
 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ                                                                            

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. : 10.351/29-11-2018 

Α Π Ο Σ Π Α Σ Μ Α 

Από το πρακτικό της αριθ. 21ης/2018  συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου Ορχομενού. 

Αριθ. Απόφασης 194  / 2018 

Π ε ρ ί λ η ψ η 

«  Περί έγκρισης του σχεδίου ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Δήμου Ορχομενού  ». 

Στον Ορχομενό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα στις 21 NOEMBΡΙΟΥ 2018 ημέρα ΤΕΤΑΡΤΗ   και ώρα 13.00 

μεσημβρινή συνήλθε σε συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο Ορχομενού, έπειτα από την αριθ. 9729/16-11-2018 

έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Λάμπρου Ρόδη, η οποία  δημοσιεύθηκε και επιδόθηκε σε 

κάθε ένα Δημοτικό Σύμβουλο, τον Πρόεδρο της Δ.Κ. , τους Προέδρους των Τ.Κ.  και  τον Δήμαρχο Ορχομενού σύμφωνα 

με τις διατάξεις του άρθρου 67  του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ Α’ 87). 

Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία γιατί σε σύνολο (27) μελών βρέθηκαν παρόντα (19), δηλαδή: 

   ΠΑΡΟΝΤΕΣ                                                                                   ΑΠΟΝΤΕΣ      
1.            

1. 

ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ   1. ΓΑΛΑΝΗΣ ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ 

 
2. ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 2. ΝΙΚΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

3. ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝ/ΝΟΣ 3. ΤΣΙΑΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

4. ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ 4. ΒΑΓΕΝΑΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ 

5. ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ    5.  ΤΣΙΓΑΡΙΔΑΣ ΕΠΑΜΕΙΝΩΝΔΑΣ 

6. ΓΕΩΡΓΙΟΥ – ΖΑΝΤΖΑ ΕΛΕΝΗ 6 ΤΣΑΠΡΑΣ ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ  

7. ΡΟΔΗΣ ΛΑΜΠΡΟΣ 7 ΠΟΥΣΙΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ 

8. ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 8 ΖΥΓΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ 

9. ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ   

10. ΜΕΤΤΑΣ ΛΟΥΚΑΣ   

11. ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ   

12. ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ   

13. ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

14. ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ   

15. ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ( Που δεν προσήλθαν αν και κλήθηκαν νόμιμα) 

16 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ   

17. ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ   

18. ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ   

19. ΣΚΟΠΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ   

    

    

    

    

    

 

Στη συνεδρίαση  παραβρέθηκε ο κ. Λουκάς Υπερήφανος , Δήμαρχος Ορχομενού. 

Παρόντες επίσης ήταν: O Πρόεδρος της Τ.Κ. Ακραιφνίου κ. Βασιλείου Αλέξανδρος, O Πρόεδρος της Τ.Κ. Παύλου κ. 

Ντουφεξής Ηρακλής 
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Πριν την συζήτηση του 3ου θέματος της ημερήσιας διάταξης, απεχώρησε από την συνεδρίαση η Δημοτική Σύμβουλος κα 

Γεωργίου –Ζάντζα Ελένη  του Σπυρίδωνα.  

 

Ο Πρόεδρος κήρυξε την έναρξη της συνεδρίασης. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 

Ο Πρόεδρος  κ. Λάμπρος Ρόδης  αναφέρθηκε στο 8ο θέμα, της ημερήσιας διάταξης , που  είναι η  :  «Eγκριση του σχεδίου 

ενεργειακής απόδοσης κτιρίων Δήμου Ορχομενού  »  και ο οποίος έδωσε τον λόγο στον Κο Υπερήφανο Λουκά –Δήμαρχο 

Ορχομενού  που  εισηγήθηκε το θέμα , θέτοντας υπόψη την αρ.  9639/14-11-2018 έγγραφη  εισήγηση που υπογράφεται 

από τον Δ/ντη Τ.Υ   , η οποία έχει ως εξής: 

    ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΔΗΜΟΣ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

ΔΤΥ         Ορχομενός 14-11-2018 

          Α.π. 9639 

         Προς : το Δημοτικό Συμβούλιο 

          Δήμου Ορχομενού 

ΕΙΣΗΓΗΣΗ 

ΘΕΜΑ :  «Έγκριση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Δήμου Ορχομενού» 

 

Έχοντας Υπόψη: 

Α) την αριθ. πρόσκληση με κωδικό 50 Α/Α ΟΠΣ: 3222  Α.Π.: 2474 /23.8.2018/ της ΕΥΔΕΠ/Στερεάς Ελλάδας 

Β) υποχρέωση του Δήμου για για υποβολή, σύμφωνα με τη παράγραφο  5.3.,του Σχεδίου  Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτιρίων  

Γ) Το με αριθ. πρωτ. 7682/05-04-2018, έγγραφο ΔΤΥ περί σύνταξης «Σχεδίου  Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων 

Δήμου Ορχομενού».  

  

 Ο Δήμος Ορχομενού, έχει την υποχρέωση  να εκπονήσει Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων 

ιδιοκτησίας του, το οποίο θα περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και 

βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης. 

 Με την αριθ. πρόσκληση με κωδικό 50 Α/Α ΟΠΣ: 3222  Α.Π.: 2474 /23.8.2018 και τίτλο «Έργα 

αναβάθμισης της ενεργειακής απόδοσης και εξοικονόμησης ενέργειας σε Δημόσια Κτίρια» του άξονα 

προτεραιότητας ΑΞ04 «Υποστήριξη της μετάβασης προς μια οικονομία χαμηλών εκπομπών διοξειδίου του 

άνθρακα σε όλους τους τομείς» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης 

(ΕΤΠΑ),  ο Περιφερειάρχης Στερεάς Ελλάδας καλεί τους Φορείς Γενικής Κυβέρνησης, για την υποβολή 

προτάσεων έργων (πράξεων), προκειμένου να ενταχθούν και χρηματοδοτηθούν, από το συγκεκριμένο 

πρόγραμμα. 

 Για την υποβολή πρότασης απαιτείται το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων απ’ το οποίο προκύπτει 

η επιλογή του προτεινόμενου έργου, σύµφωνα µε την § 12.α του άρθρου 7 του Ν.4342/2015, αφορά κτίρια 

ιδιοκτησίας ΟΤΑ.  

 Στο πλαίσιο αυτό η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου προχώρησε στη σύνταξη του «Σχεδίου  

Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Δήμου Ορχομενού». 

 Το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει τα κτίρια για τα οποία έχει εκδοθεί Πιστοποι-ητικό 
Ενεργειακής Απόδοσης από πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.  Ο Δήμος θα πρέπει σταδιακά να 
προβεί στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης όλων των κτιρίων ιδιοκτησίας του οπότε και θα 
αναθεωρεί το παρόν Σχέδιο. Σκοπός του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης είναι ο σχεδιασμός της ενεργειακής 
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αναβάθμισης μέσω ιεράρχησης των αναγκών, όλων των κτιρίων ιδιοκτη- σίας του Δήμου. Στο βαθμό που αυτό 
είναι οικονομικά εφικτό, μέσω προγραμμάτων, θα εκπονηθούν μελέτες ενεργειακής αναβάθμισης και θα 
υλοποιηθούν τα αντίστοιχα έργα.  
Κατόπιν τούτων:  

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΙ 
Την έγκριση του «Σχεδίου  Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Δήμου Ορχομενού».  
 

(Σημ: Το συνημμένο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του Δήμου μας αποτελεί αναπό- σπαστο 
μέρος της Εισήγησης). 
 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΠΟΔΟΣΗΣ ΚΤΗΡΙΩΝ 
ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 2018 

ΠΡΟΛΟΓΟΣ 
 
Ο Δήμος Ορχομενού  σύμφωνα με την περίπτωση α) της παραγράφου 12 

του Ν.4342/15 είναι υποχρεωμένος να εκπονήσει Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης των κτιρίων ιδιοκτησίας του, το 

οποίο θα περιέχει συγκεκριμένους στόχους και δράσεις εξοικονόμησης ενέργειας και βελτίωσης της ενεργειακής 

απόδοσης. 

Το Σχέδιο Ενεργειακής Απόδοσης περιλαμβάνει τα κτίρια για τα οποία έχει 

εκδοθεί Πιστοποιητικό Ενεργειακής Απόδοσης από πιστοποιημένους Ενεργειακούς Επιθεωρητές.  

Ο Δήμος θα προβεί σταδιακά στην έκδοση Πιστοποιητικών Ενεργειακής Απόδοσης όλων των κτιρίων 

ιδιοκτησίας του και θα αναθεωρεί το παρόν Σχέδιο. 

Σκοπός του Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης είναι ο σχεδιασμός της ενεργειακής αναβάθμισης μέσω ιεράρχησης 

των αναγκών, όλων των κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου. 

Στο βαθμό που αυτό είναι οικονομικά εφικτό, μέσω χρηματοδοτικών εργαλείων, θα εκπονηθούν μελέτες 

ενεργειακής αναβάθμισης και θα υλοποιηθούν τα αντίστοιχα έργα. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο Δήμος Ορχομενού είναι δήμος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας που συστάθηκε με το Πρόγραμμα 

Καλλικράτης από την συνένωση των προϋπαρχόντων Δήμων Ορχομενού και Ακραίφνιας. Ανήκει στην 

Αποκεντρωμένη Διοίκηση της Θεσσαλίας – Στερεάς Ελλάδας. 

Ο Δήμος Ορχομενού, αποτελείται από δυο (2) Δημοτικές Ενότητες: Την Δ.Ε. Ορχομενού και την Δ.Ε. 

Ακραιφνίας. 

Αντίστοιχα οι επιμέρους Δημοτικές ή Τοπικές Κοινότητες είναι οι ακόλουθες: 

Δ.Ε. Ορχομενού Δ.Ε. Ακραιφνίας 

- Δ.Κ. Ορχομενού 

- Τ.Κ. Αγίου Δημητρίου 

- Τ.Κ. Αγίου Σπυρίδωνος 

- Τ.Κ. Διονύσου 

- Τ.Κ. Καρυάς 

- Τ.Κ. Λουτσίου 

- Τ.Κ. Παύλου 

- Τ.Κ. Πύργου 
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- Τ.Κ. Ακραιφνίου 

- Τ.Κ. .Κάστρου 

- Τ.Κ. Κοκκίνου 

Η έκταση του νέου Δήμου είναι 436,41 τετραγ.χλμ. και ο πληθυσμός του 11.688 κάτοικοι  (πραγματικός 

πληθυσμός), 11.621 κάτοικοι (μόνιμος πληθυσμός) και 13.107 κάτοικοι (νόμιμος πληθυσμός) σύμφωνα με την 

απογραφή του. Η έδρα του Δήμου είναι ο Ορχομενός.  Ο Δήμος συνορεύει στα Βόρεια με τον Δήμο Λοκρών, 

στα Νότια με τον Δήμο Θηβαίων και Αλίαρτου, στα Δυτικά με τον Δήμο Λειβαδιάς και Ανατολικά με τον Δήμο 

Χαλκιδέων. 

ΕΙΚΟΝΑ 1: ΧΑΡΤΗΣ ΔΗΜΟΥ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 

 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ - ΚΤΙΡΙΑ ΔΗΜΟΥ 

 
Σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 7 του Ν.4342/15 με τίτλο 

“Υποδειγματικός ρόλος κτιρίων που ανήκουν σε δημόσιους φορείς” (άρθρο 5 και άρθρο 20 παρ. 5 της Οδηγίας 

2012/27/ΕΕ) αναφέρεται ότι “Κάθε χρόνο ανακαινίζεται το τρία τοις εκατό (3%) του συνολικού εμβαδού δαπέδου 

θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα και καταλαμβάνονται από την κεντρική δημόσια 

διοίκηση προκειμένου να εκπληρωθούν τουλάχιστον οι ελάχιστες απαιτήσεις ενεργειακής απόδοσης που έχουν 

τεθεί κατ’ εφαρμογή του άρθρου 4 του ν. 4122/2013 (Α΄ 42), με τον οποίο ενσωματώθηκε στο ελληνικό δίκαιο η 

Οδηγία 2010/31/ ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 19ης Μαΐου 2010 (ΕΕ L 153 της 

18.6.2010) και στο βαθμό που αυτό είναι τεχνικά, λειτουργικά και οικονομικά εφικτό. Η ανωτέρω υποχρέωση 

ισχύει από την 1η Ιανουαρίου του 2014.” 

Ο καλλικρατικός Δήμος Ορχομενού, έχει εκπονήσει Σχέδιο δράσης Αειφόρου Ενέργειας ΣΔΑΕ, για το σύνολο 

των δραστηριοτήτων του Δήμου.  

Σύμφωνα με την απογραφή κατανάλωσης στο δήμο καταναλώνονται 168,2 GWh ετησίως. Ο αγροτικός τομέας 

καταναλώνει 29,2% της συνολικής ενέργειας, ο κτιριακός τομέας και οι εγκαταστάσεις 51,6% και οι μεταφορές 

26,5%. Η κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αφορά το 30,1% της συνολικής κατανάλωσης, η ενέργεια από 

πετρέλαιο θέρμανσης αποτελεί το 14,7% της συνολικής κατανάλωσης ενέργειας, από πετρέλαιο κίνησης το 

26,4%, από 

βενζίνη το 21,5%, από βιομάζα το 6,4% και από ηλιοθερμική λιγότερο από 0,9%. 

 Η κατανομή των καταναλώσεων ενέργειας στο Δήμο Ορχομενού παρουσιάζεται στο ακόλουθο διάγραμμα. 
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Η κατανάλωση ενέργειας που περιγράφηκε οδηγεί στην εκπομπή 58,4 ktnCO2 για το έτος 2011 από 
δραστηριότητες εντός του δήμου. Η κατανομή των εκπομπών CO2 στο Δήμο Ορχομενού παρουσιάζεται στο 
ακόλουθο διάγραμμα. 

 
Στο σχέδιο επιλέχθηκε ως  έτος αναφοράς των στοιχείων  το 2011, καθώς ήταν το παλαιότερο έτος για το οποίο 

ήταν δυνατή η συλλογή επαρκών και αξιόπιστων στοιχείων. Τα νέα στοιχεί θα συμπεριληφθούν στην 

αναθεώρηση του ΣΔΑΕ. 

Στο ΣΔΑΕ συμπεριλαμβάνεται και η στρατηγική για την εξοικονόμηση ενέργειας για τα Δημόσια κτίρια. 

Στην κατηγορία αυτή καταγράφονται οι καταναλώσεις ενέργειας των κτιρίων που διαχειρίζεται ο Δήμος όπως, τα 

κτίρια διοίκηση, τα σχολεία, τα αθλητικά και πολιτιστικά κέντρα και οι παιδικοί σταθμοί. 

Η κατανάλωση ενέργειας σε αυτή την κατηγορία προκαλείται από την θέρμανση των δημοτικών κτιρίων με 

πετρέλαιο και ηλεκτρική ενέργεια για τον φωτισμό, ψύξη και την χρήση εξοπλισμού. 

Οι καταναλώσεις σε ενέργεια των κτιρίων και σχολείων του Δήμου αποτυπώνονται στους Πίνακες 1& 2. 
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1:ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ   ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ 
 

 
ΠΙΝΑΚΑΣ 2 : ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΕΙΣ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΣΧΟΛΕΙΑ* 
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*ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΜΕΤΑΤΡΟΠΗΣ ΚΑΥΣΙΜΟΥ ΣΕ KWh 

 

 
 
Θα πρέπει να σημειωθεί ότι λόγω των καταργήσεων και συγχωνεύσεων που συντελέστηκαν στον τομέα της εκπαίδευσης 
τα τελευταία χρόνια, δε λειτουργούν σχολεία τα οποία εμφανίζουν μηδενικές ενδείξεις. 

 
Λόγω του όγκου των δεδομένων των καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας στα δημοτικά κτίρια, σχολεία και 
εγκαταστάσεις παρουσιάζεται παρακάτω συνοπτικός πίνακας καταναλώσεων ηλεκτρικής ενέργειας. 
 
 
Συγκεντρωτικά οι καταναλώσεις στην εξεταζόμενη κατηγορία Δημοτικά Κτίρια, Σχολεία αποτυπώνεται στον 
παρακάτω πίνακα : 
 

ΠΙΝΑΚΑΣ: καταναλώσεις δημοτικών σχολείων και κτιρίων 
 

ΔΗΜΟΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ ΑΘΡΟΙΣΜΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
Η.Ε. (ΚWh) 

OΡΧΟΜΕΝΟΥ ΚΤΙΡΙΑ 1.742.500 

ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗ 1.373.134 

 ΣΥΝΟΛΟ 3.115.634 

 ΣΧΟΛΕΙΑ  

OΡΧΟΜΕΝΟΥ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 541.982 

ΑΚΡΑΙΦΝΙΑΣ ΣΧΟΛΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ 31.413 

 ΣΥΝΟΛΟ 573.395 

 
 Συγκεντρωτικά οι καταναλώσεις στην εξεταζόμενη κατηγορία Δημοτικά Κτίρια, Σχολεία αποτυπώνεται 
στον παρακάτω πίνακα. 
 

 Πετρέλαιο 
Θέρμανσης(MWh) 

Ηλεκτρική  
Ενέργεια(MWh) 

ΣΥΝΟΛΟ 

Ενεργειακή 
κατανάλωση Κτιρίων 
& Γραφείων 

481 3.115 3.546 

Ενεργειακή 
κατανάλωση 
Σχολείων 

350 573   923 

ΣΥΝΟΛΟ 831 3.688 4.519 
 
 
 Η κατανάλωση ενέργειας στα δημοτικά κτίρια και σχολεία κατά το έτος βάσης ανήλθε σε 4.519 MWh, 
ποσό που αντιστοιχεί σε 3,1 tn  CO2 και αντιπροσωπεύει το 5% των συνολικών εκπομπών.  
 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 
 
Η θέσπιση του «Κανονισμού Θερμομόνωσης» το 1979 (ΦΕΚ 362/04-07-79) 

αποτελεί την πρώτη προσπάθεια βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης των ελληνικών κτιρίων, που ως τότε δε 

διέθεταν καμία μόνωση, παρά τα προβλήματα κατά την πρώτη δεκαετία εφαρμογής του (Balaras et al, 2005). 

Ο Κανονισμός με κάποιες ελάχιστες βελτιώσεις διατηρήθηκε για 30 χρόνια και 
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αντικαταστάθηκε το 2010 από τον «ΚΕΝΑΚ-Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων» (ΦΕΚ 407/09-04-

2010) στη συνέχεια το 2017 εκδόθηκε νέος «ΚΕΝΑΚ-Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης των Κτιρίων» (ΦΕΚ 

2367 Β' 2017). Ο νέος ΚΕΝΑΚ θεσμοθέτησε τον ολοκληρωμένο ενεργειακό σχεδιασμό των κτιρίων και έθεσε 

ελάχιστες προδιαγραφές όσον αφορά το σχεδιασμό τους, το κτιριακό τους κέλυφος και τις  

ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις του. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενεργειακή απόδοση των κτιρίων καθορίζεται σε μεγάλο βαθμό από τους ισχύοντες 

κανονισμούς κατά το έτος κατασκευής τους και ότι το 2000 αποτελεί το τελευταίο έτος για το οποίο διαθέτουμε 

στοιχεία για το εθνικό κτιριακό απόθεμα (απογραφή οικοδομών & κτιρίων ΕΛ.ΣΤΑΤ.), μπορούμε να 

διαχωρίσουμε τα κτίρια στις παρακάτω δύο κατηγορίες: 

- Στην πρώτη κατηγορία εντάσσονται τα κτίρια που έχουν κτισθεί πριν το 1980, δηλαδή πριν την εφαρμογή του 

Κανονισμού Θερμομόνωσης. Τα κτίρια αυτά δεν έχουν θερμομόνωση, έχουν χαμηλή ενεργειακή απόδοση και 

στην συντριπτική πλειοψηφία τους διαθέτουν παλιά ηλεκτρομηχανολογικά συστήματα (Balaras et al, 2007). 

- Στην δεύτερη κατηγορία εντάσσονται τα κτίρια που κατασκευάστηκαν μετά την εφαρμογή του Κανονισμού 

Θερμομόνωσης και πριν την τελευταία απογραφή κτιρίων της ΕΛ.ΣΤΑΤ, δηλαδή την περίοδο 1980-2000. Τα 

κτήρια αυτής της διαθέτουν στοιχειωδώς θερμομόνωση στο φέροντα οργανισμό. 

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΩΝ ΠΑΛΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΕ ΧΡΗΣΗ 

 
 
 
 
Ο Δήμος  Ορχομενού δεν έχει εκδώσει Π.Ε.Α. σε κτίρια μετά το 2000. 
Πίνακας κατηγοριών παλαιότητας κτιρίων σύμφωνα με το έτος κατασκευής, (για τα οποία έχει εκδοθεί Π.Ε.Α.): 

Έτος Κατασκευής: 
 

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΚΤΙΡΙΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ 

ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1980 

1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1974 

2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1974 

 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΕΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΕΙΣ 

Ο Δήμος Ορχομενού προτίθεται να ξεκινήσει την εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων στα κτίρια του 

(Διοίκησης), τα οποία συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό δημοτικών υπαλλήλων και υψηλή επισκεψιμό- τητα 

από πολίτες του Δήμου. 

Στα δημοτικά κτίρια προβλέπονται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης που αφορούν στο κτιριακό κέλυφος, 

φωτισμό, κλιματισμό και ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων, σύμφωνα με τις κατευθύνσεις της ενεργειακής 

επιθεώρησης 

Στα σχολικά κτίρια προβλέπονται δράσεις ενεργειακής αναβάθμισης που αφορούν στο κτιριακό κέλυφος, 

φωτισμό, θέρμανση και ενεργειακή διαχείριση των κτιρίων. Συνιστάται να προηγηθεί ενεργειακή Επι- 

θεώρηση και να επιλεγούν οι δράσεις που ανταποκρίνονται στις ανάγκες κάθε κτιρίου. Ο Δήμος Ορχο- μενού 

προτίθεται να ξεκινήσει την εφαρμογή ενεργειακών παρεμβάσεων στα σχολικά κτίρια, τα οποία 

συγκεντρώνουν σημαντικό αριθμό μαθητών. 

ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΤΙΡΙΩΝ ΠΟΣΟΣΤΟ 

ΠΡΙΝ ΤΟ 1980 13 51% 

1980-2000 12 49% 
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Οι παρεμβάσεις που προβλέπονται είναι οι εξής: 

 

Τοποθέτηση θερμοστατών 

 

 θερμομονωτικών υαλοπινάκων 

 

 

 Ballast 

Στόχος του Δήμου Ορχομενού για τα δημοτικά του κτίρια είναι να επιτευχθεί μείωση της ενεργειακής 

κατανάλωσης των κτιρίων του, με δεδομένη την ιδιαίτερη υψηλή κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργιεας , με 

την εφαρμογή ενός Συστήματος Διαχείρισης Ενέργειας κατά το πρότυπο ISO 50001. 

Οι κατευθυντήριες γραμμές που θα ακολουθήσει ο Δήμος περιγράφονται ακολούθως: 

 

 

ν 

στην ενεργειακή κατανάλωση με στόχο τη λήψη αποφάσεων για τη μείωσή της 

 

 και των μέτρων που έχουν ληφθεί με στόχο 

τη συνεχή βελτίωση του ΣΔΕ 

διορθωτικών δράσεων 

Ο Δήμος Ορχομενού το 2018, προχώρησε στην  υπογραφή συμφωνητικού για την έκδοση 4 πιστοποιη-τικών 

ενεργειακής απόδοσης ΚΕΝΑΚ για τα Δημοτικά κτίρια: 

 Δημοτικό Κατάστημα Ορχομενού 

 1ο Γυμνάσιο Ορχομενού 

 2Ο Γυμνάσιο Ορχομενού 

 Πνευματικό Κέντρο Ορχομενού 

Ήδη παραδόθηκαν τα 3 πρώτα ΚΕΝΑΚ, και τον 12/2018, θα παραδοθεί και το τέταρτο. 

 

ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ 

Οι προτεραιότητες ενεργειακής των κτιρίων ιδιοκτησίας του Δήμου πρέπει να βασίζονται : 

 Στο βαθμό της ενεργειακής απόδοσης του κτιρίου 

 Στην παλαιότητα των συστημάτων του κτιρίου 

 Στην συχνότητα χρήσης των συστημάτων των κτιρίων  

 Στο είδος της χρήσης του κτιρίου 

  Ο Δήμος Ορχομενού στο τομέα των Δημοτικών κτιρίων επιδιώκει να εφαρμόσει προγράμματα 

εξοικονόμησης ενέργειας και ανάπτυξης συστημάτων ΑΠΕ. Στόχος του είναι η σημαντική αναλογικά μείωση των 

εκπομπών CO2 ,αλλά και η προσπάθεια να αποτελέσουν οι δράσεις αυτές πρότυπο ευαισθητοποίησης προς 

τους πολίτες για την υιοθέτηση πολιτικών και πρακτικών της αειφόρου ανά- πτυξης. 
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 Ο Δήμος Ορχομενού, παρακολουθεί τις εξελίξεις των Ευρωπαϊκών πολιτικών στα θέματα εξοικονόμησης 

ενέργειας και κλιματικής αλλαγής και αναζητά τις δυνατότητες χρηματοδότησής του για τη σταδιακή μετατροπή 

των δημόσιων κτιρίων σε κτίρια σχεδόν μηδενικής ενέργειας και εκπομπών CO2. 

Ως πρώτη προτεραιότητα για την επίτευξη των στόχων αυτών θέτει το κτίριο του Δημαρχείου στο οποίο 

στεγάζεται η πλειονότητα του προσωπικού του Δήμου και το επισκέπτονται καθημερινά οι δημότες και τα κτίρια 

που χρησιμοποιούνται ως διδακτήρια με σκοπό πέραν της επίτευξης του στόχου μείωσης του ενεργειακού 

αποτυπώματος , την ευαισθητοποίηση και την απόκτηση περιβαλλοντικής συνείδησης σε μαθητές, γονείς, 

καθηγητές. 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΕΡΓΩΝ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ 
 

Α\Α ΤΙΤΛΟΣ ΕΡΓΟΥ ΕΤΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΒΑΘΜΟΣ  
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗΣ 
ΑΠΟΔΟΣΗΣ 

ΠΕΑ 

1 ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1980    Η  

2 1ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1975    Η  

3 2Ο ΓΥΜΝΑΣΙΟ ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ 1975    Η  
 Ο Δήμος Ορχομενού προχωρά σταδιακά στην αποτύπωση του βαθμού ενεργειακής απόδοσης όλων 

των κτιρίων ιδιοκτησίας του, ώστε να καταστεί δυνατή η συνολική αποτύπωση του μεγέθους των εκπομπών 

CO2 και της κατανάλωσης πρωτογενούς ενέργειας. Στόχος του Σχεδίου Ενεργειακής Από- δοσης των Κτιρίων 

του Δήμου είναι το ενεργειακό αποτύπωμα των κτιρίων για τα οποία έχει εκδοθεί Π.Ε.Α. να μειωθεί τουλάχιστον 

κατά 20% μέχρι το έτος 2020, χρησιμοποιώντας ειδικά χρηματοδοτικά εργαλεία και μέσα ή άλλους πόρους για 

την επίτευξη του στόχου αυτού. Η επίτευξη του σχεδίου θα εξαρτηθεί από την χρηματοδότηση του Δήμου 

κυρίως από τα χρηματοδοτικά εργαλεία του ΕΣΠΑ.                                  

Ακολούθησε η κατάθεση των απόψεων των επικεφαλής των Συνδυασμών του Δημοτικού Συμβουλίου (λεπτομέρειες 

Στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ) και όσων εκ των Δημοτικών Συμβούλων τοποθετήθηκαν για το θέμα 

(λεπτομέρειες επίσης στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά ) και μετά από διαλογική συζήτηση   ο Πρόεδρος του 

Δημοτικού Συμβουλίου  κάλεσε τα μέλη του συμβουλίου να αποφασίσουν σχετικά. 

Το Δημοτικό Συμβούλιο αφού άκουσε τα ανωτέρω (λεπτομέρειες στα απομαγνητοφωνημένα πρακτικά), έλαβε υπόψη, την  
υπ αρ. πρωτ. 9639 /14.11.2018 έγγραφη εισήγηση,τις ισχύουσες διατάξεις, την διαλογική συζήτηση που 

πραγματοποιήθηκε: 

 
 

                                                ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ   ΟΜΟΦΩΝΑ  
 

1/ Την έγκριση του «Σχεδίου  Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων Δήμου Ορχομενού».  
 

(Σύμφωνα με το συνημμένο Σχέδιο Δράσης Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων του Δήμου μας αποτελεί αναπό- 
σπαστο μέρος της Εισήγησης και συμπεριλαμβάνεται στο υπ. αριθ. 9639 /14.11.2018 έγγραφο της Δ.Τ.Υ του 
Δήμου Ορχομενού). 
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Η παρούσα πήρε αύξοντα αριθμό 194 / 2018.  
 

Αφού συντάχθηκε τούτο το πρακτικό υπογράφεται ως ακολούθως : 

 

Ο     ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                    Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                                     ΤΑ ΜΕΛΗ 

ΡΟΔΗΣ ΑΡΙΣΤ. ΛΑΜΠΡΟΣ                   ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ                                                                                  
 

ΦΟΥΡΤΑΚΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ , ΖΥΓΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,  

 ,ΜΑΡΑΝΤΟΣ ΑΓΓΕΛΟΣ, ΝΤΑΒΑΛΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ,  

ΦΡΕΓΑΔΙΩΤΗΣ ΕΥΘΥΜΙΟΣ, ΚΑΡΑΒΑΓΓΕΛΗ ΒΑΣΙΛΙΚΗ 

,ΣΚΑΓΙΑΚΟΥ ΒΑΡΒΑΡΑ ΡΟΥΜΕΛΙΩΤΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, ΜΕΤΤΑΣ 

ΛΟΥΚΑΣ,ΚΟΚΚΙΝΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΠΑΜΠΛΕΚΟΣ ΧΡΗΣΤΟΣ, 

ΞΗΡΟΓΙΑΝΝΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ,, ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ ΛΟΥΚΑΣ,  

ΚΑΡΑΛΗ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ,  ΣΤΕΦΑΝΙΔΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΣΚΟΠΑΣ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ . 

 

        ΠΙΣΤΟ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ  

      Ορχομενός 29-11- 2018 
  Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ  ΟΡΧΟΜΕΝΟΥ    

 

 
 

                    ΛΟΥΚΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ   
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