είναι χρήσιμα για την εφαρμογή του σχεδίου στα κτίρια του Δήμου Αμαρουσίου
Αμαρουσίου.
Στο τελικό στάδιο του συγκεκριμένου παραδοτέου παρουσιάζεται η υλοποίηση του
Σχεδίου Αναπαραγωγής για το Δήμο Αμαρουσίου. Το έργο χωρίζεται σε τρία στάδια
υλοποίησης τα οποία παρουσιάζονται
ρουσιάζονται και παραθέτουμε χρονοδιάγραμμα
ρονοδιάγραμμα υλοποίησης του
σχεδίου αναπαραγωγής
γωγής που αφορά την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί από τον
Δήμο αλλά και την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης.
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3. Σύντομη περιγραφή Δήμου
3.1. Γενικές πληροφορίες
Ο Δήμος Αμαρουσίου αναπτύσσεται σε υψόμετρο 230 μέτρων, 2 χιλιόμετρα νότια
της Κηφισιάς και 11 χιλιόμετρα βορειοανατολικά του κέντρου των Αθηνών,, ενώ περιβάλλεται
από τους περιφερειακούς δήμους της Πεντέλης, των Βριλησσίων, του Ψυχικού,
Ψυχικού της Νέας
Ιωνίας, του Ηρακλείου, του Χαλανδρίου και της Πεύκης. Ανήκει διοικητικά στην Περιφέρεια
Αττικής.
Ο Δήμος Αμαρουσίου τοποθετείται στην καρδιά του Βορείου Τομέα Αθηνώνκαι
Αθηνών
καταλαμβάνει έκταση 13 τ.χλμ. και ο πληθυσμός του ανέρχεται σε 72.333 κατοίκους
σύμφωνα με την απογραφή του 2011.
Ο δήμος συμμετέχει στο Σύνδεσμο Προστασίας και Ανάπλασης του Πεντελικού (ΣΠΑΠ),
στο Σύνδεσμο δήμων βορειοανατολικής Αθήνας (ΣΒΑΠ) και αποτελεί έδρα για μεγάλες
σημαντικές ελληνικές και πολυεθνικές επιχειρήσεις στο χώρο των κατασκευών,
κατασκευών των χρηματοπιστωτικών, των τηλεπικοι
τηλεπικοινωνιών και του εμπορίου λιανικής.. Αποτελεί σημείο αναφοράς
για όλους τους κατοίκους του συγκροτήματος και είναι παγκοσμίως γνωστό για τις
πλούσιες πολιτιστικές και αθλητικές του υποδομές, με πιο χαρακτηριστικές το ΟΑΚΑ, το
Δημαρχιακό Μέγαρο, την Πινακοθήκη, τη Βόρειο Βιβλιοθήκη και τους
πολυσύχναστους συγκοινωνιακούς κόμβους Νερατζιώτισσας και Μαρούσι. Επίσης στο δήμο
στεγάζονται νοσοκομεία και το Υπουργείο Παιδείας.

Εικόνα 3.1

Χάρτης
ρτης δήμου Αμαρουσίου (εικόνα από Googlemaps)

3.2. Υποδομές Δήμου
Ο Δήμος Αμαρουσίου βρίσκεται στην Περιφερειακή ενότητα Βορείου τομέα Αθηνών της
περιφέρειας Αττικής και παραδοσιακά ήταν ένας από τους πρώτους οικισμούς που άρχισαν
να αναπτύσσονται στην ευρύτερη περιοχή της βορειοανατολικής Αττικής.
Ο Δήμος Αμαρουσίου γνώρισε τα τελευταία χρόνια αλματώδη οικονομική ανάπτυξη με
πληθώρα νέων έργων. Στην επιχειρηματική ζώνη συγκεντρώνετα
συγκεντρώνεταιι αρκετά μεγάλο ποσοστό της
επιχειρηματικής δραστηριότητας, κυρίως στον τομέα των υπηρεσιών της υγείας, του
χρηματοπιστωτικού τομέα, των τηλεπικοινωνιών καθώς και του εμπορίου λιανικής.
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Ο Δήμος πέρα των παραπάνω αριθμεί δημόσια νηπιαγωγεία, δημοτικά, γυμν
γυμνάσια και λύκεια
καθώς και επαγγελματικά λύκεια και δημόσια ΙΕΚ.
Επίσης περιλαμβάνει πληθώρα αθλητικών εγκαταστάσεων, όπως γήπεδα 55×5, Δημοτικό
κολυμβητήριο, δύο γήπεδα τένις
τένις,, κλειστό γυμναστήριο Σπ.Λουης, του Αγίου Θωμά καθώς και
το κλειστό γυμναστήριο Κοκκινιάς.
κκινιάς.
Στο Αμαρούσιο εδρεύουν επίσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, η Ανώτατη
Σχολή Παιδαγωγικής και Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.ΠΑΙ.ΤΕ), η Βόρειος Βιβλιοθήκη, η
Δημοτική Πινακοθήκη, το Σπαθάρειο Μουσεί
Μουσείο,, το Ίδρυμα Γιάννη Τσαρούχη και η εφημερίδα
Αμαρυσία.

3.3. Ενεργειακές καταναλώσεις δημοτικών κτιρίων
Σαν πρώτο βήμα ο δήμος Αμαρουσίου, εξέτασε μερικά από τα δημοτικά του κτίρια, τα
οποία θεωρήθηκαν ότι συγκεντρώνουν όλες τις κύριες συνθήκες χρήσης που είναι άξιες προς
μελέτη και εξαγωγή σημαντικών συμπερασμάτων σχετικά με την ενεργειακή κατανάλωση.
Τελικά η Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου κατέληξε να επιλέξει 8 κτίρια που εμφανίζονται
παρακάτω.
Πίνακας 3.1 Ενεργειακές Καταναλώσεις φυσικού αερίου και ηλεκτρικού ρεύματος
δημοτικών κτιρίων 2016
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ
ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΡΕΥΜΑ (kWh)

ΦΑ (kWh)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
(lt)

Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Θωμά

150.336

0

-

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

54.520

0

-

Ανοιχτό Κολυμβητήριο – Γήπεδα
Τέννις

441.610

2.782.616

-

Βορέειος Βιβλιοθήκη

24.517

0

-

Ωδείο

43.040

0

-

1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο

53.768

136.908

-

Κλειστό Γυμναστήριο Κοκκινιάς

44.520

50.431

-

7ο Γυμνάσιο

23.120

57.622

-

ΣΥΝΟΛΟ

835.431

3.027.431

-

Το ετήσιο κόστος ενέργειας βάσει της αντίστοιχης ετήσιας κατανάλωσης των κτιρίων
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα.


Οι εκπομπές CO2 κατά προσέγγιση σε ετήσια βάση είναι 1.419.617 kgCO2.
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Πίνακας 3.2

Ενεργειακό κόστος ετήσιας κατανάλωσης δημοτικών κτιρίων για τα έτη 2016
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΜΑΡΟΥΣΙΟΥ

ΟΝΟΜΑ ΚΤΙΡΙΟΥ

ΡΕΥΜΑ (€)

ΦΑ (€)

ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ
(€)

Κλειστό Γυμναστήριο Αγ. Θωμά

24.053

0

-

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

8.680

0

-

Ανοιχτό Κολυμβητήριο – Γήπεδα
Τέννις

70.657

208.696

-

Βορέειος Βιβλιοθήκη

3.922

0

-

Ωδείο

6.886

0

-

1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο

8.602

10.268

-

Κλειστό Γυμναστήριο Κοκκινιάς

7.123

3.782

-

7ο Γυμνάσιο

3.704

4.321

-

133.627

227.067

-

ΣΥΝΟΛΟ
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4. Αποτύπωση των υφιστάμενων ενεργειακών αναγκών
αναγκώ
Σε κάθε κτίριο πραγματοποιήθηκε επιτόπιος έλεγχος με ενεργειακό ηλεκτρολόγο
ηλεκτρολόγοεγκαταστάτη. Σκοπός ήταν να εντοπιστούν οι όποιες παθογένειες των κτιρίων με στόχο την
εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και τις μετέπειτα παρεμβατικ
παρεμβατικές
ές δράσεις οι οποίες θα
μειώσουν όσο είναι δυνατόν την κατανάλωση ενέργειας.
Τα στοιχεία που αναφέρονται στους κάτωθι πίνακες πάρθηκαν από τα τιμολόγια
κατανάλωσης των παρόχων ενέργειας με κάποιες ωστόσο ελλείψεις.

4.1. Παρουσίαση Κτιρίων
Στον παρακάτω πίνακα αναφέρονται τα βασικά χαρακτηριστικά των κτιρίων
κ
που
επιλέγησαν από το Δήμο Αμαρουσίου.
Πίνακας 4.1 Χαρακτηριστικά κτιρίων του Δήμου Αμαρουσίου

ΚΤΙΡΙΟ

Επιφάνεια
(m2)

Έτος κατα
κατασκευής

Σύστημα
θέρμανσης
Λέβητας
φυσικού
αερίου

Σύστημα
ψύξης
Τοπικές
μονάδες
A/C

Μόνωση
κελύφους

Τύπος
κουφώματος
Μονά τζάμια
με πλαίσιο
αλουμινίου

Κλειστό
γυμναστήρι
ο Αγίου
Θωμά

2000

1997

√

-

Ανεπαρκής
θερμομόνωση

Ανοιχτό
κολυμβητήρ
ιο- Γήπεδα
τένις

8000

2000

√

√

Επαρκής
θερμομόνωση

Διπλά τζάμια
με πλαίσιο
αλουμινίου

Κλειστό
γυμναστήρι
ο Κοκκινιάς

1200

2012

-

√

Επαρκής
θερμομόνωση

Διπλά τζάμια
με πλαίσιο
αλουμινίου

1ο Γυμνάσιο
– 1ο Λύκειο

2300

1996

√

-

Επαρκής
θερμομόνωση

Μονά τζάμια
με πλαίσιο
αλουμινίου

7ο Γυμνάσιο

1.050

1995

√

-

Ανεπαρκής
θερμομόνωση

Μονά τζάμια
με πλαίσιο
αλουμινίου

Μουσείο
Φυσικής
Ιστορίας

400

2005

-

√

Επαρκής
θερμομόνωση

Διπλά τζάμια
με πλαίσιο
αλουμινίου

Βορέειος
Βιβλιοθήκη

450

1978

√

√

Ανεπαρκής
θερμομόνωση

Μονά τζάμια
με ξύλινο
πλαίσιο

Ωδείο

900

2000

√

√

Επαρκής
θερμομόνωση

Διπλά τζάμια
με πλαίσιο
αλουμινίου
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4.2. Προβλήματα που εντοπίστηκαν κατά την επιθεώρηση
Τα κριτήρια αξιολόγησης ενός δημοτικού κτιρίου έτσι ώστε αυτό να μπει υπό τη
διαδικασία επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης είναι πολυδιάστατη. Τα κυριότερα
προβλήματα μη βέλτιστης απόδοσης είναι ο ενεργοβόρος και παλαιού τύπου σε κάθε
περίπτωση Η/Μ εξοπλισμός των κτιρίων, καθώς και το είδος της δόμησης ο οποίος λόγω
παλαιότητας σε κάποιες περιπτώσεις στερείται επαρκούς θερμομόνωσης. Συγκεκριμένα στα
κτίρια των σχολείων παρατηρείται υγρασία σε κάποιες από τις οροφές, λόγω έλλειψης
μόνωσης στην οροφή των κτιρίων
κτιρίων.. Παράλληλα παρατηρείται λανθασμένη χρήση των κτιρίων
αυτών, με την έννοια ότι θα μπορούσε να γίνεται μια πιο ορθολογιστική χρήση τόσο στις
ώρες χρήσης των κτιρίων, όσο επίσης και σωστή χρήση του Η/Μ εξοπλισμού.
Προφανές θεωρείται το γεγονός ότι όλες οι επ
επεμβατικές
εμβατικές ενέργειες που προτείνονται
αποσκοπούν στην βελτίωση του ενεργειακού αποτυπώματος του κάθε κτιρίου
κτιρίου, καθώς και
στην μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος
αποτυπώματος.

4.3. Προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας
Οι παρεμβατικές
τικές ενέργειες που προτείνονται αποσκοπούν στην μείωση της
ενεργειακής κατανάλωσης των κτιρίων και παρουσιάζονται παρακάτω. Συγκεκριμένα
προτείνουμε:
1. Τοποθέτηση
οποθέτηση κλιματιστικών μονάδων σε κάποιους χώρους των κτιρίων ανάλογα
με τη μορφολογία αυτώ
αυτών δίνοντας τη δυνατότητα χρήσης τους κατά τους
θερινούς μήνες.
2. Τοποθέτηση αντλιών θερμότητας.
3. Αντικατάσταση των λαμπτήρων με νέους λαμπτήρες τύπουLEDχαμηλότερης
τύπου
κατανάλωσης.
4. Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στις οροφές των κτιρίων

4.4. Παρουσίαση και επιλογή ενεργειακών επεμβάσεων ανά κτίριο
Παρακάτω
αρακάτω αναγράφον
αναγράφονται οι προτάσεις εξοικονόμησης ενέργειας που επιλέχθηκαν
για κάθε κτίριο, καθώς και η ετήσια αναμενόμενη ποσοστιαία εξοικονόμηση ενέργειας
ενέργειας.

Κλειστό γυμναστήριο Αγίου Θωμά
Το κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά έχει κατανάλωση μόνο ηλεκτρικής ενέργειας
και στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι καταναλώσεις των τριών τελευταίων ετών.
Πίνακας 4.2 Ενεργειακές καταναλώσεις κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Θωμά
Κατανάλωση
Φυσικού Αερίου
(kWh)

Κόστος
φυσικού
αερίου (€)

Κατανάλωση
ηλεκτρικού
ρεύματος (kWh)

Κόστος Ηλεκτρικού
ρεύματος (€)

2015

-

-

75.983

12.157

2016

-

-

150.336

24.053

2017

-

-

195.830

31.332

ΕΤΟΣ
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Για το συγκεκριμένο κτίριο προτείνονται τα παρακάτω:








Εγκατάσταση
γκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
Αυτοματισμό για το φωτισμό ειδικών χώρων με φωτοκύτταρο ανάλογα με την κίνηση
και το επίπεδο φυσικού φωτισμού στην διάρκεια της ημέρας
Αντλίες Θερμότητας
Κλιματιστικές
λιματιστικές μονάδες
Αντικατάσταση φωτιστικών συστημάτων
Τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης θερμότητας
Εγκατάσταση smartmeter με τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας

Στον παρακάτω πίνακα επιλέγουμε τις κυριότερες και πιο συμφέρουσες επεμβάσεις για το
κλειστό γυμναστήριο του Αγίου Θωμά.
Πίνακας 4.3 Επιλεγμένες ενεργειακές παρεμβάσεις κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Θωμά
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντλίες Θερμότητας

Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας με εσωτερικές μονάδες
(split)
Συνολικής ισχύος: 20 kW

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
Led
Συνολικής ισχύος :12 kW

Κλιματιστικές μονάδες

Τοποθέτηση 12 κλιματιστικών μονάδων (split στους
κοινόχρηστους χώρους με βαθμό απόδοσης COP≥ 4,2.
Συνολικής ισχύος: 60kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (ne
netmetering).
Συνολικής ισχύος: 20 kW

Στον παρακάτω πίνακα εκτιμούμε την ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης που θα
μπορούσε
ρούσε να επιτευχθεί κατόπιν των παραβάσεων σε θέρμανση και φωτισμό.
φωτισμό
Πίνακας 4.4 Ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Θωμά
Ετήσια αναμενόμενη ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης
Επεμβάσεις HVAC
Θέρμανση
Φωτισμός

Επεμβάσεις φωτισμού

6%
35%
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Ανοιχτό κολυμβητήριο
κολυμβητήριο- Γήπεδα τένις
Το ανοιχτό κολυμβητήριο – γήπεδα τένις έχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου και στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι καταναλώσεις των τριών
τελευταίων ετών.
Πίνακας 4.5 Ενεργειακές καταναλώσεις ανοιχτού κολυμβητηρίου
κολυμβητηρίου-Γήπεδα
Γήπεδα τένις
Κατανάλωση
ηλεκτρικού
ρεύματος (kWh)

Κόστος Ηλεκτρικού
ρεύματος (€)

229.993

396.080

63.372

2.782.616

208.696

441.610

70657

2.858.593

214.395

397.277

63.564

Κατανάλωση
Φυσικού Αερίου
(kWh)

Κόστος
φυσικού
αερίου (€)

2015

3.066.574

2016
2017

ΕΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο
κεκριμένο κτίριο προτείνονται τα παρακάτω:










Εγκατάσταση
γκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
Αντλίες Θερμότητας
Κλιματιστικές
λιματιστικές μονάδες
Αντικατάσταση φωτιστικών συστημάτων
Τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης θερμότητας
Εγκατάσταση smartmete rμε
με τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας
Τοποθέτηση
οποθέτηση χρονοδιακοπτών στη χρήση ζεστών νερών στα αποδυτήρια
Κάλυψη
άλυψη της επιφάνειας του κολυμβητηρίου με θερμομονωτικό πανί τις ώρες που δεν
λειτουργεί.
Ηλιοθερμία – Συστήματα
υστήματα παραγωγής ζεστού νερού

Στον παρακάτω πίνακα επιλέγουμε τις κυριότερες και πιο συμφέρουσες επεμβάσεις για το
ανοιχτό κολυμβητήριο.
Πίνακας 4.6 Επιλεγμένες ενεργειακές παρεμβάσεις ανοιχτού κολυμβητηρίου
κολυμβητηρίου- Γήπεδα τένις
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντλίες Θερμότητας

Τοποθέτηση 3 αντλιών θερμότητας με εσωτερικές μονάδες
(split)
Συνολικής ισχύος: 60 kW

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
Led
Συνολικής ισχύος :15kW

Κλιματιστικές μονάδες

Τοποθέτηση 15 κλιματιστικών μονάδων (split
(
στους
κοινόχρηστους χώρους με βαθμό απόδοσηςCOP≥
απόδοσης
4,2.
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Συνολικής ισχύος: 80kW
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου γραφείων και αποδυτηρίων μέσω ενεργειακού
συμψηφισμού (netmetering).

ΑΠΕ

Συνολικής ισχύος: 20 kW

Στον παρακάτω πίνακα εκτιμούμε την ποσοστιαία εξ
εξοικονόμηση κατανάλωσης που θα
μπορούσε να επιτευχθεί κατόπιν των παραβάσεων σε θέρμανση και φωτισμό.
φωτισμό
Πίνακας 4.7 Ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης ανοιχτού κολυμβητήριου
κολυμβητήριου-Γήπεδα τένις
Ετήσια αναμενόμενη ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης
Επεμβάσεις HVAC
Θέρμανση

Επεμβάσεις φωτισμού

3%

Φωτισμός

45%

Κλειστό γυμναστήριο Κοκκινιάς
Το κλειστό γυμναστήριο Κοκκινιάς έχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και
φυσικού αερίου και στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι καταναλώσεις των τριών
τελευταίων ετών.
Πίνακας 4.8 Ενεργειακές καταναλώσεις κλειστού γυμναστηρίου Κοκκινιάς
Κατανάλωση
ηλεκτρικού
ρεύματος (kWh)

Κόστος Ηλεκτρικού
ρεύματος (€)

5.216

73.240

11.718

50.431

3.782

44.520

7.123

69.284

5.196

81.800

13.088

Κατανάλωση
Φυσικού Αερίου
(kWh)

Κόστος
φυσικού
αερίου (€)

2015

69.557

2016
2017

ΕΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο κτίριο προτείνονται τα παρακάτω:







Εγκατάσταση
γκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
Αντλίες Θερμότητας
Κλιματιστικές
λιματιστικές μονάδες
Αντικατάσταση φωτιστικών συστημάτων
Τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης θερμότητας
Εγκατάσταση smartmeter με τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας
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Τοποθέτηση
οποθέτηση χρονοδιακοπτών στη χρήση ζεστών νερών στα αποδυτήρια
Αυτοματισμό
υτοματισμό για το φωτισμό ειδικών χώρων με φωτοκύτταρο ανάλογα με την κίνηση
και το επίπεδο φυσικού φωτισμού στην διάρκεια της ημέρας

Στον παρακάτω πίνακα επιλέγουμε τις κυριότερες και πιο συμφέρουσες επεμβάσεις για το
ανοιχτό κολυμβητήριο.
Πίνακας 4.9 Επιλεγμένες ενεργειακές παρεμβάσεις κλειστού γυμναστηρίου Κοκκινιάς
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντλίες Θερμότητας

Τοποθέτηση 2 αντλιών θερμότητας με εσωτερικές μονάδες
(split)
Συνολικής ισχύος: 40 kW
Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
Led

Σύστημα φωτισμού

Συνολικής ισχύος : 8kW
Τοποθέτηση 10 κλιματιστικών μονάδων (split
(
στους
κοινόχρηστους χώρους με βαθμό απόδοσης COP≥ 4,2.

Κλιματιστικές μονάδες

Συνολικής ισχύος: 50kW
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου γραφείων και αποδυτηρίων μέσω ενεργειακού
συμψηφισμού (netmetering).

ΑΠΕ

Συνολικής ισχύος: 20 kW

Στον παρακάτω πίνακα εκτιμούμε την ποσοστιαία εξ
εξοικονόμηση κατανάλωσης που θα
μπορούσε να επιτευχθεί κατόπιν των παραβάσεων σε θέρμανση και φωτισμό.
φωτισμό
Πίνακας 4.10 Ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης κλειστού γυμναστηρίου Κοκκινιάς
Ετήσια αναμενόμενη ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης
Επεμβάσεις HVAC
Θέρμανση
Φωτισμός

Επεμβάσεις φωτισμού

3%
40%

1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο
Το 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο έχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και
στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι καταναλώσεις των τριών τελευταίων ετών.
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Πίνακας 4.11 Ενεργειακές καταναλώσεις 11ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Δήμου Αμαρουσίου
Κατανάλωση
ηλεκτρικού
ρεύματος (kWh)

Κόστος Ηλεκτρικού
ρεύματος (€)

12.825

16.803

2.688

136.908

10.268

53.768

8.602

127.843

9.588

-

-

Κατανάλωση
Φυσικού Αερίου
(kWh)

Κόστος
φυσικού
αερίου (€)

2015

171.008

2016
2017

ΕΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο κτίριο προτείνονται τα παρακάτω:









Εγκατάσταση
γκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
Αντλίες Θερμότητας
Κλιματιστικές
λιματιστικές μονάδες
Αντικατάσταση φωτιστικών συστημάτων
Τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης θερμότητας
Εγκατάσταση smartmeter με τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας
Μόνωση
όνωση ταρατσών/δωμάτων
Αυτοματισμό για το φωτισμό ειδικών χώρων με φωτοκύτταρο ανάλογα με την κίνηση

Στον παρακάτω πίνακα επιλέγουμε τις κυριότερες και πιο συμφέρουσες επεμβάσεις για
το 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο.
Πίνακας 4.12 Επιλεγμένες ενεργειακές παρεμβάσεις 11ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Δήμου
Αμαρουσίου
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντλίες Θερμότητας

Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας με εσωτερικές μονάδες
(split)
Συνολικής ισχύος: 20 kW

Κλιματιστικές μονάδες

Τοποθέτηση 6 κλιματιστικών μονάδων (split)
(
στους
κοινόχρηστους χώρους με βαθμό απόδοσης COP≥ 4,2.
Συνολικής ισχύος: 30kW

Μόνωση ταρατσών/δωμάτων

Μονώσεις ταρατσών με πιστοποιημένα υλικά και με
πιστοποιημένες τεχνικές
Επιφάνεια : 2.300 m

Σύστημα φωτισμού

2

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
Led
Συνολικής ισχύος : 5,1kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering
netmetering).
Συνολικής ισχύος: 14kW
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Στον παρακάτω πίνακα εκτιμούμε την ποσοστιαία εξ
εξοικονόμηση κατανάλωσης που
θα μπορούσε να επιτευχθεί κατόπιν των παραβάσεων σε θέρμανση και φωτισμό.
φωτισμό
Πίνακας 4.13 Ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης 11ου Γυμνασίου-1ου Λυκείου Δήμου
Αμαρουσίου
Ετήσια αναμενόμενη ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης
Επεμβάσεις HVAC
Θέρμανση

Επεμβάσεις φωτισμού

7%

Φωτισμός

35%

7ο Γυμνάσιο Δήμου Αμαρουσίου
Το 7ο Γυμνάσιο έχει κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου και στον
παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι καταναλώσεις των τριών τελευταίων ετών.
Πίνακας 4.14 Ενεργειακές καταναλώσεις 77ου Γυμνασίου Δήμου Αμαρουσίου
Κατανάλωση
Φυσικού Αερίου
(kWh)

Κόστος
φυσικού
αερίου (€)

Κατανάλωση
ηλεκτρικού
ρεύματος (kWh)

Κόστος Ηλεκτρικού
ρεύματος (€)

2015

56.657

4.249

25.195

4.031

2016

57.622

4321

23.120

3.704

2017

71.505

5.362

5.320

851

ΕΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο κτίριο προτείνονται τα παρακάτω:









Εγκατάσταση
γκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων
Αντλίες Θερμότητας
Κλιματιστικές
λιματιστικές μονάδες
Αντικατάσταση φωτιστικών συστημάτων
Τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης θερμότητας
Εγκατάσταση smartmeter με τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας
Μόνωση
όνωση ταρατσών/δωμάτων
Αυτοματισμό για το φωτισμό ειδικών χώρων με φωτοκύτταρο ανάλογα με την κίνηση

Στον παρακάτω πίνακα επιλέγουμε τις κυριότερες και πιο συμφέρουσες επεμβάσεις για το 7ο
Γυμνάσιο.
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Πίνακας 4.15 Επιλεγμένες ενεργειακές παρεμβάσεις 77ου Γυμνασίου Δήμου Αμαρουσίου
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Κλιματιστικές μονάδες

Τοποθέτηση 5 κλιματιστικών μονάδων (split)
(
στους
κοινόχρηστους χώρους με βαθμό απόδοσης COP≥ 4,2.
Συνολικής ισχύος: 26 kW

Μόνωση ταρατσών/δωμάτων

Μονώσεις ταρατσών με πιστοποιημένα υλικά και με
πιστοποιημένες τεχνικές
Επιφάνεια : 1050 m

2

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
Led

Σύστημα φωτισμού

Συνολικής ισχύος : 3,6kW
Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering
netmetering).

ΑΠΕ

Συνολικής ισχύος: 20kW

Στον παρακάτω πίνακα εκτιμούμε την ποσοστιαία εξ
εξοικονόμηση κατανάλωσης που θα
μπορούσε να επιτευχθεί κατόπιν των παραβάσεων σε θέρμανση και φωτισμό.
φωτισμό
Πίνακας 4.16 Ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης 77ου Γυμνασίου
Ετήσια αναμενόμενη ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης
Επεμβάσεις HVAC
Θέρμανση

Επεμβάσεις φωτισμού

5%

Φωτισμός

38%

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αμαρουσίου έχει κατανάλωση μόνο ηλεκτρικής
ενέργειας και στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι καταναλώσεις των τριών τελευταίων
ετών.
Πίνακας 4.17 Ενεργειακές καταναλώσεις Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Κατανάλωση
Φυσικού Αερίου
(kWh)

Κόστος
φυσικού
αερίου (€)

Κατανάλωση
ηλεκτρικού
ρεύματος (kWh)

Κόστος Ηλεκτρικού
ρεύματος (€)

2015

-

-

45.528

7.285

2016

-

-

54520

8.680

ΕΤΟΣ
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2017

-

-

71.360

11.418

Για το συγκεκριμένο κτίριο προτείνονται τα παρακάτω:








Εγκατάσταση αυτοματισμών και κεντρικών συστημάτων αυτόματου ελέγχου (BMS).
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στην στέγη του οικήματος
Αντλίες Θερμότητας
Κλιματιστικές
λιματιστικές μονάδες
Αντικατάσταση φωτιστικών συστημάτων
Τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης θερμότητας
Εγκατάσταση smartmeter με τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας



Αυτοματισμό για το φωτισμό ειδικών χώρων με φωτοκύτταρο ανάλογα με την κίνηση

Στον παρακάτω πίνακα επιλέγουμε τις κυριότερες και πιο συμφέρουσες επεμβάσεις για
το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας.
Πίνακας 4.18 Επιλεγμένες ενεργειακές παρεμβάσεις Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντλίες Θερμότητας

Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας με εσωτερικές μονάδες
(split)
Συνολικής ισχύος: 8kW

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
Led
Συνολικής ισχύος : 2,7kW

Κλιματιστικές μονάδες

Τοποθέτηση 5 κλιματιστικών μονάδων (split)
(
στους
κοινόχρηστους χώρους με βαθμό απόδοσης COP≥ 4,2.
Συνολικής ισχύος: 26 kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering
netmetering).
Συνολικής ισχύος: 10kW

Στον παρακάτω πίνακα εκτιμούμε την ποσοστιαία εξ
εξοικονόμηση κατανάλωσης που
θα μπορούσε να επιτευχθεί κατόπιν των παραβάσεων σε θέρμανση και φωτισμό.
φωτισμό
Πίνακας 4.19 Ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης Μουσείου Φυσικής Ιστορίας
Ετήσια αναμενόμενη ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης
Επεμβάσεις HVAC
Θέρμανση
Φωτισμός

Επεμβάσεις φωτισμού

3%
55%
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Βορέειος Βιβλιοθήκη
Η Βορέειος Βιβλιοθήκη του Δήμου Αμαρουσίου έχει κατανάλωση μόνο ηλεκτρικής ενέργειας
και στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι καταναλώσεις των τριών τελευταίων ετών.
Πίνακας 4.20 Ενεργειακές
ιακές καταναλώσεις Βορέειος Βιβλιοθήκη
Κατανάλωση
ηλεκτρικού
ρεύματος (kWh)

Κόστος Ηλεκτρικού
ρεύματος (€)

-

27.701

4.432

-

-

24.517

3.922

-

-

27.974

4.476

Κατανάλωση
Φυσικού Αερίου
(kWh)

Κόστος
φυσικού
αερίου (€)

2015

-

2016
2017

ΕΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο κτίριο προτείνονται τα παρακάτω:









Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στην στέγη του οικήματος
Αντικατάσταση
ντικατάσταση αντλίας Θερμότητας
Κλιματιστικές
λιματιστικές μονάδες
Αντικατάσταση φωτιστικών συστημάτων
Τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης θερμότητας
Εγκατάσταση smartmeter με τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας
Αυτοματισμό για το φωτισμό ειδικών χώρων με φωτοκύτταρο ανάλογα με την κίνηση

Στον παρακάτω πίνακα επιλέγουμε τις κυριότερες και πιο συμφέρουσες επεμβάσεις για τη
Βορέειος Βιβλιοθήκη.
Πίνακας 4.21 Επιλεγμένες ενεργειακές παρεμβάσεις Βορέειου Βιβλιοθήκης
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντλίες Θερμότητας

Αντικατάστασηαντλίας θερμότητας με εσωτερικές μονάδες
(split)
Συνολικής ισχύος: 14kW

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
Led
Συνολικής ισχύος : 3kW

Κλιματιστικές μονάδες

Τοποθέτηση 3 κλιματιστικών μονάδων (split)
(
στους
κοινόχρηστους χώρους με βαθμό απόδοσης COP≥ 4,2.
Συνολικής ισχύος: 15kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering
netmetering).
Συνολικής ισχύος: 10 kW
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Στον παρακάτω πίνακα εκτιμούμε την ποσοστιαία εξ
εξοικονόμηση κατανάλωσης που θα
μπορούσε να επιτευχθεί κατόπιν των παραβάσεων σε θέρμανση και φωτισμό
ωτισμό.
Πίνακας 4.22 Ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης Βορέειου Βιβλιοθήκης
Ετήσια αναμενόμενη ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης
Επεμβάσεις HVAC
Θέρμανση

Επεμβάσεις φωτισμού

3%

Φωτισμός

35%

Ωδείο
δείο Δήμου Αμαρουσίου
Το κεντρικό Ωδείο του Δήμου Αμαρουσίου έχει κατανάλωση μόνο ηλεκτρικής ενέργειας και
στον παρακάτω πίνακα αναγράφονται οι καταναλώσεις των τριών τελευταίων ετών.
Πίνακας 4. 1 Ενεργειακές καταναλώσεις Ωδεί
Ωδείου Δήμου Αμαρουσίου
Κατανάλωση
Φυσικού Αερίου
(kWh)

Κόστος
φυσικού
αερίου (€)

Κατανάλωση
ηλεκτρικού
ρεύματος (kWh)

Κόστος Ηλεκτρικού
ρεύματος (€)

2015

-

-

60.793

9.726

2016

-

-

43.040

6.886

2017

-

-

51.720

8.275

ΕΤΟΣ

Για το συγκεκριμένο κτίριο προτείνονται τα παρακάτω:











Τοποθέτηση του setpoint των θερμοστατών με διαφορά ενός βαθμού από αυτόν
που λειτουργούσε ως τώρα
Εγκατάσταση Φ/Β συστήματος στην στέγη του οικήματος
Αντικατάσταση λαμπτήρων πυρακτώσεως με οικονομικού τύπου LLED
ED.
Αντικατάσταση των παλαιών starters και τοποθέτηση High Frequency Ballasts (HFB).
Αναβάθμιση Συστήματος Κλιματισμού με μονάδες inverter υψηλής ενεργειακής
απόδοσης. Με αυτό τον τρόπο επιτυγχάνουμε καλύτερο έλεγχο και μικρότερη
κατανάλωση από ότι στην εγκατάσταση πολλών αυτόνομων μονάδων ((split).
Τοποθέτηση συστήματος ανάκτησης θερμότητας
Αντλίες Θερμότητας
Τοποθέτηση αεροκουρτίνων ((aircurtains)) στα μεγάλα ανοίγματα του κτιρίου
Εγκατάσταση smartmeter με τοποθέτηση έξυπνων μετρητών κατανάλωσης ενέργειας
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Στον παρακάτω πίνακα επιλέγουμε τις κυριότερες και πιο συμφέρουσες επεμβάσεις για το
Ωδείο του Δήμου Αμαρουσίου.
Πίνακας 4.23 Επιλεγμένες ενεργειακές παρεμβάσεις Ωδείου Δήμου Αμαρουσίου
Επεμβάσεις

Περιγραφή

Αντλίες Θερμότητας

Τοποθέτηση αντλίας θερμότητας με εσωτερικές μονάδες
(split)
Συνολικής ισχύος: 8kW

Κλιματιστικές μονάδες

Τοποθέτηση 4 κλιματιστικών μονάδων (split)
(
στους
κοινόχρηστους χώρους με βαθμό απόδοσης COP≥ 4,2.
Συνολικής ισχύος: 20kW

Σύστημα φωτισμού

Αντικατάσταση λαμπτήρων φθορισμού με νέας τεχνολογίας
Led
Συνολικής ισχύος : 8kW

ΑΠΕ

Εγκατάσταση φωτοβολταϊκού συστήματος στο δώμα του
κτιρίου μέσω ενεργειακού συμψηφισμού (netmetering
netmetering).
Συνολικής ισχύος: 15kW

Εκτιμώντας την εξοικονόμηση που θα μπορούσε να επιτευχθεί κατόπιν των παραβάσεων
παραθέτουμε
ραθέτουμε τον παρακάτω πίνακα Κόστουςς επεμβάσεων εξοικονόμησης ενέργειας
Πίνακας 4.24 Ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης Ωδείου Δήμου Αμαρουσίου
Ετήσια αναμενόμενη ποσοστιαία εξοικονόμηση κατανάλωσης
Επεμβάσεις HVAC
Θέρμανση
Φωτισμός

Επεμβάσεις φωτισμού

3%
35%
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5. Συνολικά ενεργειακά αποτελέσματα
Στον παρακάτω πίνακα παρουσιάζεται το κόστος ανά επέμβαση για το κάθε κτίριο καθώς
και το συνολικό κόστος. Να σημειωθεί ότι τα παρακάτω κόστη δεν περιλαμβάνουν τον Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (Φ.Π.Α).
Πίνακας 5.1 Κόστος επέμβασης ανά κτίριο
Κόστος
μόνωση
ς
ταρατσ
ών (€)

ΦΒ
συστήματ
α (€)
€)

ΣΥΝΟΛΟ
(€)

0

16.000
.000

46.600

8.00
00

22.100

Κλιματιστικές
μονάδες ((€)

Αντλίες
Θερμότητα
ς (€)

Φωτι
σμός
LED
(€)

Κλειστό
Γυμναστήριο
Αγ. Θωμά

12.820

8.100

9.680

Μουσείο
Φυσικής
Ιστορίας

6.000

2.000

6.100

Ανοιχτό
Κολυμβητήριο Γήπεδα Τένις

16.0000

22.150

6.650

0

16.000

60.800

Βορεείος
Βιβλιοθήκη

3.200

4.100

3.500

0

8.000
00

18.800

Ωδείο

4.000

3.000

2.400

0

12.000
.000

21.400

1ο Γυμνάσιο 1ο Λύκειο

5.500

7.300

6.500

138.000

11.20
200

168.500

Κλειστό
Γυμναστήριο
Κοκκινιάς

10.5000

14.950

2.650

0

16.000
00

44.100

4.500

-

7.300

73.500

16.000
000

101.300

ΚΤΙΡΙΟ

7ο Γυμνάσιο

ΣΥΝΟΛΟ

0

483.600

Μετά την κοστολόγηση των ενεργειακών επεμβάσεων υπολογίζουμε το ποσοστό
εξοικονόμησης ηλεκτρικής ενέργειας που μπορούμε να έχουμε για κάθε κτίριο, καθώς και το
αναμενόμενο κόστος ηλεκτρικής ενέργειας που θα έχουν τα συγκεκριμένα κτίρια μετά από
αυτές. Τα αποτελέσματα παραθέτονται στον παρακάτω πίνακα.
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Πίνακας 5.2 Καταναλώσεις κτιρίων ηλεκτρικής ενέργειας πριν και μετά τις παρεμβάσεις

ΚΤΙΡΙΟ

Κατανάλωση
Ηλεκτρικής
ενέργειας πριν
τις επεμβατικές
(kWh)

Εξοικονόμηση
Ηλεκτρικής
ενέργειας ανά
κτίριο (kWh)

Τελική Κατανάλωση
Ηλεκτρικής ενέργειας
ανά κτίριο (kWh)
(

Κλειστό Γυμναστήριο Αγ.
Θωμά

150.336

25.600

124.736

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

54.520

7.520

47.000

441.610

75.200

366.410

24.517

4.900

19.617

43.040

6.025

37.015

53.768

9.140

44.628

Κλειστό Γυμναστήριο
Κοκκινιάς

44.520

6.230

38.290

7ο Γυμνάσιο

23.120

3.930

19.190

Ανοιχτό Κολυμβητήριο
Γήπεδα Τένις

-

Βορέειος Βιβλιοθήκη
Ωδείο
1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο

Το σχέδιο αναπαραγωγής του Δήμου Αμαρουσίου που αναπτύσσετε ακολουθώντας την
μεθοδολογία του PRODESA,, έχει ως σκοπό τη μείωση εκπομπών CO2 στην ατμόσφαιρα,
γεγονός που συμβάλει στην επίτευξη των Εθνικών και Ευρωπαϊκών στόχων. Στον παρακάτω
πίνακα υπολογίζουμε τη μείωση εκπομπών CO2 ανά κτίριο.
Πίνακας 5.3 Εκλυόμενοι ρύποι κτιρίων πριν και μετά τις παρεμβάσεις

ΚΤΙΡΙΟ

Εκλυόμενοι
ρύποι πριν τις
επεμβατικές
(kgCO2)

Εξοικονόμηση
εκλυόμενων
ρύπων (kgCO2)

Εκλυόμενοι ρύποι
μετά τις επεμβατικές
(kgCO2)

Κλειστό Γυμναστήριο Αγ.
Θωμά

148.682,304

25.318,4

123.363,904

Μουσείο Φυσικής Ιστορίας

53.930,28

7.437,28

46.483

982.145,26

74.372,8

362.379,49

24.247,313

4.846,10

19.401,213

Ανοιχτό Κολυμβητήριο
Γήπεδα Τέννις
Βορέειος Βιβλιοθήκη

-

Page: 25 of 49

Document: Replication Plan for the Municipality of Amarousion
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 30/07/2021

Ωδείο

42.566,56

5.958,725

36.607,835

80.010,52

9.039,46

44.137,092

Κλειστό Γυμναστήριο
Κοκκινιάς

53.914,756

6.161,47

37.868,81

7ο Γυμνάσιο

34.159,592

3886,77

18.978,91

1ο Γυμνάσιο - 1ο Λύκειο
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6. Σχέδιο Υλοποίησης
Ο Δήμος Αμαρουσίου για να υλοποιήσει το έργο PRODESA και να καταλήξει σε ένα
συγκεκριμένο σχέδιο,, μελέτησε τη μεθοδολογία και στηρίχθηκε στα δεδομένα που είχε
συλλέξει από συναντήσεις προόδου και ανάπτυξης δεξιοτήτων
δεξιοτήτων.

6.1. Μεθοδολογία του έργου PRODESA
Ο στόχος του έργου PRODESA είναι η διαμόρφωση νέων καινοτόμων χρηματοδοτικών
σχημάτων για την υποστήριξη της κατασκευής έργων ενεργειακής αποδοτικότητας στα
δημοτικά κτίρια.
Τα καινοτόμα σχήματα που μελετώνται αποβλέπουν στην χρήση δημόσιων κεφαλαίων
για να μοχλεύσουν ιδιωτικά κεφάλαια. Ο λόγος είναι ότι για να δημιουργηθούν έργα που θα
καταστήσουν την χώρα ικανή
ή να ανταποκριθεί στις δεσμεύσεις της για την αντιμετώπιση της
κλιματικής κρίσης, απαιτούνται κεφάλαια που δεν μπορούν να καλυφθούν μόνο από το
δημόσιο προϋπολογισμό επειδή αυτός δεν επαρκεί.. Η δυσκολία αυτή δεν είναι μόνο σε
εθνικό επίπεδο αλλά και ευρωπ
ευρωπαϊκό.
Το καινοτόμο χρηματοδοτικό σχήμα που μελετήθηκε από το έργο PRODESA βασίζεται
στο συγκερασμό πόρων που μπορεί να προέρχονται από δημόσιες επιδοτήσεις, τραπεζικό
δανεισμό, ίδια κεφάλαια, συμμετοχική χρηματοδότηση ((crowdfunding),
), και ιδιωτικούς
πόρουςμέσω
έσω Συμβάσεων Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ). Το PRODESA μελετά τις ιδιαίτερες
απαιτήσεις που θέτουν οι πιθανοί φορείς για την παροχή χρηματοδότησης και διαμορφώνει
ομάδες έργων ενεργειακής απόδοσης, ώστε να επιτύχει τον προσφορότερο συνδυασμό
χρηματοδοτικών πηγών.
Στα έργα ενεργειακής απόδοσης και ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ένας πρόσφορος
τρόπος μόχλευσης ιδιωτικών πόρων είναι η εκτέλεσή τους με Συμβάσεις Ενεργειακής
Απόδοσης επειδή το εργαλείο αυτό έχει ιδιαίτερα πλεονεκτήματα για τους δήμους
δήμους. Ορισμένα
από
πό αυτά αναφέρονται στη συνέχεια.
Σ’ αυτόν τον τύπο σύμβασης, η ανάδοχος εταιρεία (Επιχείρηση Παροχής Ενεργειακών
Υπηρεσιών, (ΕΕΥ ή ESCO) εκτελεί το έργο εισφέροντας το σύνολο ή μέρος του απαιτούμενου
κεφαλαίου και αποπληρώνεται σταδιακά, σε τακτά χρονικά διαστήματα, συνήθως ετήσια,
εφόσον επιτυγχάνεται ο ενεργειακός στόχος που έχει συμφωνηθεί. Με τον τρόπο αυτό
διασφαλίζεται απόλυτα η ποιότητα των έργων και ταυτόχρονα ο ΟΤΑ αποφεύγει την εγγραφή
του δανείου στους ισολογισμούς του, εφόσον πληρούνται οι όρο
όροιι που τίθενται από την
Ευρωπαϊκή Στατιστική Υπηρεσία.
Ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο δίνεται έμφαση από το έργο PRODESA είναι η
ομαδοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και η δημιουργία έργων μεγάλης
κλίμακας καθώς με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται μία σειρά από οφέλη για τους δήμους,
όπως:
 μείωση διαδικαστικού κόστους
 οικονομία κλίμακας και μείωση της περιόδου αποπληρωμής της
επένδυσης/του έργου
 ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση
 προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος
 μείωση του χρόνου εκτέλεσης τω
τωνν έργων και ταχύτερη εισροή εσόδων
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6.1.1. Οι Συμβάσεις ενεργειακής απόδοσης
Οι Συμβάσεις Ενεργειακής Απόδοσης εισάγονται στην ελληνική νομοθεσία με το νόμο
3855/2010 καθώς και το νόμο 4342/2015 (ενσωμάτωση των Οδηγιών 2006/32/ΕΚ και
2012/27/ΕΚ για την ενεργειακή απόδοση) όπου μεταξύ άλλων δίνεται ο σχετικός ορισμός
καθώς και τα ελάχιστα περιεχόμενα που πρέπει να περιλαμβάνει μία τέτοια σύμβαση όταν
συνάπτεται στο δημόσιο τομέα. Επίσης αναφέρονται οι Επιχειρήσεις Ενεργειακών Υπηρεσιών
(ΕΕΥ) ή γνωστότερες με τον αγγ
αγγλικό όρο Energy Service Companies (ESCOs
ESCOs), οι οποίες
παρέχουν τέτοιες συμβάσεις στην αγορά.
Οι ΣΕΑ συνήθως παρέχουν ένα φάσμα υπηρεσιών προς τον πελάτη που μπορεί να
περιλαμβάνει από τη μελέτη & το σχεδιασμό των μέτρων, την κατασκευή/ υλοποίηση, τη
συντήρηση
ση των εξοπλισμών, μέχρι τη μέτρηση & επαλήθευση της εξοικονόμησης ενέργειας,
την ενεργειακή διαχείριση και τη χρηματοδότηση. Υπάρχουν δύο ενδεικτικοί τύποι
συμβάσεων, η Σύμβαση Διαμοιραζόμενου Οφέλους και η Σύμβαση Εγγυημένης Απόδοσης,
αλλά στην πράξη μία ΣΕΑ δεν ακολουθεί απόλυτα έναν από τους δύο τύπους αλλά
προσαρμόζεται στις εκάστοτε ανάγκες του έργου.
Στην περίπτωση του διαμοιραζόμενου οφέλους, η αμοιβή της ΕΕΥ μπορεί να
καταβάλλεται ως ένα συμφωνημένο ποσοστό της εξοικονομούμενης ενεργειακής δαπάνης
(υπολογιζόμενη με σταθερή τιμή). Δηλαδή η αμοιβή μεταβάλλεται ανάλογα με την
εξοικονόμηση που επιτυγχάνεται. Αυτό το μοντέλο υιοθετείται εάν η εξοικονόμηση της
ενεργειακής δαπάνης επαρκεί για να καλύψει την αμοιβή.
Αλλά στις περιπτώσεις που εφαρμόζοντα
εφαρμόζονταιι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας με
μεγάλη περίοδο αποπληρωμής
ρωμής όπως η θερμομόνωση του κτι
κτιριακού
ριακού κελύφους, η απόσβεση
του κεφαλαίου γίνεται με αργό ρυθμό και επεκτείνεται σε μία μεγάλη περίοδο π.χ. πάνω από
20 χρόνια. Συνεπώς η εξοικονομούμενη δαπάνη δ
δεν
εν φτάνει να καλύψει την αμοιβή της ΕΕΥ
για το διάστημα της σύμβασης που είναι συνήθως έως 10 με 12 έτη. Στις περιπτώσεις αυτές
χρησιμοποιείται το μοντέλο της εγγυημένης απόδοσης όπου οι πληρωμές της ΕΕΥ είναι
σταθερές και καταβάλλονται σε ισόποσες δόσεις σε τακτά χρονικά διαστήματα (π.χ. ανά 6-12
6
μήνες) υπό την προϋπόθεση ότι έχει επιτευχθεί η συμφωνημένη εξοικονόμηση ενέργειας.
Τα πλεονεκτήματα μιας ΣΕΑ είναι σημαντικά για τους δήμους καθώς πέρα από την
διασφάλιση της εξοικονόμησης ενέργειας και της μείω
μείωσης
σης των ρύπων θερμοκηπίου, όπως και
την συμμετοχή στο αρχικό κεφάλαιο της επένδυσης, ο δήμος δεν εγγράφει δάνειο (που
ουσιαστικά παίρνει από την ESCΟ) στους ισολογισμούς του κάτω από συγκεκριμένες
προϋποθέσεις. Αυτό είναι ένα σημαντικό όφελος επειδή δημιου
δημιουργείται
ργείται περιθώριο δανεισμού
για άλλες ανάγκες όπως κοινωνικές που εξαιτίας της παρατεταμένης οικονομικής κρίσης και
της COVID 19 είναι ιδιαίτερα πιεστικές και μεγάλης προτεραιότητας.
Το έργο PRODESA για να υποστηρίξει τους δήμους της χώρας να ανταποκριθούν στις
δεσμεύσεις τους για τον μετριασμό της κλιματικής αλλαγής έχει δημιουργήσει υποδείγματα
συμβάσεων ενεργειακής απόδοσης τα οποία μπορούν να προσαρμοσθούν από τον
ενδιαφερόμενο δήμο στις ιδιαίτερες ανάγκες τους.
Ένα σημαντικό στοιχείο στο οποίο δίνεται έμφαση από το έργο PRODESA είναι η
ομαδοποίηση των επεμβάσεων ενεργειακής απόδοσης και η δημιουργία έργων μεγάλης
κλίμακας καθώς με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνονται μία σειρά από οφέλη για τους δήμους,
όπως:
 μείωση διαδικαστικού κόστους
 οικονομία κλίμακας και μείωση της περιόδου αποπληρωμής της
επένδυσης/του έργου
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 ευκολότερη πρόσβαση σε χρηματοδότηση
 προσέλκυση επενδυτικού ενδιαφέροντος
 μείωση του χρόνου εκτέλεσης των έργων και ταχύτερη εισροή εσόδων
Μία διαδημοτική ομαδοποίηση, η οποία μ
μπορεί
πορεί να γίνει και σε επίπεδο όλης της
Περιφέρειας, είναι ακόμη πιο επωφελής ιδιαίτερα για τους μικρούς δήμους που δεν έχουν
την απαραίτητη στελεχιακή υποδομή.

6.1.2. Χρηματοδοτικό σχήμα
Το χρηματοδοτικό σχήμα που εφαρμόζεται στο PRODESA συγκεράζει την ιδιωτική
χρηματοδότηση
ρηματοδότηση μέσω ΣΕΑ με δημοτικά κεφάλαια (ίδια ή μέσω δανεισμού) και επιδοτήσεις.
Ο συγκερασμός των διαφορετικών χρηματοδοτικών πηγών προϋποθέτει ότι το έργο
πληροί τις απαιτήσεις
σεις των χρηματοδοτικών φορέων. Κάθε φορέας θέτει τις δικές του απαιτήαπαιτή
σεις που τις περισσότερεςς φορές διαφέρουν μεταξύ τους. Συνεπώς, για να είναι δυνατή η
έγκριση της χρηματοδότησής τους, πρέπει να προβλέπονται μέτρα που ικανοποιούν τις
απαιτήσεις αυτές, καθώς και τις δυσκολίες που παρουσιάζονται από την μείξη των πόρων,
όσο το δυνατόν
υνατόν νωρίτερα, δηλαδή από τα πρώτα στάδια της ανάπτυξης/ωρίμανσης του
έργου.
Για τη διαμόρφωση του χρηματοδοτικού σχεδίου ο Δήμος ακολούθησε τα παρακάτω
βήματα της προτεινόμενης από το έργο μεθοδολογίας πως απεικονίζονται στο Διάγραμμα 6.1
και επεξηγούνται
νται στην συνέχεια.
Κοστολόγηση επεμβάσεων και
διαμόρφωση προϋπολογισμού έργου

Αποτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας
βάσει πραγματικών καταναλώσεων

Οικονομική ανάλυση του έργου – Προσδιορισμός
χρηματοδοτικού σχεδίου

ΟΧΙ

Ανάγκη
επιδότησης;

ΝΑΙ

Διερεύνηση
πιθανών
επιδοτήσεων

Αίτηση

ΝΑΙ

Έγκριση;

ΟΧΙ

Προσαρμογή των
επεμβάσεων με επιλογή
όσων έχουν μικρή
περίοδο αποπληρωμής

Επιλογή
χρηματοδοτικού
σχεδίου

Προκήρυξη
έργου

Διάγραμμα 6.1 Μεθοδολογικό διάγραμμα για τον προσδιορισμό του χρηματοδοτικού
σχήματος
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Βήμα1: Αποτίμηση της εξοικονόμησης ενέργειας
Σύμφωνα
α με τις υποδείξεις του PRODESA
PRODESA, ο υπολογισμός της εξοικονόμησης
ενέργειας έγινε με βάση την πραγματική κατανάλωση και όχι αυτή που υπολογίζεται
με τον ΚΕΝΑΚ. Ο Δήμος πρέπει να έχει πλήρη δεδομένα ενεργειακών καταναλώσεων
τουλάχιστον ενός ολόκληρου χρόνου και κατά προτίμηση της πιο πρόσφα
πρόσφατης τριετίας.
Υπολογίσθηκε η γραμμή βάσης σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία. Σημειώνεται ότι
κατά τη φάση της οριστικής μελέτης η οποία θα διεξαχθεί σύμφωνα με το
καταρτιζόμενο Σχέδιο, η αποτίμηση της εξοικονόμησης θα επαναθεωρηθεί με βάση
νεότερα στοιχεία καταναλώσεων. Ο Δήμος μετά την διαπίστωση της αν
ανάγκης για
πλήρη στοιχεία έχει λάβει μέριμνα για την ανελλιπή τήρησή τους.
Βήμα 2: Κοστολόγηση επεμβάσεων και διαμόρφωση προϋπολογισμού
Σύμφωνα με τις υποδείξεις του PRODESA, η κοστολόγηση των επεμβάσεων έγινε
έγ
με
τιμές αγοράς για να υπολογισθούν οι οικονομικοί δείκτες με αποδεκτή ακρίβεια. Σε
περίπτωση που απαιτηθεί από την εσωτερική διαδικασία του Δήμου να
χρησιμοποιηθούν οι τιμές των επίσημων καταλ
καταλόγων,
όγων, τότε κατά τη φάση της οριστικής
μελέτης των επεμβάσε
επεμβάσεων
ων θα απαιτηθεί και η κοστολόγηση τους με τιμές καταλόγου.
Έτσι θα μπορεί να εκτιμηθεί καλύτερα το επιπλέον ποσό που βαρύνει τον
προϋπολογισμό του έργου. Αυτή η διαφορά μπορεί να ληφθεί υπόψη κατά την
αξιολόγηση των προσφορών του τελικού διαγωνισμού για την υλοποίηση των έργων.
Βήμα 3: Οικονομική ανάλυση του έργου και διαμόρφωση χρηματοδοτικού σχεδίου
Για την οικονομική ανάλυση του έργου χρησιμοποιήθηκαν τα εργαλεία που
αναπτύχθηκαν από το πακέτο εργασίας WP2τουέργου/6.3/. Είναι σε μορφή EXCEL και
δίνουν τους οικονομικούς δείκτες ενός έργου όπως την Απλή Περίοδο Αποπληρωμής,
Καθαρή Παρούσα Αξία, τον Δείκτη Κερδοφορίας κλπ. Επιπλέον ο χρήστης έχει την
δυνατότητα να διερευνήσει και να συγκρίνει τρία διαφορετικά σχέδια
χρηματοδότησης και συγκεκρι
συγκεκριμένα
μένα τον Δανεισμό, την ανάληψη του συνολικού
κόστους από την Ανάδοχο ESCO και την Συγχρηματοδότηση από τον Δήμο και την
ESCO.
Μπορεί επίσης να μελετηθεί η ανάγκη επιδότησης καθώς και η
συγχρηματοδότηση από τον Δήμο με ίδια κεφάλαια ή δανεισμό.
Οι οικονομικοί δείκτες εξάγονται για τον Δήμο και τον Ανάδοχο έτσι ώστε το
χρηματοδοτικό σχέδιο που θα επιλεγεί για τον Δήμο να είναι βιώσιμο και επωφελές
και για τους δύο.
Η οικονομική ανάλυση έγινε με στόχο να προσδιοριστεί
ριστεί το κάτω κατώφλι του
δημοπρατούμενου προϋπολογισμού που κάνει το έργο βιώσιμο τόσο για τον Δήμο
όσο και για τηνν Ανάδοχο (ESCO). Το κριτήριο για τον προσδιορισμό του,
του όπως
χρησιμοποιήθηκε στο έργο PRODESA είναι η ESCO να έχει εσωτερικό βαθμό
απόδοσης IRR ≥ 10 και δείκτη οφέλους «Πολύ Ικανοποιητικό» (Π.Ι.) σύμφωνα με την
παρακάτω κλίμακα.
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Πίνακας 6.1 Δείκτης κερδοφορίας

Βήμα 4: Διερεύνηση της δυνατότητας επιδότησης
Παρά το γεγονός ότι οι οικονομικοί δείκτες του έργου είναι πολύ ικανοποιητικοί για
τον Δήμο, και δεν συντρέχει λόγος επιδότησης, ενδέχεται ο Δήμος να θέλει να λάβει κάποια
επιδότηση για την κάλυψη της σχετικά μικρής δικής του συμμετοχής στο κεφάλαιο
υλοποίησης του έργου.
Για το λόγο αυτό θα διερευνήσει την δ
δυνατότητα
υνατότητα επιδότησης εφόσον υπάρχουν
σχετικές επιδοτήσεις τη χρονική περίοδο που θα γίνεται η προετοιμασία για την προκήρυξη
του έργου.
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του PRODESA
PRODESA,, θα γίνει προσπάθεια κατά την εκπόνηση
να καλυφθούν οι απαιτήσεις που τυπικά ζητ
ζητούν
ούν οι φορείς επιδότησης όπως η Περιφέρεια και
το Πράσινο Ταμείο. Παραδείγματος χάριν θα εξετασθεί εάν η απαίτηση βελτίωσης της
ενεργειακής αποδοτικότητας των κτιρίων κατά δύο βαθμίδες ΚΕΝΑΚ μπορεί να επιτευχθεί
διαφορετικά εάν χρειάζεται μπορ
μπορεί να μεταβληθεί η ομάδα των κτιρίων
ρίων κατά τη φάση
οριστικής μελέτης.
Ο Δήμος
ήμος δεν θα χρειασθεί να προσαρμόσει τις επεμβάσεις αφού όπως φαίνεται από
την προκαταρκτική οικονομική ανάλυση
ανάλυση, το έργο είναι βιώσιμο με τις επεμβάσεις που
μελετήθηκαν.
Βήμα 5: Προκήρυξη
Η προκήρυξη
κήρυξη θα ακολουθήσει το πρότυπο του έργου PRODESA με τα βασικά χαρακτηριστικά.

6.1.3. Το χρηματοδοτικό σχέδιο ττου Δήμου Αμαρουσίου
Σύμφωνα με τη μεθοδολογία του PRODESA εξετάστηκαν
τηκαν 3 χρηματοδοτικά σχέδιαγια
το Δήμο Αμαρουσίου:
1. κάλυψη κατά 100% από το Δήμο μέσω δανεισμού
2. 100% χρηματοδότηση του έργου από την Εταιρεία Παροχής Ενεργειακών Υπηρεσιών (ESCO)
(
3. συγχρηματοδότηση από τον Δήμο και την ESCO.
Στη διαδικασία των υπολογισμών καθοριστικό ρόλο έπαιξαν ο εσωτερικός βαθμός
απόδοσης IRR και ο δείκτης οφέλους. Οι υπολογισμοί βασιστήκαν σε αυτούς και σε κάποια
άλλα δεδομένα που παρουσιάζονται στον πίνακα 6.2
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Πίνακας 6.2 Υποθέσεις για την εκτέλεση των υπολογισμών
Επιτόκιο δανεισμού για τον Δήμο (*)

3,78%

Επιτόκιο δανεισμού Αναδόχου

5%

Διάρκεια δανειακής σύμβασης του Δήμου

10 έτη

Διάρκεια σύμβασης με τον Ανάδοχο –ESCO

10 έτη

Χρόνος οικονομικής αξιολόγησης για τον Δήμο

25 έτη (**)

Μέσος ετήσιος πληθωρισμός

1,5%

(*) Για το Δήμο θεωρήθηκε ότι δανείζεται από το ΤΠΔ με μεταβαλλόμενο 3,78% συν Euribor ως συμφερότερη
λύση έναντι του σταθερού 4,95%. Το τρέχον Euribor είναι αρνητικό και ως εκ τούτου το επιτόκιο ελήφθη
3,78%.Εντούτοις,
Εντούτοις, εάν το ΤΠΔ δεν προσφέρει πρόγραμμα επιδότησης επιτοκίου, τότε ο Δήμος δανείζεται με
επιτόκιο τη τάξης του 4,95%.
(**) Ο τυπικός χρόνος ζωής του εξοπλισμού των επεμβάσεων καθώς και διάρκεια σύμβασης Συμψηφισμού με τον
ΔΕΔΔΗΕ.

Για κάθε χρηματοδοτικό σχέδιο που μελετήθηκε παρουσιάζονται δύο π
πίνακες.
ίνακες. Ο πρώτος
δείχνει το κόστος του έργου και την απόδοσή του για τον Δήμο ενώ ο δεύτερος για τον
Ανάδοχο είτε αναλαμβάνει το έργο ως απλός εργολήπτης ή συμμετέχει στη χρηματοδότηση
του έργου.
Όπως φαίνεται στον Πίνακα 66.3, στην περίπτωση του σεναρίου ESCO 100%, για να επιτευχθεί
το κριτήριο της κερδοφορίας του Αναδόχου
Αναδόχου-ESCO,, όπως τέθηκε παραπάνω, απαιτήθηκε μία
προσαύξηση του κόστους του έργου ίση με 52%. Σύμφωνα με τα στοιχεία, στην περίπτωση
της Συγχρηματοδότησης απαιτείται κάποια προσαύξηση 6%.
Επίσης,
σης, στο σενάριο της Συγχρηματοδότησης οι υπολογισμοί πραγματοποιήθηκαν με βάση
την παραδοχή ότι ο Δήμος θα πάρει δάνειο ευνοϊκό επιτόκιο, το οποίο ίσως μπορεί να
αναζητήσει μέσω του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων. Ο λόγος που μελετήθηκε το εν
λόγω σενάριο
ριο είναι γιατί αποτελεί το πιο συντηρητικό σενάριο και στην περίπτωση που ο
Δήμος έβαζε ίδια κεφάλαια οι αποδόσεις θα ήταν ακόμη καλύτερες.
Πίνακας 6.3 Σχέδιο χρηματοδότησης – Οικονομικά στοιχεία του Δήμου
ΔΗΜΟΣ
Δημοπρατούμενο κόστος
όστος έργου ((€)

Δανεισμός
100%

ESCO 100%

Συγχρηματοδότηση
– ΟΤΑ 35%

508.368

764.586 (*)

531.192 (**)

---------

---------

---------

Δάνειο και τόκοι

619.926

---------

234.114

Συνολικό κόστος έργου

619.926

845.585

573.322

Συνολικό κόστος έργου για τον
Δήμο

619.926

845.585

573.322

Χρόνος αποπληρωμής

10,81 έτη

13,27έτη

9,95 έτη

Δείκτης κερδοφορίας

0,66 (Π.Υ.)

0,29 (Υ)

0,70 (Π.Υ.)

333.199

224.928

372.980

Επιδότηση

Καθαρή παρούσα αξία (€)
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(*)Υπερτίμημα = 52% - επιπλέον κόστος εάν αναλάβει εξολοκλήρου την χρηματοδότηση η ESCO
(**)Υπερτίμημα = 6% - επιπλέον κόστος σε περίπτωση συγχρηματοδότησης-ΟΤΑ 35%
%

Πίνακας 6.4 Σχέδιο χρηματοδότησης – Οικονομικά στοιχεία του αναδόχου
ΔΗΜΟΣ

Δανεισμός
100%

ESCO 100%

Δημοπρατούμενο κόστος
όστος έργου ((€)

508.368

764.586 (*)

Δάνειο και τόκοι για τον ανάδοχο
(€)

-----------

279.889

0,65 (Π.Υ.)

0,30 (Υ)

187.855

83.768

Δείκτης κερδοφορίας
Καθαρή παρούσα αξία (€)

Συγχρηματοδότηση
– ΟΤΑ 35%
531.192 (**)
123.307
0,32 (Π.Υ.)
88.577

(*)Υπερτίμημα = 44% - επιπλέον κόστος εάν αναλάβει εξολοκλήρου την χρηματοδότηση η ESCO
(**)Υπερτίμημα = 6% - επιπλέον κόστος σε περίπτωση συγχρηματοδότησης-ΟΤΑ 35%
%

6.2. Δυσκολίες στην εφαρμογή της μεθοδολογίας PRODESA
Στόχος του παρόντος κεφαλαίου είναι η εύρεση των προβλημάτων που είχε να
αντιμετωπίσει ο Δήμος Αμαρουσίου στον ρόλο του ως παρατηρητής κατά την ανάπτυξη του
σχεδίου αναπαραγωγής, ώστε να αναπτυχθούν πιο αποτελεσματικές οδηγίες οι οποίε
οποίες θα
βοηθήσουν τόσο τα μέλη του δικτύου PRODESA όσο και τους υπόλοιπους δήμους της χώρας.
Πρώτο στάδιο είναι η δημιουργία ενός καταλόγου με τις υποδομές του δήμου στις οποίες
απαιτείται ενεργειακή βελτίωση. Ο κατάλογος αυτός περιλαμβάνει τις παρεμβατικές δ
δράσεις
που απαιτούνται τόσο στα δημοτικά κτήρια όσο και των αθλητικών εγκαταστάσεων. Η
δημιουργία του καταλόγου αυτού θα πρέπει να συνδυάζεται με την συλλογή των δαπανών
για την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας, των καυσίμων καθώς και μια σύντομη αξιολόγηση για
την κατάσταση του κάθε κτηρίου.
Το στάδιο αυτό θα ήταν καλύτερα να υλοποιηθεί σε συνεργασία με έναν εξειδικευμένο
σύμβουλο ο οποίος θα συνεργάζεται με τον Δήμο ώστε να αντληθούν όλα τα απαραίτητα
δεδομένα.
Σημειώνεται
ημειώνεται βέβαια ότι η διαδικασία συλλογής των στοιχείων και δαπανών
αποδείχθηκε αρκετά δύσκολη και χρονοβόρα καθώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις δεν
υπήρχαν τα διαθέσιμα στοιχεία.
Η δημιουργία μιας θέσης στον Δήμο με έναν εργαζόμενο μόνο και μόνο για τον σκοπό
αυτό θα συνέβαλλε σημαντικά στην αποτροπή τω
των όποιων δυσκολιών.

6.3. Υλοποίηση του σχεδίου αναπαραγωγής
Ο σχεδιασμός και προγραμματισμός των δράσεων για την υλοποίηση βασίζεται στη
μεθοδολογία που ακολούθησαν οι Δήμοι του PRODESA και αποτυπώνεται στο παρακάτω
σχήμα. Επιπλέον σημειώνεται ότι για την υλοποίηση του σχεδίου αναπαραγωγής χρειάζεται η
συμβολή της Τεχνικής Υπηρεσίας και της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου καθώς και η
έγκριση από το Διοικητικό Συμβούλιο.
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6.3.1. Πρώτη φάση «Προκήρυξης
ροκήρυξης μελέτης»
Το πρώτο βήμα είναι η προετοιμασία της προκήρυξης για την ανάθεση της μελέτης
ενεργειακής απόδοσης στα επιλεγμένα κτίρια. Παρακάτω περιγράφεται η διαδικασία
Για την προκήρυξη θα χρησιμοποιηθούν οι προδιαγραφές που συντάχθηκαν στο πλαίσιο
του υποέργουTask 2.1. Σχετικές πληροφορίες παρατίθενται στα παραδοτέα D2.1-D2.5 και
ειδικότερα στις σχετικές προκηρύξεις των 5 Δήμων PRODESA.
Η προκήρυξη πρέπει να περιέχει τα έξης στοιχεία:
1. Χρονική
ρονική διάρκεια της μελέτ
μελέτης: ορίζεται σε 3 μήνες
2. Το αντικείμενο (τίτλος) της μελέτης: «Η
Η διενέργεια της παρούσας μελέτης μέσα από
την ενεργειακή επιθεώρηση, την τεχνική ανάλυση και την υποβολή συγκεκριμένων
τεχνοοικονομικών προτάσεων που αφορούν τα κτίρια και τις λοιπές εγκαταστάσεις
του Δήμου Αμαρουσίου έχει ως στόχο την ενεργειακή εξοικονόμηση και βελτίωση
αυτών καθώς και των υπηρεσιών τεχνικού συμβούλου για την προετοιμασία των
τευχών δημοπράτησης ώστε να επιτευχθεί η υλοποίηση των προτεινόμενων
παρεμβατικών δράσεων ενεργειακής αποδοτικότητας και η παραγωγή ανανεώσιμων
πηγών ενέργειας
ιας μέσω Σύμβασης Ενεργειακής Απόδοσης (ΣΕΑ)
(ΣΕΑ)»
3. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά της μελέτης.
Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης ττα αποτελέσματα πρέπει να παραδοθούν σε μια
μορφή που να περιέχει τα εξής στοιχεία:
1. Λεπτομερή έκθεση για την κατάσταση των κτιρίων. Η έκθεση
η πρέπει να περιλαμβάνει
το ηλεκτρονικό και ενεργειακό αποτύπωμα των κτιρίων.
2. Ενημερωμένα πιστοπο
πιστοποιητικά ενεργειακής απόδοσης για όλα τα κτίρια.
3. Παρουσίαση των σημαντικών επεμβάσεων ανά κτίριο και υπολογισμός
εξοικονόμησης ενέργειας για κάθε μία από αυτές.
4. Παρουσίαση εργαλείου μέτρησης της εξοικονόμησης ενέργειας (π.χ.
εγκατάστασηsmart-meter
meter) και κοστολόγηση αυτού.
5. Τεχνική
εχνική έκθεση στην οποία θα συμπεριλαμβάνονται τα αποτελέσματα της
οικονομικής ανάλυσης γγια τη
η βιωσιμότητα των επεμβάσεων, της οποίας η
μεθοδολογία
γία που θα ακολουθηθεί θα πρέπει να τηρεί κοινές παραδοχές στο πλαίσιο
του έργου PRODESA.
6. Λεπτομερή έκθεση για την προετοιμασία των τευχών δημοπράτησης για την
υλοποίηση των προτεινομένων επεμβάσεων από το δήμο η οποία πρέπει να
περιλαμβάνει:
 Λεπτομερή καταγραφή όλων των παρεμβατικών προσδιορίζοντας τις τεχνικές
προδιαγραφές (π.χ. σχέδια εγκατάστασης, χαρακτηριστικά επεμβάσεων και
προδιαγραφές Η/Μ εξοπλισμού) που θα πρέπει να έχει η κάθε παρέμβαση.
παρέμβαση
 Μελέτη εγκατάστασης φωτοβολταϊκών συστημάτων και προσδιορισμό
προσδιο
των
τεχνικών χαρακτηριστικών αυτών.
 Έκθεση προϋπολογισμού για κάθε μια από τις παρεμβάσεις ή εγκαταστάσεις.
 Έκθεση υποχρεώσεων και χρονοδιάγραμμα με ρήτρες για τον ανάδοχο.
7. Προσόντα αναδόχου: Έκθεση με προσόντα αναδόχου που βεβαιώνονται με
συμμετοχή σε ανάλογα έργα και βεβαίωσης καλής εκτέλεσης αυτών.

6.3.2. Δεύτερη φάση «Προσδιορισμός Χρηματοδοτικού Μοντέλου»
Το Δεύτερο βήμα είναι η εεπιλογή
πιλογή του Χρηματοδοτικού μοντέλου που θα επιλέξει ο
Δήμος Αμαρουσίου. Στο συγκεκριμένο παραδοτέο εξετάστηκαν τρία σενάρια χρηματοδοτικού
μοντέλου.
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Πρώτο χρηματοδοτικό μοντέλο που εξετάστηκε είναι το σενάριο του δανεισμού 100%
από τον ΟΤΑ.Το
Το δύσκολο σε αυτ
αυτή
ή την περίπτωση είναι ότι συνήθως οι Δήμοι δεν έχουν
αρκετά ταμειακά διαθέσιμα για την πραγματοποίηση μεγάλων κτιριακών βελτιώσεων με
αποτέλεσμα να πραγματοποιούν μικρές δράσεις ενεργειακής εξοικονόμησης που δεν λύνουν
το πρόβλημα των ενεργειακών απωλειών των κτιρίων.
Στο δεύτερο σενάριο εξετάζονταν το σενάριο της χρηματοδότησης της ενεργειακής
επένδυσης από εταιρεία ESCO
ESCO. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να διερευνηθούν οι όροι
δανεισμού και οι χρόνοι απόσβεσης των επεμβάσεων.
Στο τρίτο σενάριο εξετάζ
εξετάζονταν το σενάριο της συγχρηματοδότησης της ενεργειακής
επένδυσης από εταιρεία ESCO και από το Δήμο Αμαρουσίου. Αυτό είναι ένα
α σχετικά ευέλικτο
σχήμα που προσφέρει σημαντική βοήθεια στην χρηματοδότηση των επεμβάσεων στο Δήμο
Αμαρουσίου αφού προσελκύει ιδιωτ
ιδιωτικά κεφάλαια. Στο σενάριο που περιγράφεται στο
κεφάλαιο 6.1.3
.1.3 το χρηματοδοτικό περιγράφεται στον παρακάτω πίνακα
Πίνακας 6.5 Προκαταρκτικό χρηματοδοτικό σχέδιο
Δήμος Αμαρουσίου

35%

ESCO

65%

Στην περίπτωση της συγχρηματοδότησης ενδέχεται το ως άνω σχέδιο να
τροποποιηθεί αν ο Δήμος προσθέσει ή διαφοροποιήσει τα κτίρια που θα συμμετέχουν στην
ενεργειακή παρέμβαση.

6.3.3. Τρίτη φάση «Προετοιμ
Προετοιμασία
ενεργειακών επεμβάσεων
επεμβάσεων»

προκήρυξης

και

πραγματοποίηση των

Το τρίτο βήμα είναι η προετοιμασία προκήρυξης του διαγωνισμού και η
πραγματοποίηση των ενεργειακών επεμβάσεων, ακολουθώντας τον τύπο σύμβασης ΣΕΑ
‘Εγγυημένης Απόδοσης’ όπως και οι άλλοι Δήμοι PRODESA.
Τα χαρακτηριστικά είναι τα ακόλουθα:
1. Αντικείμενο Σύμβασης
Σύμβασης: Υποχρεώσεις της Αναδόχου – ESCO που αναλαμβάνει
ανα
την
εκτέλεση του έργου.
2. Περιγραφή υπηρεσίας προμήθειας
3. Διάρκεια σύμβασης δεδομένου της περιόδου αποπληρωμής του έργου. Η περίοδος
αυτή μπορεί να είναι 10 έτη.
4. Ρήτρες για τον ανάδοχο. Η ανάδοχη εταιρεία εγγυάται την καλή απόδοση και
λειτουργία των συστημάτων που εγκατέστησε καθώς και το χρονικό διάστημα της
εγγύησης. Προτείνεται παρακολούθηση με σύστημα smartmeter (realtime) για το
monitoring των ενεργειακών αποτυπωμάτων των κτιρίων μετά τις επεμβάσεις. Οι
προδιαγραφές της παρακολούθησης και η έκδοση περιοδικών reports θα
προσδιορίζονται στην μελέτη που αναφέρεται ως άνω.
5. Τεχνικές προδιαγραφές ενεργειακών παρεμβάσεων: Οι τεχνικές προδιαγραφές των
ενεργειακών επεμβάσεων προσδιορίζοντ
προσδιορίζονται
αι στην μελέτη που περιγράφεται στην
πρώτη φάση. Η ανάδοχος εταιρεία που θα επιλεγεί πρέπει να προσφέρει την πλέον
συμφέρουσα προσφορά βάσει ποιότητας προσφερόμενων υπηρεσιών και τιμής,
γεγονός που σημαίνει ότι δεν διενεργείται μόνο μειοδοτικός διαγωνισμός
διαγωνισμός, αλλά
βαθμολογείται η τεχνική ποιότητα του εξοπλισμού που εγκαθιστά τόσο σε Η/Μ
εξοπλισμό όσο και σε εγκατάσταση Φ/Β. Σημειώνεται ότι στα υποδείγματα
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προκηρύξεων των έργων PRODESA δίνονται τα κριτήρια βαθμολόγησης και ο
αντίστοιχος συντελεστής βαθμολογίας
βαθμολογίας.. Δίνεται επίσης και η σχέση συνολικής
βαθμολόγησης τεχνικής και οικονομικής προσφοράς.
6. Προσόντα Αναδόχου: Τα προσόντα αναδόχου που απαιτούνται περιγράφονται στην
προκήρυξη σύμφωνα με το ν. 4412/2016 και είναι τα ακόλουθα:
 Τυπικά προσόντα αναδόχου που αποδεικνύονται με τα απαραίτητα έγγραφα
που πρέπει να παρουσιάσει ο ανάδοχος (π.χ. σύσταση εταιρείας, καταστατικό,
πιστοποιητικά δικαστηρίων, ασφαλιστική και φορολογική ενημερότητα.)
 Καταλληλότητα επαγγελματικής δραστηριότητας που αποδεικνύεται από
πιστοποίηση
ίηση των παρεχόμενων υπηρεσιών (σύστημα διαχείρισης ποιότητας
ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 9001,, σύστημα διαχείρισης υγιεινής και
ασφάλειας στην εργασία ανταποκρινόμενο στις απαιτήσεις του ISO 45001 ή
παλαιότερης έκδοσης σε ισχύ OHSAS 18001:2007/ΕΛΟΤ 1801:2008)
1801:2008
 Χρηματοοικονομική επάρκεια του αναδόχου: Για το σκοπό αυτόν, οι
αναθέτουσες αρχέ
αρχέςς μπορούν να απαιτούν από τον ανάδοχο, να έχει έναν
ορισμένο ελάχιστο ετήσιο κύκλο εργασιών, συμπεριλαμβανομένου ορισμένου
ελάχιστου κύκλου εργασιών στον τομέα δραστηριοτήτων που καλύπτεται από τη
σύμβαση. Επίσης, οι αναθέτουσες αρχές μπορούν να απαιτούν από τους
οικονομικούς φορείς να παρέχουν πληροφορίες σχετικά με τους ετήσιους
λογαριασμούς, παρουσιάζοντας την αναλογία, ιδίως, στοιχείων ενεργητικού και
παθητικού. Μπορούν επίσης να απαιτούν κατάλληλο επίπεδο ασφαλιστικής
κάλυψης έναντι επαγγελματικών κινδύνων. Συνήθως παρέχονται οικονομικά
στοιχεία τελευταίας τριετίας που αποδεικνύουν την χρηματοοικονομική επάρκεια
της εταιρείας με παράλληλη ζήτηση εεγγυητικών
γγυητικών τόσο συμμετοχής στο διαγωνισμό
όσο και καλής εκτελέσεως. Η ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει ισολογισμούς
της εταιρείας των τριών τελευταίων ετών που υπερβαίνουν το ποσό του
προϋπολογισμού του διαγωνιζόμενου έργου τουλάχιστον 200%.
 Τεχνική ικανότητα αναδόχου Σαφής προσδιορισμός της ομάδας έργου και
δεσμεύσεις της αναδόχου επί αυτής. Η ομάδα έργου θα πρέπει να απαρτίζεται
από επαρκή αριθμό ατόμων με εμπειρία σε ανάλογα έργα. Η παρουσίαση της
ομάδας έργου πρέπει να περιέχει τα βιογραφ
βιογραφικά των ατόμων
τόμων που θα εργαστούν.
εργαστούν
7. Έγγραφο οικονομικής προσφοράς από τον ανάδοχο.
8. Χρονοδιάγραμμα παράδοσης και πληρωμών του έργου Σαφέςς χρονοδιάγραμμα που να
προσδιορίζει χρονικά την παράδοση των ενεργειακών επεμβάσεων από τον ανάδοχο και
καθορισμός του τρόπου πληρωμής του έργου, οι οποίες πληρωμές πρέπει να σχετίζονται
με την πορεία του έργου. Η πληρωμή συνήθως γίνεται σε ετήσια βάση εφόσον
αποδεικνύεται η εξοικονόμηση ενέργειας που έχει συμφωνηθεί. Οι όροι πληρωμής για
τον ανάδοχο θα καθορίζονται επαρκώς στο κκείμενο
είμενο της σύμβασης με συμφωνημένα
ποσά και ρήτρες σε περίπτωση μη τήρησης των συμφωνημένων.

6.4. Προγραμματισμός
Ο Δήμος πρέπει να ακολουθήσει την τυπική διαδικασία που προβλέπεται για την
υλοποίηση του Σχεδίου Αναπαραγωγής. Μετά την ολοκλήρωση και δημοσίευση της
προκήρυξης του έργου ακολουθεί ο διορισμός των επιτροπών αξιολόγησης προσφορών,
παρακολούθησης και παραλαβής έργου. Οι ανάδοχοι καταθέτουν τα απαραίτητα
δικαιολογητικά στον χρόνο που αναφέρεται στην προκήρυξη, τις εγγυητικές
υητικές επιστολές για τη
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συμμετοχή στο διαγωνισμό και την οικονομική τους προσφορά. Ακολουθεί η αποσφράγιση
των προσφορών και η επιλογή του αναδόχου με τα κριτήρια που αναφέραμε παραπάνω.
Μετά το πέρας του διαγωνισμού γίνεται η κατοχ
κατοχύρωση
ύρωση του έργου στον ανάδοχο
α
που
έχει επιλεγεί. Η διαδικασία της κατοχύρωσης περιλαμβάνει την κατάθεση των
δικαιολογητικών κατοχύρωσης που αναφέρονται στην προκήρυξη,, την κατάθεση της
εγγυητικής καλής εκτέλεσης από την πλευρά του αναδόχου και την υπογραφή σύμβασης
μετον ΟΤΑ. Ο ανάδοχος σε συνεργασία με τον ΟΤΑ που περιγράφεται στο κείμενο της
σύμβασης προχωρούν στην πραγματοποίηση των ενεργειακών επεμβάσεων.
Στον πίνακα 6.6 προσπαθούμε να δώσουμε ένα χρονοδιάγραμμα υλοποίησης έργου το
οποίο όμως μπορεί να διαφοροποιηθεί από την εξέλιξη των φάσεων του έργου. Η διαδικασία
υλοποίησης
ποίησης που όπως αναφέρεται στον πίνακα χωρίζεται σε τρεις φάσεις,, όπου η κάθε μια
από αυτές μπορεί να έχει καθυστέρηση
καθυστέρηση.
Πίνακας 6.6

Χρονοδιάγραμμα υλοποίησης Σχεδίου Αναπαραγωγής

Διαδικασία

11/21

12/21

1/22

4/22

5/22

6/22

7/22

4/23

5/23

Εγκριτική απόφαση ΔΣ Δήμου
Ορισμός Επιτροπών
Προετοιμασία προκήρυξης
Μελέτηςεπεμβάσεων
Προκήρυξη μελέτης
Κατάθεση προσφορών και
αξιολόγηση αυτών
Ανάθεση μελέτης & υπογραφή
σύμβασης
Παραλαβή μελέτης
Επιλογή χρηματοδοτικού σχεδίου
Προετοιμασία τευχών δημοπράτησης
Προετοιμασία διακήρυξης του
διαγωνισμού του έργου
Διορισμός επιτροπών έργου
Προκήρυξη διαγωνισμού και
κατάθεση προσφορών
Αποσφράγιση & Αξιολόγηση
προσφορών
Επιλογή προσφοράς& κατοχύρωση
διαγωνισμού
Υπογραφή σύμβασης έργου
Εκτέλεση έργου
Παραλαβή έργου
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7. Επίλογος
Το Σχέδιο Αναπαραγωγής του Δήμου Αμαρουσίου στηρίχθηκε στα συμπεράσματα και στα
στοιχεία που προέκυψαν με βάση την εμπειρία που λάβαμε σε όλη τη διάρκεια του έργου
PRODESA από τους 5 Δήμους
Δήμους. Ξεκινώντας τη διαδικασία κι μελετώντας τα 8 κτίρια που είχαν
επιλεγεί
εγεί από το Δήμο Αμαρουσίου, διαπιστώσαμε πως υπήρχε μεγάλη ανομοιομορφία, αφού
κάθε κτίριο είχε διαφορετική χρήση και διαφορετικές ήμερες χρήσης.. Ακόμα και το έτος
κατασκευής για κάθε κτίριο ήταν διαφορετικό, καθώς και οι γενικές καταναλώσεις ενέργειας.
Το
ο άλλο μεγάλο πρόβλημα που προέκυψε ήταν η έλλειψη των συγκεντρωτικών ενεργειακών
καταναλώσεων για κάποια κτίρια, πράγμα που πιστεύουμε ότι θα έχει λυθεί μέχρι την
πραγματοποίηση της οριστικής μελέτης που αναφέρουμε ότι πρέπει να πραγματοποιηθεί
πριν πραγματοποίηση
ατοποίηση των παρεμβατικών ενεργειών.
Μετά την καταγραφή των ενεργειακών επεμβάσεων που προτείναμε για κάθε κτίριο
θεωρήσαμε ότι είναι σωστό να εγκατασταθούν στα κτίρια φωτοβολταϊκά συστήματα για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, γεγονός που θα οδηγήσει σε μείωση των ηλεκτρικών
καταναλώσεων των κτιρίων.
τιρίων. Στην προσπάθειά μας να υπολογίσουμε και να κοστολογήσουμε
τις ενεργειακές παρεμβάσεις χρησιμοποιήσαμετις τρέχουσες τιμές αγοράς και εγκατάστασης
του εξοπλισμού. Αρχίζοντας από την επιλογή των κτιρίων είχαμε ήδη την εικόνα ότι λόγω του
προφίλ λειτουργίας
υργίας τους οι καταναλώσεις είναι χαμηλές σε κάποια από αυτά, με αποτέλεσμα
οι επεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας να έχουν σχετικά μεγάλη περίοδο αποπληρωμής.
Παρ’ ‘όλα αυτά είναι ζωτικής σημασίας η βελτίωσή τους και για το λόγο αυτό προτάθηκαν να
αποτελέσουν
σουν την ομάδα έργου του PRODESA.
Το χρηματοδοτικό μοντέλο που επιλέχθηκε είναι αυτό της συγχρηματοδότησης, το οποίο
βασίζεται στη χρήση δημοτικών κεφαλαίων για τη μόχλευση ιδιωτικής χρηματοδότησης με
Σύμβαση Ενεργειακής Απόδοσης. Η συμμετοχή του Δήμου μπ
μπορεί
ορεί να ανέρχεται σε ποσοστό
35%. Η περίοδος αποπληρωμής του έργου είναι 9,95 έτη κι ο δείκτης κερδοφορίας του Δήμου
είναι 0,70.
Τέλος το Σχέδιο Αναπαραγωγής του Δήμου Αμαρουσίου παρουσιάζει αναλυτικά τις τρείς
φάσεις που πρέπει να ακολουθηθούν για την πρα
πραγματοποίηση
γματοποίηση των ενεργειακών επεμβάσεων
με την τελευταία να περιλαμβάνει όλα τα στοιχεία των συμβάσεων που θα απαιτηθούν για
την μελέτη και κυρίως για την εκτέλεση του έργου, καθώς και ένα χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης και παραδόσεως του έργου.
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8. ΠΗΓΕΣ
/6.1/
/6.2/

‘Efficiency first scorec
scorecard’, Briefing paper, E3G, 2017
Παραδοτέο του έργου PRODESA D6.3 ‘General Replication Plan for the lifespan and
beyond PRODESA’, Partner 9 ‘EUDITI LTD’
/6.3/
Παραδοτέο του έργου PRODESA D2.6 ‘Economic
Economic Evaluation of the Energy
Projects’Partner 11 ‘Enfinity NVB’

Page: 39 of 49

Document: Replication Plan for the Municipality of Amarousion
Version: Final

Dissemination level: PU
Date: 30/07/2021

9. Παράρτημα
Στο παρόν κεφάλαιο παρουσιάζονται μερικά στοιχεία των 8 κτιρίων του Δήμου
Αμαρουσίου που χρησιμοποιήθηκαν για την ανάπτυξη του σχεδίου αναπαραγωγής PRODESA.

1. Κλειστό γυμναστήριο Αγίου Θωμά
Το κλειστό γυμναστήριο Αγίου Θωμά γνωστό και ως «κλειστό Αμαρουσίου» ανήκει στο
Δήμο Αμαρουσίου και η χωρητικότητά του φτάνει τα 1.700 άτομα. Παρακάτω παραθέτουμε
τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου
Τοποθεσία: Συμβολή οδών Νιόβης & Διονύσου
Εμβαδόν τοπογραφικής
αφικής επιφάνειας κτιρίου: 2000 τ.μ.
Όροφοι: Ένας (1) με ύψος ~6 μέτρα
Έτος κατασκευής: 1997
Εικόνα 7. 1 Κάτοψη κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Θωμά

Εικόνα 7. 2 Πρόσοψη κλειστού γυμναστηρίου Αγίου Θωμά
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2. Ανοιχτό κολυμβητήριο
κολυμβητήριο- Γήπεδα τένις
Το ανοιχτό κολυμβητήριο – Γήπεδα τένις είναι αθλητική εγκατάσταση του Δήμου
Αμαρουσίου που περιλαμβάνει κολυμβητήριο, γήπεδα τένις και κτιριακές εγκαταστάσεις.
Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου
Τοποθεσία: Κυπρίων Αγωνιστών 65
Εμβαδόν τοπογραφικής επιφάνειας κτιρίου: 8000 τ.μ.
Όροφοι: Ισόγειες εγκαταστάσεις (1 πισίνα ολυμπιακών διαστάσεων & 2 γήπεδα τένις)
Έτος κατασκευής: 2000
Εικόνα 7. 3 Κάτοψη ανοιχτού κολυμβητηρίου – Γήπεδα τένις Δήμου Αμαρουσιου

Εικόνα 7. 4 Είσοδος κτιριακών εγκαταστάσεων ανοιχτού κολυμβητηρίου Δήμου Αμαρουσίου
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Εικόνα 7. 5 Όψη πισίνας ανοιχτού κολυμβητηρίου Δήμου Αμαρουσίου

3. Κλειστό γυμναστήριο Κοκκινιάς
Το Κλειστό γυμναστήριο Κοκκινιάς είναι κλειστός χώρος άθλησης με αρκετά ψηλή οροφή.
Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου
Τοποθεσία: Μεγ. Αλεξάνδρου 125
Εμβαδόν τοπογραφικής επιφάνειας κτιρίου: 1200 τ.μ.
Όροφοι: ισόγεια
όγεια κατασκευή (ύψος ~7μετρα)
Έτος κατασκευής:2012
Εικόνα 7. 6 Κάτοψη κλειστού γυμναστηρίου Κοκκινιάς
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Εικόνα 7. 7 Εξωτερική όψη κλειστού γυμναστηρίου Κοκκινιάς

Εικόνα 7. 8 Εσωτερική όψη κλειστού γυμναστηρίου Κοκκινιάς

4. 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο Δήμου Αμαρουσίου
Το 1ο Γυμνάσιο – 1ο Λύκειο είναι ένας χώρος που συστεγάζονται τα δύο σχολικά
συγκροτήματα και περιλαμβάνει τα κτίρια των σχολείων και το προαύλιο χώρο με τα γήπεδά
του. Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου
Τοποθεσία: Λεωφόρος Κηφισίας 213
Εμβαδόν τοπογραφικής επιφάνειας κτιρίου: 2300 τ.μ
Όροφοι: 2
Έτος κατασκευής: 1996 (1999 μικροδιορθώσεις λόγω σεισμού)
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Εικόνα 7. 9 Κάτοψη 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Δήμου Αμαρουσίου

Εικόνα 7. 10 Είσοδος 1ου Γυμνασίου – 1ου Λυκείου Δήμου Αμαρουσίου

5. 7ο Γυμνάσιο Δήμου Αμαρουσίου
Στο χώρο του 7ο Γυμνάσιο Αμαρουσίου βρίσκονται οι κτιριακές εγκαταστάσεις του σχολικού
συγκροτήματος και ο προαύλιος χώρος με γήπεδα Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά
χαρακτηριστικά του κτιρίου
Τοποθεσία: Σάμου & Μονεμβασιάς
Εμβαδόν τοπογραφικής επιφάνειας κτιρίου
κτιρίου: 1050 τ.μ.
Όροφοι: 3
Έτος κατασκευής: 1995
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Εικόνα 7. 11 Κάτοψη 7ου Γυμνασίου Δήμου Αμαρουσίου

Εικόνα 7. 12 Είσοδος 7ου Γυμνασίου Δήμου Αμαρουσίου

6. Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου
Το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας του Δήμου Αμαρουσίου αποτελεί στοιχείο πολιτισμού για
τον σύγχρονο άνθρωπο και απαραίτητη προϋπόθεση για την επιβίωσή του. Παρακάτω
παραθέτουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου
Τοποθεσία: Κυπρίων Αγωνιστών & Καϊρη 2
Εμβαδόν τοπογραφικής επιφάνειας κτιρίου: 400 τ.μ.
Όροφοι: 2
Έτος κατασκευής: 2005
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Εικόνα 7. 13 Κάτοψη Μουσείου Φυσικής Ιστορίας

Εικόνα 7. 14 Πρόσοψη Μουσείου Φυσικής ΙστορίαςΔήμου Αμαρουσίου

Εικόνα 7. 15 Οροφή Μουσείου Φυσικής Ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου
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Εικόνα 7. 16 Εσωτερική όψη μουσείου Φυσικής ιστορίας Δήμου Αμαρουσίου

7. Βορέειος Βιβλιοθήκη
Η Βορέειος βιβλιοθήκη περιήλθε στην κατοχή του Δήμου Αμαρουσίου μετά από δωρεά και
λειτουργεί ως βιβλιοθήκη, καθώς και ως πνευματικός και πολιτιστικός χώρος. Παρακάτω
παραθέτουμε τα βασικά χαρακτηριστικά του κτιρίου
Τοποθεσία: Στεφάνου Δραγούμη 9
Εμβαδόν τοπογραφικής επιφάνειας κτιρίου: 450 τ.μ.
Όροφοι: Ισόγεια κατασκευή με πατάρι
Έτος κατασκευής: 1978
Εικόνα 7. 17 Κάτοψη Βορέειος Βιβλιοθήκης
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Εικόνα 7. 18 Εξωτερική όψη Βορέειος Βιβλιοθήκης

Εικόνα 7. 19 Αντλία Θερμότητας

8. Ωδείο Δήμου Αμαρουσίου
Το συγκεκριμένο κτίριο στεγάζει το κεντρικό ωδείο του δήμου Αμαρουσίου αποτελεί κέντρο
τέχνης & πολιτισμού και λειτουργεί σαν τμήμα μουσικής παιδείας παρέχοντας
αναγνωρισμένα διπλώματα σπουδών. Παρακάτω παραθέτουμε τα βασικά χαρκτηριστικά του
κτιρίου
Τοποθεσία: Νιόβης 7
Εμβαδόν τοπογραφικής επιφάνειας κτιρίου: 450τ.μ ανα επίπεδο
Όροφοι: 2
Έτος κατασκευής: 2000
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Εικόνα 7. 20 Κάτοψη Ωδείου Δήμου Αμαρουσίου

Εικόνα 7. 21 Είσοδος Ωδείου Δήμου Αμαρουσίου

Εικόνα 7. 22 Άποψη Η/Μ εξοπλισμού Ωδείου Αμαρουσίου
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PROJECT COORDINATOR
Alimos Municipality

Agios Dimitrios Municipality

Glyfada Municipality
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Municipality

Agii Anargiri Kamatero
Municipality

Palaio Faliro Municipality

Amaroussion Municipality

Central Union of Municipalities in Greece
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Environmental Design LTD

Center for Renewable
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ENFINITY NV

European Crowdfunding
Network (ECN)

Kelemenis & Co

