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1. Σο φμφωνο των Δθμάρχων 

 

Η παροφςα μελζτθ εκπονικθκε λόγω τθσ υποχρζωςθσ του Διμου Καντάνου – ελίνου να ςυντάξει 

το χζδιο Αειφορικισ Διαχείριςθσ τθσ Ενζργειασ (ΑΔΕ), που απορρζει από τθν προςχϊρθςθ του 

Διμου ςτο φμφωνο των Δθμάρχων. Εκτόσ από τθ ςυμβατικι υποχρζωςθ του Διμου Καντάνου – 

ελίνου προσ το φμφωνο των Δθμάρχων, θ εκπόνθςθ του ΑΔΕ κα ςυνειςφζρει ςθμαντικά ςτθν 

καταγραφι όλων των ενεργειακϊν καταναλϊςεων των υπθρεςιϊν του Διμου κακϊσ και τθν 

ανάλθψθ πρωτοβουλιϊν για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ, καυςίμων και χρθμάτων. 

Η μελετθτικι ομάδα που ςυνζταξε τθν παροφςα ζκκεςθ είναι θ εξισ: 

 Κοτρωνάκθσ Μανϊλθσ, MSc Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ, Επιςτθμονικόσ υνεργάτθσ Δ. 

Καντάνου – ελίνου  

 Παπαδογιωργάκθ Μαργαρίτα, Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ 

 Θεοδωράκθ Μαρία, Σελειόφοιτοσ Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ 

 Νικθφοράκθσ Νικόλαοσ, Διπλωματοφχοσ Μθχανικόσ Περιβάλλοντοσ 

Προςχϊρθςθ Διμου Καντάνου – ελίνου ςτο φμφωνο των Δθμάρχων 

Μετά τθν ζγκριςθ, το 2008, τθσ δζςμθσ μζτρων για το κλίμα και τθν ενζργεια τθσ ΕΕ, θ Ευρωπαϊκι 

Επιτροπι ανζπτυξε τθν πρωτοβουλία του «υμφϊνου των Δθμάρχων» προκειμζνου να ενκαρρφνει 

και να υποςτθρίξει τισ προςπάκειεσ τθσ Σοπικισ Αυτοδιοίκθςθσ ςτθν υλοποίθςθ αειφόρων 

ενεργειακϊν πολιτικϊν. Οι υπογράφοντεσ αντιπροςωπεφουν πόλεισ διαφορετικοφ μεγζκουσ, από 

μικρζσ κοινότθτεσ ζωσ μεγάλεσ μθτροπολιτικζσ περιοχζσ όπωσ το Λονδίνο ι το Παρίςι. Εντόσ ενόσ 

ζτουσ από τθν ζνταξι τουσ ςτο φμφωνο, οι Τπογράφοντεσ το φμφωνο δεςμεφονται να 

εφαρμόςουν χζδια Δράςθσ για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια ςτισ περιοχζσ τουσ, με ςτόχο τθ μείωςθ των 

εκπομπϊν CO2 κατά 20% τουλάχιςτον ζωσ το 2020. Οι ουςιαςτικζσ δεςμεφςεισ ενόσ Διμου που 

ςυμμετζχει ςτο φμφωνο είναι θ: 

 Βαςικι Απογραφι Εκπομπϊν CO2 με καταγραφι των ενεργειακϊν καταναλϊςεων των 

κτιρίων και των οχθμάτων τόςο των δθμοτικϊν όςο και των ιδιωτικϊν εντόσ των ορίων του 

διμου. 
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 Δθμιουργία ενόσ χεδίου Δράςθσ για τθ Αειφόρο Ενζργεια (ΔΑΕ), το οποίο κα πρζπει να 

υποβλθκεί εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν επίςθμθ υπογραφι του υμφϊνου των Δθμάρχων 

 Τλοποίθςθ των προτεινόμενων μζτρων για τθν μείωςθ των εκπομπϊν CO2 

 Τποβολι ζκκεςθσ αξιολόγθςθσ τουλάχιςτον ανά διετία μετά τθν υποβολι του ΔΑΕ 

 Ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν 

Με τθν προςχϊρθςθ του Διμου Καντάνου-ελίνου ςτο ςφμφωνο των Δθμάρχων, μασ δίνεται θ 

δυνατότθτα να βελτιϊςουμε τον τρόπο διαχείριςθσ τθσ ενζργειασ, μζςω τθσ ςυνεργαςίασ του 

Διμου με άλλουσ τοπικοφσ φορείσ, αλλά και τθσ πρόςβαςθσ ςε υποςτθρικτικά εργαλεία 

ενεργειακισ εξοικονόμθςθσ, αναπτφςςοντασ με τον τρόπο αυτό κατάλλθλθ τεχνογνωςία.  

Παράλλθλα, ενιςχφεται θ εξωςτρζφεια του Διμου και επιτυγχάνεται θ «επιλεξιμότθτα» του Διμου 

ςε διάφορα χρθματοδοτικά πακζτα ςτιριξθσ τοπικϊν πρωτοβουλιϊν εξοικονόμθςθσ ενζργειασ και 

ενςωμάτωςθσ τεχνολογιϊν ΑΠΕ. 

Οι δεςμεφςεισ του διμου για το φμφωνο των Δθμάρχων είναι: 

 Να υπερβοφμε τουσ ςτόχουσ που ζκεςε θ ΕΕ για το 2020, μειϊνοντασ τισ εκπομπζσ CO2ςτισ 

περιοχζσ μασ τουλάχιςτον κατά 20% 

 Να υποβάλουμε, εντόσ ενόσ ζτουσ από τθν προαναφερόμενθ θμερομθνία, χζδιο Δράςθσ 

για τθ Βιϊςιμθ Ενζργεια, ςυμπεριλαμβανομζνθσ απογραφισ βαςικϊν εκπομπϊν, όπου 

εκτίκεται ο τρόποσ επίτευξθσ των ςτόχων 

 Να υποβάλουμε ζκκεςθ πεπραγμζνων τουλάχιςτον ανά διετία μετά τθν υποβολι του 

χεδίου Δράςθσ, για λόγουσ αξιολόγθςθσ, παρακολοφκθςθσ και εξακρίβωςθσ 

 Να διοργανϊνουμε Ημζρεσ Ενζργειασ, ςε ςυνεργαςία με τθν Ευρωπαϊκι Επιτροπι και 

άλλουσ ενδιαφερόμενουσ φορείσ, με ςτόχο να μπορζςουν οι πολίτεσ να επωφελθκοφν 

άμεςα από τισ ευκαιρίεσ και τα πλεονεκτιματα που προκφπτουν από τθν ευφυζςτερθ 

χριςθ τθσ ενζργειασ, κακϊσ και να ενθμερϊνουμε τακτικά τα τοπικά μζςα ενθμζρωςθσ 

ςχετικά με τισ εξελίξεισ όςον αφορά το ςχζδιο δράςθσ 

 Να ςυμμετζχουμε και να ςυμβάλλουμε ςτθν ετιςια Διάςκεψθ των Δθμάρχων τθσ ΕΕ 
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2. Διμοσ Καντάνου – ελίνου 

 

2.1. Γενικά χαρακτηριςτικά του Δήμου 

Ο Διμοσ Καντάνου - ελίνου αποτελεί ςυνζνωςθ των τριϊν πρϊθν Καποδιςτριακϊν Διμων 

Ανατολικοφ ελίνου, Καντάνου και Πελεκάνου. Βρίςκεται ςτο νοτιοδυτικό τμιμα τθσ 

Περιφερειακισ Ενότθτασ Χανίων και ςυνορεφει βορειοδυτικά με τον Διμο Κιςάμου, βόρεια με τον 

Διμο Πλατανιά και ανατολικά με τον Διμο φακίων. 

Νότια βρζχεται από το Λιβυκό πζλαγοσ και δυτικά από τθ Μεςόγειο κάλαςςα. Ζδρα του ορίςτθκε 

θ Παλαιοχϊρα και ιςτορικι ζδρα θ Κάντανοσ. Ο Διμοσ εκτείνεται ςε 369,06 τετραγωνικά 

χιλιόμετρα, ενϊ αρικμεί 5.431 μόνιμουσ1 κατοίκουσ ςφμφωνα με τθν απογραφι του 2011. 

Η οικονομία του Διμου Καντάνου - ελίνου ςτθρίηεται ςτθ γεωργία, με κερμοκθπιακζσ 

καλλιζργειεσ και ελαιϊνεσ, ςτθν κτθνοτροφία (κυρίωσ αιγοπρόβατα) και ςτον τουριςμό. 

 

Εικόνα 1. Θζςθ Διμου Καντάνου-ελίνου ςτθν Περιφζρεια Κριτθσ 

                                                           
1 φμφωνα με τθν Εκνικι τατιςτικι Τπθρεςία Ελλάδοσ, μόνιμοσ πλθκυςμόσ είναι ο αρικμόσ των ατόμων 
που ζχουν τθ ςυνικθ διαμονι τουσ, ενϊ πραγματικόσ πλθκυςμόσ είναι ο αρικμόσ των ατόμων που 
βρζκθκαν παρόντα κατά τθν θμζρα τθσ απογραφισ. 
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Εικόνα 2. Θζςθ Καντάνου ελίνου ςτθν Π.Ε. Χανίων 

 

 

Εικόνα 3. Ενδεικτικι παρουςίαςθ τριςδιάςτατου αναγλφφου του Διμου (πθγι GoogleEarth) 
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2.2. Δημογραφικά ςτοιχεία 

Όπωσ αναφζρκθκε ςτθν προθγοφμενθ παράγραφο, ςφμφωνα με τθν τελευταία απογραφι (2011) 

ο μόνιμοσ πλθκυςμόσ είναι 5.431 κάτοικοι. Η κατανομι του πλθκυςμοφ ανά ομάδα θλικιϊν και 

Δ.Ε. / Σ.Κ. φαίνεται ςτουσ ακόλουκουσ πίνακεσ. 

 

Ομάδα Θλικιϊν Πλθκυςμόσ Ποςοςτό 

0-9 ετϊν 520 10% 

10-19 ετϊν 502 9% 

20-29 ετϊν 583 11% 

30-39 ετϊν 700 13% 

40-49 ετϊν 746 14% 

50-59 ετϊν 679 13% 

60-69 ετϊν 557 10% 

70+ ετϊν 1.144 21% 

ΤΝΟΛΟ 5.431 100% 

Μζςθ θλικία 45 

Πίνακασ 1. Πληθυςμιακή κατανομή του Δήμου ανά ηλικία. 

 

 

ΔΘΜΟ ΚΑΝΣΑΝΟΤ - ΕΛΙΝΟΤ (Εδρα: Παλαιοχϊρα, Ιςτορικι 

ζδρα: Κάντανοσ) 

Πλθκυςμόσ Ποςοςτό 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΕΛΙΝΟΤ 1.021 18,80% 

Σοπικι Κοινότθτα Επανωχωρίου 345 6,35% 

Αγία Ειρινθ,θ 80 1,47% 

Επανωχϊριον,το 66 1,22% 

Πρινζσ,ο 138 2,54% 
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ελινιϊτικοσ Γφροσ,ο 28 0,52% 

Σςιςκιανά,τα 33 0,61% 

Σοπικι Κοινότθτα Καμπανοφ 107 1,97% 

Καμπανόσ,ο 85 1,57% 

Μαράλια,τα 22 0,41% 

Σοπικι Κοινότθτα Ροδοβανίου 205 3,77% 

Αγριλζσ,ο 22 0,41% 

Καμάρια,τα 9 0,17% 

Λιβάδα,θ 29 0,53% 

Μάηα, θ 47 0,87% 

Ροδοβάνιον,το 98 1,80% 

Σοπικι Κοινότθτα κάφθσ 77 1,42% 

Αργαςτιριον,το 19 0,35% 

Πζρα κάφθ,θ 27 0,50% 

κάφθ,θ 31 0,57% 

Σοπικι Κοινότθτα οφγιασ 220 4,05% 

Κουςτογζρακον,το 44 0,81% 

Λιβαδάσ,ο 17 0,31% 

Μονι,θ 23 0,42% 

οφγια,θ 136 2,50% 

Σοπικι Κοινότθτα Σεμενίων 67 1,23% 

Παππαδιανά,τα 3 0,06% 

τράτοι,οι 15 0,28% 

Σεμζνια,τα 49 0,90% 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΚΑΝΣΑΝΟΤ (ΚΑΝΔΑΝΟΤ) 1.118 20,59% 

Σοπικι Κοινότθτα Κακοδικίου 232 4,27% 
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Αρμίον,το 19 0,35% 

Κάδροσ,το 60 1,10% 

Κακοδίκιον,το 14 0,26% 

Καλλικζα,θ 44 0,81% 

Μαρουδιανά,τα 11 0,20% 

Μενιανά,τα 16 0,29% 

Παλλθκαριανά,τα 21 0,39% 

Παππαδιανά,τα 19 0,35% 

φακόσ,ο 28 0,52% 

Σοπικι Κοινότθτα Καντάνου 654 12,04% 

Άγιοι Απόςτολοι,οι 21 0,39% 

Ανιςαράκιον,το 47 0,87% 

Βαμβακάδεσ,οι 4 0,07% 

Καβαλλαριανά,τα 5 0,09% 

Κάνδανοσ,ο 421 7,75% 

Λόφοσ,ο 33 0,61% 

Πάνω Φλϊρια,τα 8 0,15% 

πίνα,θ 11 0,20% 

Σραχινιάκοσ,ο 32 0,59% 

Φλϊρια,τα 47 0,87% 

Χρυςοπθγι,θ 25 0,46% 

Σοπικι Κοινότθτα Πλεμενιανϊν 232 4,27% 

Γρθγοριανά,τα 13 0,24% 

Δεςποτικό,το 17 0,31% 

Δρυσ,ο 41 0,75% 

Κοπετοί,οι 28 0,52% 
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Μοτηιανά,τα 9 0,17% 

Πλεμενιανά,τα 104 1,91% 

ζλλια,τα 7 0,13% 

Ψαριανά,τα 13 0,24% 

ΔΘΜΟΣΙΚΘ ΕΝΟΣΘΣΑ ΠΕΛΕΚΑΝΟΤ 3.292 60,61% 

Δθμοτικι Κοινότθτα Παλαιοχϊρασ 1.891 34,82% 

Αγία Σριάσ,θ 10 0,18% 

Αηογυρζσ,ο (Δ. Κ. Παλαιοχϊρασ) 35 0,64% 

Άνυδροι,οι 64 1,18% 

Αςφενδιλζσ,ο 9 0,17% 

Αχλαδιάκεσ,οι 14 0,26% 

Βλικιάσ,ο 18 0,33% 

Κάλαμοσ, ο 20 0,37% 

Παλαιοχϊρα, θ 1.675 30,84% 

Πλατανζσ,ο 1 0,02% 

Προδρόμιον,το 16 0,29% 

πανιάκοσ,ο 29 0,53% 

Σοπικι Κοινότθτα Βοκιανϊν 49 0,90% 

Αρχοντικόν,το 6 0,11% 

Καματερά,τα 0 0,00% 

Μουςιάκοσ,ο 36 0,66% 

Φαράγγι,το 7 0,13% 

Σοπικι Κοινότθτα Βουτά 961 17,69% 

Άγιοσ Παφλοσ,ο 0 0,00% 

Αηογυρζσ,ο (Σ.Κ.Βουτά) 1 0,02% 

Βουτάσ,ο 57 1,05% 
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Γιαλόσ,ο 848 15,61% 

Κίτυροσ,θ 16 0,29% 

Κοντοκυνιγιον,το 5 0,09% 

Λιβάδιον,το 0 0,00% 

Πλάτανοσ,ο 12 0,22% 

Χαςίον,το 22 0,41% 

Σοπικι Κοινότθτα αρακινασ 68 1,25% 

Γρθγοριανά,τα 16 0,29% 

αρακινα,θ 25 0,46% 

ταυρόσ,ο 13 0,24% 

Χονδρόσ,ο 14 0,26% 

Σοπικι Κοινότθτα κλαβοποφλασ 323 5,95% 

Αγία Κυριακι,θ 230 4,23% 

Άγιοι Θεόδωροι,οι 8 0,15% 

Καλαμιόσ,ο 10 0,18% 

Λαγκαδάσ,ο 18 0,33% 

Λάκκοσ κλαβοποφλασ,ο 13 0,24% 

Μανιατιανά,τα 16 0,29% 

κλαβοποφλα,θ 28 0,52% 

ΤΝΟΛΟ 5.431 100,00% 

Πίνακασ 2. Πλθκυςμιακι κατανομι του Διμου ανά Δ.Ε. και Σ.Κ. 

 

2.3. Παραγωγικοί τομείσ 

Κφρια αςχολία των κατοίκων του Διμου Καντάνου - ελίνου είναι θ γεωργία, θ κτθνοτροφία και ο 

τουριςμόσ. Ο κλάδοσ τθσ γεωργίασ περιλαμβάνει κυρίωσ τθν καλλιζργεια ελαιϊνων και τισ 

κερμοκθπιακζσ καλλιζργειεσ. Πολλά από τα ελαιόδενδρα τθσ περιοχισ είναι αιωνόβια και μεγάλου 

μεγζκουσ. Σα κερμοκιπια αναπτφςςονται κυρίωσ ςτθν περιοχι τθσ Κουντοφρασ. Ο κλάδοσ τθσ 
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κτθνοτροφίασ ςτρζφεται κυρίωσ ςτθν εκτροφι αιγοπροβάτων, με μικρότερο ποςοςτό των 

κατοίκων να ςτρζφεται ςτον τομζα τθσ κτθνοτροφίασ ςυγκριτικά με τθ γεωργία.  

Μικρόσ είναι ο αρικμόσ των κατοίκων που απαςχολείται ςτο δευτερογενι τομζα παραγωγισ. Σο 

ποςοςτό του οικονομικά ενεργοφ πλθκυςμοφ ο οποίοσ δραςτθριοποιείται ςτον προκειμζνω τομζα 

παραγωγισ είναι 9%. 

Ο τριτογενισ τομζασ και μάλιςτα το τμιμα του τουριςμοφ και των υπθρεςιϊν, απαςχολεί ςχεδόν 

τουσ μιςοφσ οικονομικά ενεργά κατοίκουσ. Η τουριςτικι ανάπτυξθ δθμιοφργθςε ευκαιρίεσ 

δραςτθριοποίθςθσ των κατοίκων του διμου ςτον κλάδο αυτό. Σο όμορφο φυςικό περιβάλλον του 

Διμου, θ πλοφςια ιςτορία και ο πολιτιςμόσ, προςελκφουν κάκε χρόνο αρκετοφσ επιςκζπτεσ. 

Παρατθρικθκε αφξθςθ τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ ςτον ξενοδοχειακό και τον κλάδο εςτίαςθσ. 

ε επίπεδο τουριςμοφ, ο Διμοσ Καντάνου - ελίνου προςελκφει μαηικό και εποχιακό τουριςμό, 

κυρίωσ τουσ καλοκαιρινοφσ μινεσ, χωρίσ να απουςιάηουν και εναλλακτικά είδθ του τουριςμοφ. Η 

περιοχι με το ζντονο ανάγλυφο, τα φαράγγια και τισ βραβευμζνεσ παραλίεσ, προςελκφει τουσ 

επιςκζπτεσ οι οποίο είναι προζρχονται από άλλεσ ελλθνικζσ περιοχζσ αλλά και από άλλεσ χϊρεσ. 

υνολικά ςτο Διμο Καντάνου - ελίνου υπάρχουν 78 ξενοδοχειακζσ μονάδεσ. 

 

Τομέασ Οικονομικήσ 

Δραςτηριότητασ 

Πληθυςμόσ Ποςοςτό επι των 

απαςχολούμενων 

Ποςοςτό επι του 

ςυνολικού 

πληθυςμού 

Πρωτογενήσ 908 47% 16,7% 

Δευτερογενήσ  9% 3,0% 

165 9% 3,0% 15,7% 

Τριτογενήσ 852 44% 15,7% 

Πίνακασ 3. Απαςχολοφμενοι κατά τομζα οικονομικισ δραςτθριότθτασ. 
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2.4. Χρήςεισ γησ 

Για τθ μελζτθ των χριςεων γθσ ςτο Διμο Καντάνου – ελίνου, ςυλλζχκθκαν τα απογραφικά 

ςτοιχεία ανά δεκαετία από τθν Ελλθνικι τατιςτικι Τπθρεςία (ΕΛΣΑΣ), από το 1961 μζχρι το 

2001. 

Οι βαςικζσ κατθγοριοποιιςεισ που χρθςιμοποιικθκαν είναι οι ακόλουκεσ: 

 Καλλιεργοφμενεσ εκτάςεισ - εκτάςεισ που τθν προθγοφμενθ πενταετία καλλιεργικθκαν για τθν 

παραγωγι γεωργικϊν προϊόντων (ετιςιεσ καλλιζργειεσ, αμπζλια, ελαιόδενδρα, εςπεριδοειδι, 

αγραναπαφςεισ, κοφτολίβαδα κτλ). 

 Βοςκότοποι - περιλαμβάνει δθμοτικοφσ, κοινοτικοφσ και ιδιωτικοφσ βοςκότοπουσ. 

 Δάςθ - αναφζρεται ςε εκτάςεισ που καλφπτονται ολικϊσ ι μερικϊσ από άγρια ξυλϊδθ φυτά 

οποιαςδιποτε θλικίασ και διαςτάςεων. 

 Εκτάςεισ που καλφπτονται από νερά - περιλαμβάνει λίμνεσ, ζλθ, παραλίεσ και κοίτεσ 

ποταμϊν. 

 Εκτάςεισ που καλφπτονται από κτιρα, δρόμουσ κτλ - είναι οι οικοδομζσ, οι δρόμοι, οι 

πλατείεσ τα γιπεδα κτλ. 

 Λοιπζσ Εκτάςεισ - περιλαμβάνονται οι υπόλοιπεσ περιοχζσ όπωσ γυμνζσ βραχϊδεισ εκτάςεισ, 

μεταλλεία κτλ. 

τον πίνακα 4  παρατίκενται οι χριςεισ γθσ ςε χιλιάδεσ ςτρζμματα με βάςθσ τισ προαναφερκείςεσ 

κατθγορίεσ, ανά κοινότθτα και διμο. ε αυτό το ςθμείο πρζπει να αναφερκεί ότι ο διαφορετικόσ 

αρικμόσ διμων και κοινοτιτων που αποτυπϊνεται ςτουσ παρακάτω πίνακεσ ανά δεκαετία, 

οφείλεται ςτισ διοικθτικζσ αλλαγζσ που ζγιναν, με τθ ςυνζνωςθ κοινοτιτων ςε μεγαλφτερουσ 

διμουσ από το 1961 ζωσ ςιμερα (ςχζδιο Καποδίςτριασ και Καλλικράτθσ). Ζτςι το 1961 ζχουμε 14 

βαςικζσ κοινότθτεσ και διμουσ και το 2001, 3 διμουσ. 

 

Καηανομή εκηάζεων ζε βαζικέρ καηεγοπίερ σπήζεωρ γερ -2006 

ζε χιλιάδες ζηρέμμαηα 
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Γήμοι ή 

Κοινόηεηερ 

Μοπθολογία 

εδάθοςρ.  

Πεδηλνί, 

Ζκηνξεηλνί, 

Οξεηλνί 

Γήκνη ή 

Κνηλόηεηεο 

(Π-Ζ-Ο) 


ς
ν
ο

λ
ικ

έρ
 ε

κ
ηά

ζ
ε
ιρ

 

Κ
α

λ
λ
ιε

π
γ
ο

ύ
μ

ε
ν

ε
ρ
 ε

κ
ηά

ζ
ε
ιρ

 

Β
ο

ζ
κ

ό
ηο

π
ο

ι 

Γ
ά

ζ
ε

 

Δ
κ
ηά

ζ
ε
ιρ

 π
ο

ς
 Κ

α
λ
ύ

π
ηο

ν
ηα

ι 

α
π

ό
 Ν

ε
π

ά
 

Δ
κ
ηά

ζ
ε
ιρ

  
π

ο
ς

 κ
α

λ
ύ

π
ηο

ν
ηα

ι 

α
π

ό
 κ

ηή
π

α
, 
δ

π
ό

μ
ο

ς
ρ
 κ

ηλ
. 

Λ
ο

ιπ
έρ

 Δ
κ
ηά

ζ
ε
ιρ

 

Γ. ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ 

ΔΛΙΝΟΤ 

Ο 136.0 28.8 28.0 76.2 0.0 0.1 2.8 

Γ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ Ο 73.9 33.4 9.1 31.1 0.0 0.1 0.2 

Γ. ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ Ζ 141.0 32.1 25.9 77.6 0.0 0.6 4.8 

ύνολο (%) 100.0% 26.9% 18.0% 52.7% 0.0% 2.4% 0.0% 

Πίνακασ 4. Κατανομι εκτάςεων ςε βαςικζσ κατθγορίεσ χριςεωσ γθσ – 2006. 
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2.5. Κλιματολογικά ςτοιχεία 
 

Σο κλίμα ςτθν περιοχι, ιδιαίτερα ςτα παράλια χαρακτθρίηεται ωσ φφυγρο κερμό Μεςογειακό 

κλίμα με «παρατεταμζνθ παρουςία» καλοκαιριοφ, και για το λόγο αυτό τισ τελευταίεσ δεκαετίεσ 

ζχει αναπτυχκεί ιδιαίτερα ο Διμοσ ωσ τουριςτικόσ προοριςμόσ. 

Σα μετεωρολογικά ςτοιχεία που χρθςιμοποιοφνται αφοροφν το μετεωρολογικό παρατθρθτιριο 

που λειτουργεί ςτθν Κουντοφρα ςε υψόμετρο 4 μ. με γεωγραφικζσ ςυντεταγμζνεσ πλάτοσ 35ο15’ 

και μικοσ 24ο02’. 

 

Βροχοπτϊςεισ 

τον παρακάτω πίνακα  δίδονται οι μζςεσ μθνιαίεσ και ετιςιεσ βροχοπτϊςεισ ςε χλςτ. και θ μζςθ 

τιμι των θμερϊν βροχισ κατά μινα και κατά τθν τελευταία διακζςιμθ 20ετία. 

τον επόμενο θ εποχιακι κατανομι των βροχοπτϊςεων όπωσ προιλκε από τισ μζςεσ μθνιαίεσ 

τιμζσ. 
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ΜΗΝΔ ΜΔΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΒΡΟΥΟΠΣΩΗ (mm) 

ΗΜΔΡΔ ΒΡΟΥΗ 

Ηαλνπάξηνο 93,0 12,3 

Φεβξνπάξηνο 80,0 11,0 

Μάξηηνο 55,0 8,2 

Απξίιηνο 26,0 4,3 

Μάηνο 5,2 1,8 

Ηνύληνο 3,7 0,3 

Ηνύιηνο 0 0 

Αύγνπζηνο 0,7 0,1 

επηέκβξηνο 6,9 0,7 

Οθηώβξηνο 50,3 3,9 

Ννέκβξηνο 65,4 8,7 

Γεθέκβξηνο 91,0 13,0 

ΜΔΔ ΔΣΗΙΔ ΣΙΜΔ 477,2 64,3 

Πθγι: Μετεωρολογικόσ ςτακμόσ Κουντοφρασ Τψόμετρο 4μ - Διαχειριςτικό χζδιο Ελαφονθςίου  

Πίνακασ 5. Εποχιακι κατανομι των βροχοπτϊςεων. 
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Διάγραμμα 1. Μζςεσ ετιςιεσ βροχοπτϊςεισ 

 

ΔΠΟΥΔ ΒΡΟΥΟΠΣΩΔΙ 

 ΥΙΛΙΟΣΑ ΠΟΟΣΟ % 

Υεηκώλαο 264,0 55,32 

Άλνημε 86,2 18,06 

Καινθαίξη 4,4 0,92 

Φζηλόπωξν 122,6 25,70 

ΔΣΟ 477,2 100 

Πίνακασ 6. Εποχιακή κατανομή βροχοπτϊςεων. 

Από τα παραπάνω ςτοιχεία προκφπτει ότι βροχερότεροι μινεσ είναι κατά ςειρά ο Ιανουάριοσ, ο 

Δεκζμβριοσ, ο Φεβρουάριοσ και ο Νοζμβριοσ, αν και τουσ μινεσ αυτοφσ παρουςιάηονται 

προβλιματα λόγω των λιγοςτϊν βροχοπτϊςεων. 

Θερμοκραςία Αζρα- Θλιοφάνεια 

Η μζςθ μθνιαία κερμοκραςία αζρα ςε βακμοφσ Κελςίου κακϊσ και θ μθνιαία θλιοφάνεια ςε ϊρεσ 

(για τθν τελευταία διακζςιμθ 15ετία) δίδονται ςτον παρακάτω πίνακα. 
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ΜΗΝΔ ΜΔΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ (
0
C) 

ΜΔΗ ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΗΛΙΟΦΑΝΔΙΑ Δ ΩΡΑ 

Ηαλνπάξηνο 13,4 146,3 

Φεβξνπάξηνο 12,2 154,4 

Μάξηηνο 13,9 195,9 

Απξίιηνο 16,8 226,5 

Μάηνο 20,2 234,0 

Ηνύληνο 24,9 320,0 

Ηνύιηνο 27,7 342,5 

Αύγνπζηνο 27,7 337,9 

επηέκβξηνο 25,1 287,3 

Οθηώβξηνο 21,6 236,4 

Ννέκβξηνο 17,5 171,4 

Γεθέκβξηνο 14,5 149 

Πθγι: Μετεωρολογικόσ ςτακμόσ Κουντοφρασ Τψόμετρο 4μ - Διαχειριςτικό χζδιο Ελαφονθςίου  

Πίνακασ 7. Μζςθ μθνιαία κερμοκραςία αζρα. 

 

Όπωσ φαίνεται από τον πίνακα, ψυχρότεροι μινεσ είναι κατά ςειρά ο Φεβρουάριοσ, Ιανουάριοσ, 

Μάρτιοσ, ενϊ κερμότεροσ ο Ιοφλιοσ με τον Αφγουςτο. 

Η μζςθ μθνιαία θλιοφάνεια ςε ϊρεσ παρουςιάηει τισ μικρότερεσ τιμζσ κατά ςειρά τουσ μινεσ 

Ιανουάριο, Δεκζμβριο και Φεβρουάριο με μζγιςτθ τιμι το μινα Ιοφλιο. 

Πρζπει να ςθμειωκεί ότι θ απόλυτοσ ελάχιςτθ τιμι κερμοκραςίασ που ζχει ςθμειωκεί ςτο ςτακμό 

Κουντοφρασ είναι +5ο C, γεγονόσ που ςυνθγορεί για τθν φπαρξθ των πρϊιμων κερμοκθπιακϊν 

καλλιεργειϊν ςτθν περιοχι. 
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χετικι υγραςία 

Οι μζςεσ μθνιαίεσ τιμζσ ςχετικισ υγραςίασ δίδονται ςτον παρακάτω πίνακα: 

 

ΜΗΝΔ ΜΔΗ ΥΔΣΙΚΗ ΤΓΡΑΙΑ ΚΑΣΑ ΜΗΝΑ 

Ηαλνπάξηνο 64,15 

Φεβξνπάξηνο 64,85 

Μάξηηνο 63,62 

Απξίιηνο 59,15 

Μάηνο 56,69 

Ηνύληνο 53,08 

Ηνύιηνο 48,15 

Αύγνπζηνο 50,54 

επηέκβξηνο 53,92 

Οθηώβξηνο 59,23 

Ννέκβξηνο 62,08 

Γεθέκβξηνο 64,92 

ΜΔΔ ΔΣΗΙΔ ΣΙΜΔ 58,30 

Πηγή: Μεηεφρολογικός ζηαθμός Κοσνηούρας Υυόμεηρο 4μ - Διατειριζηικό Στέδιο Ελαθονηζίοσ 

Πίνακασ 8. Μέςεσ μηνιαίεσ τιμέσ ςχετικήσ υγραςίασ. 

 

Η περιοχι εμπίπτει ςτθν ετιςια υςόυγρο καμπφλθ των 58% ςχετικισ υγραςίασ. 

Οι χαμθλότερεσ τιμζσ τθσ μζςθσ ςχετικισ υγραςίασ ςθμειϊνεται τουσ τρεισ καλοκαιρινοφσ μινεσ. 
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Διάγραμμα 2. Ομβροκερμικό διάγραμμα. 
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Κατάταξθ Κλίματοσ κατά LANGKAIGRACANIN 

Λαμβάνοντασ τα μζςα μθνιαία φψθ βροχισ και τισ μζςεσ μθνιαίεσ κερμοκραςίεσ αζρα, το κλίμα 

τθσ περιοχισ κατατάςςεται ςτθν θμίξθρθ κλιματικι ηϊνθ και ο κάκε μινασ χαρακτθρίηεται όπωσ 

φαίνεται ςτον πίνακα που ακολουκεί. 

 

 

ΜΗΝΔ ΜΔΗ 

ΜΗΝΙΑΙΑ 

ΒΡΟΥΟΠΣΩ

Η Δ ΥΙΛΣ. 

ΜΔΗ ΜΗΝΑΙΑ 

ΘΔΡΜΟΚΡΑΙΑ 

ΑΔΡΟ Δ 
Ο
C 

ΒΡΟΥΟ-

ΜΔΣΡΙΚΟ 

ΤΝΣΔΛΔΣΗ 

LANG 

ΚΑΣΑΣΑΞΗ 

ΚΛΙΜΑΣΟ 

ΚΑΣΑ 

GRACANIN 

Ηαλνπάξηνο 93,0 13,4 6,94 Τθπγξό 

Φεβξνπάξηνο 80,0 12,2 6,56 Τθπγξό 

Μάξηηνο 55,0 13,9 3,96 Τπόμεξν 

Απξίιηνο 26,0 16,8 1,55 Τπέξμεξν 

Μάηνο 5,2 20,2 0,26 Τπέξμεξν 

Ηνύληνο 3,7 24,9 0,15 Τπέξμεξν 

Ηνύιηνο 0 27,7 _ Τπέξμεξν 

Αύγνπζηνο 0,7 27,7 0,03 Τπέξμεξν 

επηέκβξηνο 6,9 25,1 0,27 Τπέξμεξν 

Οθηώβξηνο 50,3 21,6 2,33 Ξεξό 

Ννέκβξηνο 65,4 17,5 3,74 Τπόμεξν 

Γεθέκβξηνο 91,0 14,5 6,28 Τθπγξό 

Πίνακασ 9. Μέςα μηνιαία φψη βροχήσ. 

Από τον παραπάνω πίνακα φαίνεται ότι οι χειμερινοί μινεσ με τισ πολφ λίγεσ βροχοπτϊςεισ 

χαρακτθρίηονται υφυγροί (οφτε καν υγροί). Επίςθσ ζξι μινεσ του ζτουσ χαρακτθρίηονται 

υπζρξθροι. 
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3. Απογραφι εκπομπϊν αναφοράσ 

3.1. Μεθοδολογία απογραφήσ εκπομπών ιςοδύναμου διοξειδίου του άνθρακα 

(CO2-eq) για την ηλεκτρική ενέργεια 

Η παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Κριτθ γίνεται από ςυμβατικζσ μονάδεσ (ατμοθλεκτρικζσ 

μονάδεσ, μονάδα ςυνδυαςμζνου κφκλου και αεριοςτρόβιλουσ) που χρθςιμοποιοφν καφςιμο 

μαηοφτ και πετρζλαιο. το ενεργειακό μίγμα τθσ Κριτθσ ςυμμετζχουν και οι Ανανεϊςιμεσ Πθγζσ 

Ενζργειασ (ΑΠΕ) ςε ποςοςτό 23,6% (2013). Η παραγωγι από ΑΠΕ προζρχεται ςε ποςςοςτό 77% 

από αιολικά πάρκα (Α/Π) 77% και 23% από φωτοβολταϊκά (Φ/Β).  

Για τον υπολογιςμό του μζςου δείκτθ εκπομπϊν ιςοδφναμου διοξειδίου του άνκρακα (CO2-eq) 

από τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Κριτθ χρθςιμοποιικθκε θ προςζγγιςθ τθσ 

Ανάλυςθσ Κφκλου Ηωισ (ΑΚΗ). φμφωνα με τθν προςζγγιςθ αυτι, οι εκπομπζσ αερίων του 

κερμοκθπίου για τθν κατανάλωςθ 1 MWh θλεκτρικισ ενζργειασ (Η.Ε.) υπολογίηονται  ςε κάκε ζνα 

από τα εξισ ςτάδια: i) εξόρυξθ του πετρελαίου, ii) μεταφορά του με τάνκερ προσ τθ Βιομθχανικι 

περιοχι τθσ Ακινασ (Αςπρόπυργοσ), iii) διφλιςθ του πετρελαίου, iv) μεταφορά των προϊόντων 

πετρελαίου ςτθν Κριτθ, v) καφςθ για παραγωγι Η.Ε. και vi) μεταφορά παραγόμενθσ Η.Ε. ςτον 

Διμο Καντάνου-ελίνου. Επίςθσ, λαμβάνονται βιβλιογραφικοί ςυντελεςτζσ εκπομπϊν CΟ2-eq για 

τθν παραγωγι 1 MWh με χριςθ αιολικισ ενζργειασ και φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων 

[Reporting_Guidelines_SEAP_and_Monitoring]. 

Εξόρυξη και μεταφορά αργοφ πετρελαίου 

Η προζλευςθ των ειςαγωγϊν αργοφ πετρελαίου ςτθν Ελλάδα το 2012 ιταν θ Ρωςία (33%), 

αουδικι Αραβία (17%), το Ιράκ (17%), Λιβφθ (13%) και το Καηακςτάν (9%). Για τθ μεταφορά του 

αργοφ πετρελαίου χρθςιμοποιοφνται τάνκερ και οι αποςτάςεισ μεταξφ του λιμανιοφ του 

Αςπρόπυργου και των λιμανιϊν προζλευςθσ του αργοφ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 10. υνολικά 

για τθ μεταφορά 1 t αργοφ απαιτοφνται 2935 km. Για τθν παραγωγι 1 t ντίηελ ι μαηοφτ ςτα 

διυλιςτιρια του Αςπρόπυργου και τθσ Κορίνκου κεωροφμε ότι απαιτοφνται 1,07 t αργοφ 

πετρελαίου.  
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Οι εκπομπζσ αερίων κερμοκθπίου κατά τθν εξόρυξθ και μεταφορά του αργοφ πετρελαίου ςτθν 

Ελλάδα παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 11 και προκφπτουν από τισ βιβλιοκικεσ του SimaPro. 

Υπεραηλανηικές αποζηάζεις (km) 

  Ρωζία Ιράκ Σαοσδική Αραβία Λιβύη 

Αζπρόπσργος 1332 7328 2074 1041 

Πίνακασ 10. Τπερατλαντικζσ αποςτάςεισ για τθ μεταφορά του αργοφ πετρελαίου ςτθν Ελλάδα. 

 

Αέπια Δξόπςξε 

πεηπελαίος 

Μεηαθοπά 

απγού 

Παπαγωγή 

Diesel/HFO 

1500 

Πεγή Καύζε 

Diesel 

Καύζε 

HFO 1500 

Πεγή 

kg/(t 

απγού) 

kg/tkm kg/(t παπαγ. 

καςζιμ.) 

kg/(t Diesel) kg/(t HFO 

1500) 

CH4 2 6.28E-07 0.04 Simapro 0.06495 0.04019 CORINAIR 

CO2 0.077 0.00553 8.6 Simapro 3175 3078 IPCC 

N2O - - - Simapro 0.2598 0.2411 CORINAIR 

Πίνακασ 11. υντελεςτζσ εκπομπϊν αερίων κερμοκθπίου ςε κάκε ςτάδιο του κφκλου ηωισ τθσ παραγωγισ Θ.Ε. ςτθν Κριτθ. 

 

Διφλιςη αργοφ πετρελαίου 

Η διφλιςθ του αργοφ πετρελαίου περιλαμβάνει ζνα μεγάλο αρικμό πολφπλοκων διαδικαςιϊν που 

εκτελοφνται ςτα διυλιςτιρια. Σζτοια εργοςτάςια ειδικεφονται ςυνικωσ ςε διαφορετικά είδθ 

προϊόντων (ςφμφωνα με τουσ τφπουσ του επεξεργαςμζνου αργοφ πετρελαίου, τισ τοπικζσ ανάγκεσ 

για ςυγκεκριμζνα προϊόντα και τισ ειδικζσ τεχνολογίεσ που χρθςιμοποιοφνται). Ζτςι, είναι δφςκολο 

κανείσ να αντλιςει ακριβι ςτοιχεία για τθν παραγωγι μαηοφτ, ντίηελ και άλλων προϊόντων. Οι 

εκπομπζσ και θ κατανάλωςθ ενζργειασ για τθ διφλιςθ του πετρελαίου ζχουν λθφκεί από τθ βάςθ 

δεδομζνων του SimaPro. Οι τιμζσ που χρθςιμοποιοφνται είναι πρόχειρεσ εκτιμιςεισ που 

προζρχονται από τθ ςτατιςτικι ανάλυςθ των δεδομζνων που λαμβάνονται από ζναν αρικμό 

ςχετικϊν εγκαταςτάςεων ςε όλθ τθν Ευρϊπθ. Οι τιμζσ που χρθςιμοποιοφνται για τθν κατανάλωςθ 

ενζργειασ ςτισ διάφορεσ διεργαςίεσ ςτα διυλιςτιρια δίνονται ςτον Πίνακα  12, ενϊ οι εκπομπζσ 

διοξειδίου του άνκρακα (CO2), μεκανίου (CH4) και υποξειδίου του αηϊτου (Ν2Ο) για τθν παραγωγι 

1 t ντίηελ ι μαηοφτ παρουςιάηονται ςτον Πίνακα 11. 
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Γιεπγαζία Η.Δ. 

(kWh/kg) 

Καύζιμο μαδούη 

(MJ/kg) 

Παξαγωγή καδνύη από ην αξγό πεηξέιαην 0,0313 0,4738 

Παξαγωγή ληίδει από ην αξγό πεηξέιαην 0,0245 0,4738 

Πίνακασ 12. Εκτιμϊμενεσ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ ςε διάφορεσ διεργαςίεσ ςτα διυλιςτιρια. 

 

 

Μεταφορά προϊόντων πετρελαίου ςτην Κρήτη 

Η μεταφορά των διυλιςμζνων προϊόντων (μαηοφτ και πετρζλαιο) ςτθν Κριτθ γίνεται με πλοία από 

τα διυλιςτιρια των εταιρειϊν ΕΚΟ, εμπορικι κυγατρικι των ΕΛ.ΠΕ., και τθσ Μότορ Όιλ που 

εδρεφουν ςτον Αςπρόπυργο και ςτθν Κόρινκο, αντίςτοιχα. Σα παραπάνω διυλιςτιρια απζχουν 

περίπου 170 ναυτικά μίλια από τισ εγκαταςτάςεισ των εταιρειϊν αποκικευςθσ πετρελαιοειδϊν 

προϊόντων τθσ Κριτθσ (μζςθ απόςταςθ).  

 

Παραγωγή και μεταφορά Η.Ε. ςτην Κρήτη 

Σο ζτοσ 2013 καταναλϊκθκαν ςτα εργοςτάςια παραγωγισ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Κριτθ 

440.008 t μαηοφτ και 118.189 t ντίηελ. τον Πίνακα 11 παρουςιάηονται οι ςυντελεςτζσ εκπομπϊν 

CO2, CH4 και Ν2Ο από τθν καφςθ ντίηελ και μαηοφτ. Σο ςφνολο παραγωγισ Η.Ε. ςτθν Κριτθ το ζτοσ 

2013 ιταν 2.845.232 MWh και oι απϊλειεσ ςτο δίκτυο μεταφοράσ ιταν κοντά ςτο 7,5%. 

Υπολογιςμόσ Ιςοδφναμου Διοξειδίου του Άνθρακα (CO2-eq) 

Ο υπολογιςμόσ CO2-eq ςε όλα τα ςτάδια του κφκλου ηωισ πραγματοποιικθκε με τθ μζκοδο IPCC 

GWP 100a και οι ςυνολικζσ εκπομπζσ ιςοδφναμου διοξειδίου του άνκρακα  ιςοφται με 965 kg 

CO2-eq ανά 1 ΜWh που καταναλϊνεται ςτο δίκτυο τθσ ΔΕΔΔΘΕ ςτθν Κριτθ. Η μζκοδοσ IPCC 

2007 είναι μια ενθμερωμζνθ ζκδοςθ τθσ μεκόδου τθσ IPCC του 2001 και αναπτφχκθκε από τθν 

Επιτροπι για τθν Κλιματικι Αλλαγι. Η διεργαςία με τθ μεγαλφτερθ επιβάρυνςθ ςτο φαινόμενο 

του κερμοκθπίου είναι θ παραγωγι Η.Ε. ςτα εργοςτάςια τθσ Κριτθσ (Διάγραμμα 3). 
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Διάγραμμα 3. Διάγραμμα ροισ διεργαςιϊν που ςυνειςφζρουν ςτισ εκπομπζσ αερίων ρφπων για το μοντζλο παραγωγισ Θ.Ε. τθσ 
Κριτθσ. 

 

3.2. Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ: Σχολικέσ εγκαταςτάςεισ 

Ακολουκοφν οι καταναλϊςεισ θλεκτρικισ ενζργειασ για τα ςχολεία του Διμου  ςφμφωνα με τα 

ςτοιχεία τιμολογίων τθσ ΔΕΗ για τα ζτθ 2014-2015. Ο Πίνακασ 13 αναφζρεται ςτθ μζςθ 

κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ (kWh) ανά ζτοσ και ςτισ ετιςιεσ εκπομπζσ CO2-eq. 

 

 250 kg
 Crude oil

 production

 8.38%

 30.8 kg
 Oil sludge to
 special waste

 12.8%

 2.97E3 MJ
 Electricity oil Gr

 U Crete

 97.7%

 3.6E3 MJ
 Electricity MV
 use in Gr U

 100%

 3.89E3 MJ
 Electricity mix
 Gr U Crete

 100%

 181 kg
 Fuel oil lowS

 refinery

 7.53%

 229 kg
 Crude oil
 transport

 8.33%

 1 p
 Electricity Crete

 100%

 1 p
 Electricity MV

 Crete

 100%
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ΥΟΛΔΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  

(kWh / y) 

CO2-eq 

(t/y) 

ΓΤΜΝΑΗΟ-ΛΤΚΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ 17.226 16,6 

ΓΤΜΝΑΗΟ ΚΑΝΣΑΝΟΤ 13.124 12,7 

ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΠΑΛΑΗΥΩΡΑ 12.225 11,8 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ 10.568 10,2 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ  8.811 8,5 

ΠΑΗΓΗΚΟ ΣΑΘΜΟ ΚΑΝΣΑΝΟΤ 7.973 7,7 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΡΟΓΟΒΑΝΗΟΤ 3.840 3,7 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΑΝΣΑΝΟΤ 3.355 3,2 

ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ 2.853 2,8 

 

ΤΝΟΛΟ 

79.975 77,2 

Πίνακασ 13. Ετιςια κατανάλωςθ Θ.Ε. και εκπομπϊν CO2-eq ςε ςχολικζσ εγκαταςτάςεισ. 

 

Ακολουκεί γράφθμα με τισ καταναλϊςεισ ενζργειασ ςε MWh/ ζτοσ για τα ςχολεία του Διμου και 

τθν κατανομι τουσ ςτισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου. Είναι φανερό ότι το μεγαλφτερο μζροσ τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ δαπανάται από τθ Δ.Ε. Πελεκάνου, κατόπιν ακολουκοφν οι Δ.Ε. Καντάνου και 

Ανατολικοφ ελίνου. 

 



 
31 

 

 

Διάγραμμα 4. Ποςοςτά ετιςιασ κατανάλωςθσ Θ.Ε. ςε ςχολικζσ εγκαταςτάςεισ ανά Δ.Ε. 

 

 

3.3. Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ: Δημόςιοσ φωτιςμόσ 

Η κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ για το δθμόςιο φωτιςμό ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΔΕΔΔΗΕ 

για τα ζτθ 2014-2015 φαίνεται ςτον παρακάτω πίνακα (Πίνακασ 14). Οι τιμζσ αναφζρονται ςτθ 

μζςθ ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ (kWh). Επίςθσ, ςτον Πίνακα 14 εμφανίηονται οι 

ετιςιεσ εκπομπζσ CO2-eq που προκφπτουν από τθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ. 

  

3,9 MWh
6%

24,5 MWh
30%

51,7 MWh
64%

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα χολεία Δ. Καντάνου -
ελίνου - ζτθ 2014-2015

Δ.Ε. ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΕΛΙΝΟΤ

Δ.Ε. ΚΑΝΣΑΝΟΤ

Δ.Ε. ΠΕΛΕΚΑΝΟΤ
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ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ  

(kWh / y) 

 

CO2-eq  

(t/y) 

 

Γ.Δ. ΑΝΑΣΟΛΗΚΟΤ ΔΛΗΝΟΤ 

66.800 

 

64,5 

 

 

Γ.Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ 

92.700 

 

89,5 

 

Γ.Δ. ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ 

129.400 

 

124,9 

 

ΤΝΟΛΟ 

288.900 

 

278,9 

Πίνακασ 14. Ετιςια κατανάλωςθ Θ.Ε. και εκπομπϊν CO2-eq για δθμόςιο φωτιςμό. 

 

Ακολουκεί γράφθμα με τισ καταναλϊςεισ ενζργειασ ςε MWh/ ζτοσ για τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και 

τα ποςοςτά που αντιςτοιχοφν ςτθν κάκε μία. Είναι φανερό ότι το μεγαλφτερο μζροσ  τθσ 

θλεκτρικισ ενζργειασ δαπανάται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Πελεκάνου, κατόπιν ακολουκοφν οι 

Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Καντάνου και Ανατολικοφ ελίνου. 
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Διάγραμμα 5. Ποςοςτά ετιςιασ κατανάλωςθσ Θ.Ε. ενζργειασ για δθμόςιο φωτιςμό ανά Δ.Ε. 

 

3.4. Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ: Δημοτικά κτήρα 

το Διμο Καντάνου – ελίνου υπάρχουν κτιρια διοίκθςθσ και υπθρεςίεσ για τθ λειτουργία των 

οποίων είναι υπεφκυνοσ ο Διμοσ. Αναλυτικότερα ςτα δθμοτικά κτιρια περιλαμβάνονται κοινοτικά 

και δθμοτικά γραφεία, ζνα φυςικοκεραπευτιριο, ζνα οινοποιείο, το λιμενικό ςϊμα, το πολιτιςτικό 

κζντρο κ.α. Η μζςθ ετιςια κατανάλωςθ ενζργειασ (kWh) για τα ζτθ 2014-2015 ςτα δθμοτικά 

κτιρια με αφξουςα ςειρά ςτθν κατανάλωςθ ενζργειασ (μεγαλφτεροι καταναλωτζσ προσ τουσ 

μικρότερουσ) εμφανίηεται ςτον Πίνακα 15. Αντίςτοιχα, ςτον Πίνακα 15 παρουςιάηονται οι μζςεσ 

ετιςιεσ εκπομπζσ CO2-eq. 

  

66,8 MWh
23%

92,7 MWh
32%

129,4 ΜWh
45%

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτο δθμοτικό φωτιςμό Δ. 
Καντάνου - ελίνου - ζτθ 2014-2015

Δ.Ε. ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΕΛΙΝΟΤ

Δ.Ε. ΚΑΝΣΑΝΟΤ

Δ.Ε. ΠΕΛΕΚΑΝΟΤ
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ΠΑΡΟΥΗ 

 

ΓΗΜΟΣΙΚΗ ΔΝΟΣΗΣΑ 

 

ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

(kWh/y) 

 

CO2-eq 

(t/y) 

53588873 ΠΡΩΖΝ ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ 

ΚΑΝΣΑΝΟΤ 

35.722 34,5 

53616655 ΓΖΜΑΡΥΔΗΟ ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ 29.440 28,4 

53564764 ΓΡΑΦΔΗΟ ΚΑΚΟΓΗΚΗΟΤ 25.910 25 

53583205 ΦΤΗΚΟΘΔΡΑΠΔΤΣΖΡΗΟ 17.474 16,9 

53522972 ΚΟΗΝΟΣΗΚΟ ΓΡΑΦΔΗΟ 

ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ 

16.771 16,2 

- ΛΟΗΠΑ 24.636 23,8 

ΤΝΟΛΟ 149.900 144,7 

Πίνακασ 15. Ετιςια κατανάλωςθ Θ.Ε. και εκπομπϊν CO2-eq ςτα δθμοτικά κτιρια. 

 

Ακολουκεί γράφθμα με τισ καταναλϊςεισ ενζργειασ ςτα δθμοτικά κτιρα ςε MWh/ ζτοσ για τισ 

δθμοτικζσ ενότθτεσ και τα ποςοςτά που αντιςτοιχοφν ςτθν κάκε μία. Είναι φανερό ότι το 

μεγαλφτερο μζροσ  τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ δαπανάται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Καντάνου, ενϊ 

ακολουκοφν οι Δθμοτικζσ Ενότθτεσ Πελεκάνου και Ανατολικοφ ελίνου. 
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Διάγραμμα 6. Ποςοςτά ετιςιασ κατανάλωςθσ Θ.Ε. ςτα δθμοτικά κτιρια ανά Δ.Ε. 

 

3.5. Κατανάλωςη ηλεκτρικήσ ενέργειασ: Αντλιοςτάςια Ύδρευςησ – Άρδευςησ 

Για τον υπολογιςμό των καταναλϊςεων ςτα αντλιοςτάςια φδρευςθσ-άρδευςθσ του Δ. Καντάνου – 

ελίνου το πρϊτο βιμα ιταν θ καταγραφι των υποδομϊν φδρευςθσ και άρδευςθσ (ιδιωτικϊν και 

δθμοςίου) κακϊσ και των αντίςτοιχων καταναλϊςειων ρεφματοσ από το 2008 μζχρι το 2015. το 

Διμο Καντάνου-ελίνου υπάρχουν 23 καταγεγραμμζνα επιμζρουσ δίκτυα φδρευςθσ. Επίςθσ, κάκε 

Δθμοτικι Ενότθτα ζχει και τα δικά τθσ επιμζρουσ δίκτυα άρδευςθσ. τθν Δ.Ε. Ανατολικοφ ελίνου 

υπάρχουν τα δίκτυα Κεράσ, Καμπανοφ, Ροδοβανίου και οφγιασ. τθν Δ.Ε. Καντάνου υπάρχουν τα 

δίκτυα Καντάνου, Πλεμενιανϊν και Ψαριανϊν και ςτθν Δ.Ε. Πελεκάνου υπάρχουν τα δίκτυα 

Κουντοφρασ, Κακοδικίου, Μουςτακοφ, Βουτά, κλαβοποφλασ, Παλαιόχωρασ, Πλατάνου, Αγ. 

Σριάδασ, Καματεροφ, Βοκαινϊν και Άνυδρων. Σζλοσ, υπάρχουν καταγεγραμμζνεσ 179 ιδιωτικζσ 

χριςεισ νεροφ. Από αυτζσ 24 είναι πθγάδια, 16 είναι υδρομαςτεφςεισ από ρυάκια και ποτάμια, 2 

είναι γεωτριςεισ και 137 υδρομαςτεφςεισ μικρϊν πθγϊν. Οι περιςςότερεσ πθγζσ είναι ςτον 

Κακοδικιανό και ςτον αρακινιϊτθ. 

48,9 MWh
18%

121,2 MWh
44%

105,2 MWh
38%

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα Δθμοτικά κτίρια Δ. 
Καντάνου - ελίνου - ζτθ 2014-2015

Δ.Ε. ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΕΛΙΝΟΤ

Δ.Ε. ΚΑΝΣΑΝΟΤ

Δ.Ε. ΠΕΛΕΚΑΝΟΤ
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Η ςυνολικι μζςθ ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςε όλα τα αντλιοςτάςια του Διμου 

είναι 1.438.644 kWh. Οι μεγαλφτερεσ καταναλϊςεισ ςτα υδροαρδευτικά δίκτυα παρατθροφνται 

ςτο κεντρικό αντλιοςτάςιο τθσ Καντάνου (199.580 kWh/ζτοσ) και ακολουκεί το αντλιοςτάςιο του 

Κακοδικίου (145.040 kWh/ζτοσ). θμαντικζσ, επίςθσ, είναι οι ενεργειακζσ καταναλϊςεισ ςτα 

αντλιοςτάςια: οφγια (131.320 kWh/ζτοσ), Ελλθνικι Κουντοφρα (122.773 kWh/ζτοσ) και Καμπανοφ 

(116.195 kWh/ζτοσ). 

 

3.5.1. Υδρευτικό δίκτυο 

Ακολουκεί ο Πίνακασ 16 με τθ μζςθ ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ (kWh/ ζτοσ) και τισ 

αντίςτοιχεσ εκπομπζσ CO2-eq ςτα αντλιοςτάςια φδρευςθσ του Διμου Καντάνου – ελίνου. 

Καταγράφονται με αφξουςα ςειρά από τθ μεγαλφτερθ κατανάλωςθ ςτθ μικρότερθ για τα ζτθ 

2014-2015.  
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ΑΝΣΛΙΟΑΣΑΙΑ ΤΓΡΔΤΗ 2014-2015 

Παποσή Όνομα Οδού Καηανάλωζε kWh/y CO2-eq 

(t/y) 

53583168 ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ -

ΔΛΛΖΝΗΚΖ 

122.774 118.5 

53548960 ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ 

ΔΛΗΝΟΤ 

104.179 100,5 

95807287 ΠΛΔΜΔΛΗΑΝΑ 

ΔΛΗΝΟΤ 

98.220 94,8 

95807314 ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ 49.260 47,5 

53611256 ΑΓΗΟΗ ΑΠΟΣΟΛΟΗ 45.160 43,6 

53589124 ΣΑΛΗΑΝΑ 37.131 35,8 

53583118 ΦΛΩΡΗΑ 16.000 15,4 

53579216 ΠΟΣΗΣΖΡΗ 14.063 13,6 

53563540 ΚΑΟΤΡΗΑΝΑ 8.517 8,2 

53566806 ΚΑΚΟΓΗΚΗ ΔΛΗΝΟΤ 8.491 8,2 

53566839 ΒΛΖΘΗΑ ΔΛΗΝΟΤ 7.890 7,6 

53573701 ΑΡΑΚΗΝΑ ΔΛΗΝΟΤ 6.472 6,2 

53580168 ΚΗΣΤΡΟ 

ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ 

6.115 5,9 

53524885 ΑΡΑΚΗΝΑ ΔΛΗΝΟΤ 5.068 4,9 

53502791 ΠΛΑΣΑΝΟ ΒΟΤΣΑ 2.313 2,2 

53587722 ΑΖΓΟΝΟΗ 1.231 1,2 

53591282 ΣΔΜΔΝΗΑ 1.134 1,1 

53563545 ΛΗΣΑΡΓΗΑΝΑ 1.071 1,0 

53524954 ΑΡΑΚΗΝΑ ΔΛΗΝΟΤ 963 0,9 

53587794 ΚΑΛΑΜΟ 960 0,9 
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53582248 ΒΑΘΤΡΔΜΑ 

ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ 

795 0,8 

53607421 ΔΛΗΑ 509 0,5 

53582081 ΒΟΘΗΑΝΑ (ΑΝΣΛΗΟΣ) 244 0,2 

53566853 ΚΟΤΣΟΓΔΡΑΚΟ 

ΔΛΗΝΟΤ 

237 0,2 

53562238 ΒΟΘΗΑΝΑ ΔΛΗΝΟΤ 226 0,2 

95807148 ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ 20 0,02 

ΤΝΟΛΟ 539.043 519,9 

Πίνακασ 16. Ετιςια κατανάλωςθ Θ.Ε. και εκπομπϊν CO2-eq ςτα αντλιοςτάςια φδρευςθσ. 

 

Ακολουκεί γράφθμα με τισ καταναλϊςεισ ενζργειασ ςτα αντλιοςτάςια φδρευςθσ ςε MWh/ ζτοσ για 

τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και τα ποςοςτά που αντιςτοιχοφν ςτθν κάκε μία. Είναι φανερό ότι το 

μεγαλφτερο μζροσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ δαπανάται από τθ Δθμοτικι Ενότθτα Πελεκάνου, ενϊ 

ακολουκοφν οι Δ.Ε. Καντάνου και Ανατολικοφ ελίνου. 

 

 

Διάγραμμα 7. Ετιςια κατανάλωςθ Θ.Ε. ςτα αντλιοςτάςια φδρευςθσ ανά Δ.Ε. 

3,7 MWh
0.3%

131,7 MWh
22.7%

446,4 MWh
77%

Κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα Αντλιοςτάςια Υδρευςθσ Δ. 
Καντάνου - ελίνου - ζτθ 2014-2015

Δ.Ε. ΑΝΑΣΟΛΙΚΟΤ ΕΛΙΝΟΤ

Δ.Ε. ΚΑΝΣΑΝΟΤ

Δ.Ε. ΠΕΛΕΚΑΝΟΤ
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3.5.2. Αρδευτικό δίκτυο 

Κατόπιν, καταγράφεται θ μζςθ ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ (kWh/ ζτοσ) ςτα 

αντλιοςτάςια άρδευςθσ του Διμου Καντάνου – ελίνου και οι αντίςτοιχεσ εκπομπζσ CO2-eq 

(Πίνακασ 17). Καταγράφονται με αφξουςα ςειρά από τθ μεγαλφτερθ μζςθ τιμι ςτθ μικρότερθ για 

τα ζτθ 2014-2015. 
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ΑΝΣΛΙΟΣΑΙΑ ΑΡΓΔΤΗ 2014-2015 

Παποσή Όνομα Οδού Καηανάλωζε ΚWH CO2-eq 

(t/y) 

95806380 ΚΑΝΣΑΝΟ ΔΛΗΝΟΤ 199.580 192,6 

53583206 ΚΑΚΟΓΗΚΗ 145.040 140,0 

95807289 ΟΤΓΗΑ ΔΛΗΝΟΤ 131.320 126,7 

95807098 ΑΝΤΓΡΟΗ ΔΛΗΝΟΤ 97.620 94,2 

95807282 ΚΑΜΠΑΝΟ ΔΛΗΝΟΤ 86.640 83,6 

53591507 ΚΑΜΠΑΝΟ 62.920 60,7 

95807346 ΛΗΒΑΓΑ 30.900 29,8 

53572928 ΚΑΝΣΑΝΟ ΔΛΗΝΟΤ 28.470 27,5 

95806715 ΟΤΓΗΑ ΔΛΗΝΩΝ 22.760 22,0 

53591505 ΔΛΤΡΟ ΔΛΗΝΟΤ 20.140 19,4 

53580828 ΣΔΜΔΝΗΑ ΔΛΗΝΟΤ 15.442 14,9 

53587803 ΒΗΓΛΔ 14.262 13,8 

53581895 ΚΑΜΠΑΝΟΤ ΠΛΑΗ 13.105 12,6 

53609247 ΡΟΓΟΒΑΝΗ 10.068 9,7 

53506687 ΜΟΝΖ ΔΛΗΝΟΤ 8.528 8,2 

53608888 ΚΑΜΠΟ 

ΠΛΔΜΔΝΗΑΝΩΝ 

5.272 5,1 

53522992 ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ 4.966 4,8 

53582349 ΚΑΝΓΑΝΟ 2.251 2,2 

53572954 ΥΩΡΗ ΟΓΟ 281 0,3 

53562224 ΜΟΝΖ ΔΛΗΝΟΤ 24 0,02 

53572983 ΠΑΛΑΗΟΥΩΡΑ 12 0,01 

ΤΝΟΛΟ 899.601 868,1 

Πίνακασ 17. Ετιςια κατανάλωςθ Θ.Ε και εκπομπϊν CO2-eq ςτα αντλιοςτάςια άρδευςθσ. 
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Ακολουκεί γράφθμα με τισ καταναλϊςεισ ενζργειασ ςτα αντλιοςτάςια άρδευςθσ ςε MWh/ ζτοσ 

για τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ και τα ποςοςτά που αντιςτοιχοφν ςτθν κάκε μία. Αξιοςθμείωτο είναι το 

γεγονόσ ότι ςτθ Δ.Ε. Ανατ. ελίνου δαπανάται ςχεδόν θ μιςι θλεκτρικι ενζργεια (405 

Mεγαλοβατϊρεσ ανά ζτοσ) που καταναλϊνεται για τθν προϊκθςθ του νεροφ προσ τα επιμζρουσ 

αρδευτικά δίκτυα, το οποίο δεν ςυμβαδίηει με τθν πλθκυςμιακι κατανομι ςτισ 3 Δθμοτικζσ 

Ενότθτεσ. 

389; 45%

366; 42%

112; 13%

ΚΑΣΑΝAΛΩΘ ΕΝEΡΓΕΙΑ ΣΑ ΑΝΣΙΟΣAΙΑ 
ΑΡΔΕΤΘ Δ. ΚΑΝΣAΝΟΤ - ΕΛIΝΟΤ, 2014-2015

ΑΝΑΣΟΛΙΚΟ ΕΛΙΝΟ

ΚΑΝΣΑΝΟ

ΠΕΛΕΚΑΝΟΤ

 

Διάγραμμα 8. Ετιςια κατανάλωςθ Θ.Ε. ςτα αντλιοςτάςια άρδευςθσ ανά Δ.Ε. 

 

3.6. Κατανάλωςη ενέργειασ: Οικιακόσ τομέασ 

φμφωνα με ςτοιχεία τθσ  ΕΛΣΑΣ ο πλθκυςμόσ του Διμου Χανίων για το 2011 ιταν 108.642  κάτοικοι και 

για οικιακι χριςθ καταναλϊκθκαν 254.386 ΜWh. Εφαρμόηοντασ αναγωγι με πλθκυςμιακά κριτιρια για το 

Διμο Καντάνου – ελίνου που με βάςθ τθν ίδια απογραφι ο πλθκυςμόσ ανζρχεται ςτουσ 5.431 κατοίκουσ, 

θ κατανάλωςθ είναι 12.716 MWh που αντιςτοιχοφν ςε 12.271,6 CO2-eq εηεζίωο.  

 

3.7. Κατανάλωςη ενέργειασ: Ελαιουργεία 

Για τον υπολογιςμό των καταναλϊςεων Η.Ε. χρθςιμοποιικθκαν πρωτογενι ςτοιχεία (τιμολόγια τθσ 

ΔΕΔΔΗΕ). φμφωνα με τα ςτοιχεία αυτά θ κατανάλωςθ ιταν 200 kWh/t παραγόμενου ελαιόλαδου. 
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Κατόπιν, ζγινε απογραφι τθσ μζςθσ ετιςιασ παραγωγισ ελαιόλαδου για κάκε ελαιουργείο (Πίνακασ 18) και 

με βάςθ αυτι υπολογίςτθκε θ ςυνολικι ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικοφ ρεφματοσ από όλα τα ελαιουργεία 

του Δ. Καντάνου – ελίνου (741.000 kWh) και οι αντίςτοιχεσ εκπομπζσ CO2-eq (715  t CO2-eq/y). 

Παραγωγι ελαιόλαδου (t/y) Κατανάλωςθ  Θ.Ε. 

(kWh/y) 

Εκπoμπζσ CO2-eq 

(t/y) 
α/α min max Μ.Ο. 

1     200 40.000 38,6 

2     100 20.000 19,3 

3 250 450 350 70.000 67,55 

4     150 30.000 28,95 

5 300 800 550 110.000 106,15 

6 50 450 250 50.000 48,25 

7 150 600 375 75.000 72,375 

8 400 650 525 105.000 101,325 

9 150 600 375 75.000 72,375 

10 200 600 400 80.000 77,2 

11 330 530 430 86.000 82,99 

   SUM 3.705 741.000 715,1 

Πίνακασ 18. Ετιςια παραγωγι ελαιόλαδου (t/y), κατανάλωςθσ Θ.Ε. (kWh/y) και εκπομπϊν CO2-eq/y ςτα ελαιουργεία που 
λειτουργοφν ςτο Διμο Καντάνου-ελίνου. 

 

τα ελαιουργεία καταναλϊνεται και βιομάηα (πυρθνόξυλο) για τισ ανάγκεσ κζρμανςθσ (30 - 40 

τόνοι για παραγωγι 400 τόνων λαδιοφ). Οπότε για τθν παραγωγι 3.700 t ελαιόλαδου 

καταναλϊνονται κατά μζςο όρο 324 t πυρθνόξυλου ςε ετιςια βάςθ. 

 

3.8. Κατανάλωςη ενέργειασ: Τουριςμόσ 

Ζγινε υπολογιςμόσ βάςθ τιμολογίων τθσ ΔΕΗ από τουριςτικά καταλφματα και ξενοδοχεία του Διμου και 

ςυγκεκριμζνα ςτθν περιοχι τθσ Παλαιόχωρασ, όπου θ ετιςια κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ 

υπολογίςτθκε ςε 250 kWh/ζτοσ/κλίνθ. Δεδομζνου ότι ςτο Διμο Καντάνου – ελίνου υπάρχουν περίπου 



 
43 

 

3.500 κλίνεσ ςφμφωνα με τα ςτοιχεία του ΕΟΣ 2015, θ ετιςια κατανάλωςθ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ είναι 

250kWh/ζτοσ/κλίνθ x 3.500 κλίνεσ = 775.000 kWh. Πολλαπλαςιαηόμενθ αυτι θ κατανάλωςθ με τον 

ςυντελεςτι εκπομπϊν ιςοδφναμου CO2 οι εκπομπζσ είναι 747,87 t CO2-eq/y. 

 

3.9. Μεθοδολογία απογραφήσ βαςικών εκπομπών για την κατανάλωςη 

καυςίμων 

Για τθν καταγραφι των εκπομπϊν CO2 από τθν κατανάλωςθ καυςίμων ςτο παρόν ςχζδιο 

ακολουκικθκε θ εξισ διαδικαςία. Σο πρϊτο βιμα αφορά τθ ςυλλογι δεδομζνων ςχετικά με τθν 

κατανάλωςθ καυςίμων από τα δθμοτικά οχιματα και τα γεωργικά μθχανιματα ςε λίτρα 

πετρελαίου κίνθςθσ/κζρμανςθσ. Κατόπιν, χρθςιμοποιϊντασ τουσ ςυντελεςτζσ μεταςχθματιςμοφ 

για τθ Κατωτζρα Θερμογόνοσ Δφναμθ (Πίνακασ 19) για κάκε καφςιμο, ςφμφωνα με τισ οδθγίεσ του 

υμφϊνου των Δθμάρχων (IPCC 2006), και τουσ ςυντελεςτζσ εκπομπϊν CO2, αντίςτοιχα, 

υπολογίςτθκαν οι εκπομπζσ CO2-eq. Οι ςυντελεςτζσ εκπομπϊν που χρθςιμοποιικθκαν από το 

εγχειρίδιο του υμφϊνου των Δθμάρχων (Πίνακασ 19) αφοροφν εκπομπζσ από τθν εξόρυξθ αργοφ 

πετρελαίου ζωσ και τθν καφςθ του καυςίμου για τθν κίνθςθ των τροχοφόρων. 

 

ΔΙΓΟ ΚΑΤΙΜΟΤ 

ΚΑΣΩΣΔΡΑ 
ΘΔΡΜΟΓΟΝΟ 
ΓΤΝΑΜΗ 
(kWh/L) 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ 
ΔΚΠΟΜΠΩΝ (kg 
CO2-eq/kWh) 

ΤΝΣΔΛΔΣΔ 
ΔΚΠΟΜΠΩΝ 
(kg CO2-eq/L) 

ΠΔΣΡΔΛΑΗΟ 
ΚΗΝΖΖ/ΘΔΡΜΑΝΖ  

10 0,314 3,14 

ΒΔΝΕΗΝΖ 
ΑΜΟΛΤΜΒΖ/SUPER 

9.2 0,307 2,90 

Πίνακασ 19. υντελεςτζσ μεταςχθματιςμοφ (Θερμογόνοσ Δφναμθσ) και εκπομπϊν CO2-eq. 

 

3.10. Κατανάλωςη καυςίμων: Σχολικέσ εγκαταςτάςεισ 

Παρακάτω καταγράφονται οι καταναλϊςεισ πετρελαίου κζρμανςθσ ςτα ςχολεία όπωσ προζκυψαν 

από τθν οικονομικι υπθρεςία του Διμου Καντάνου - ελίνου για τα ζτθ 2012-2015. Ο Πίνακασ 20 

περιλαμβάνει τθ μζςθ ετιςια κατανάλωςθ του πετρελαίου κζρμανςθσ (L) μζςα ςτθν τριετία 2012 

ζωσ 2015. 
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ΥΟΛΔΙΟ ΚΑΣΑΝΑΛΩΗ 

(L/y) 

ΔΚΠΟΜΠΔ  

(t CO2-eq/y) 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ 1.165 3,658 

ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ 673 1,363 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΠΑΛΗΟΥΩΡΑ 1.541 4,839 

ΝΖΠΗΑΓΩΓΔΗΟ ΠΑΛΗΟΥΩΡΑ 1.933 5,024 

ΓΖΜΟΣΗΚΟ ΡΟΓΟΒΑΝΗ 993 2,911 

ΓΤΜΝΑΗΟ-ΛΤΚΔΗΟ ΠΑΛΗΟΥΩΡΑ 1.933 4,186 

ΔΠΑΛ ΚΑΝΣΑΝΟΤ
2
 1.650 5,181 

ΤΝΟΛΟ 9.338 27,161 

Πίνακασ 20. Ετιςια κατανάλωςθ καυςίμων και εκπομπϊν CO2-eq ςτισ ςχολικζσ εγκαταςτάςεισ του Δ. Καντάνου – ελίνου. 

 

3.11. Κατανάλωςη καυςίμων: Δημοτικά οχήματα  
 

Από τα ςτοιχεία του Διμου για τα ζτθ 2013-2015 καταγράφθκαν οι παρακάτω ετιςιεσ 

καταναλϊςεισ για τα δθμοτικά οχιματα. τον πρϊτο πίνακα (Πίνακασ 21) φαίνονται οι 

καταναλϊςεισ ςε λίτρα (μζςοσ ετιςιοσ όροσ) για τα πετρελαιοκίνθτα οχιματα και ςτο δεφτερο 

(Πίνακασ 22) για τα βενηινοκίνθτα (μζςοσ ετιςιοσ όροσ). ουσ ίδιουσ πίνακεσ παρουςιάηονται 

επίςθσ οι ετιςιεσ εκπομπζσ CO2-eq. 

  

                                                           
2
Η κατανάλωςθ ςτο ςχολικό ςυγκρότθμα ΕΠΑΛ Καντάντου μετρικθκε για τα ζτθ 2012-2013, κατόπιν ζγινε 

τροποποίθςθ ςτο λζβθτα για να μπορεί να καίει πυρθνόξυλο  
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ΟΥΗΜΑ 

 

ΔΙΓΟ 

 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟ ΚΙΝΗΗ 

(L/y) 

  

ΔΚΠΟΜΠΔ  

(t CO2-eq/y) 

ΜΔ 50037  

ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 

1104 3,468 

 

ΜΔ 49949 

 

JCB 

3006 9,441 

 

ΜΔ 114799 

 

GREITER 

2358 7,405 

 

ΜΔ 77689 

 

JCB 

3557 11,170 

 

ΜΔ 114793 

 

JCB 

3398 10,671 

 

ΚΖΗ 2460, 

 

ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ 

5463 17,154 

 

ΚΖΗ 2408, 

 

ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ 

3378 10,607 

 

ΚΖΗ 2445, 

 

ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ 

5142 16,147 

 

ΚΖΤ 4889, 

 

ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ 

8858 27,816 

 

KHI 2484, 

 

ΑΠΟΡΡΗΜΑΣΟΦΟΡΟ 

2934 9,215 

 

ΚΖΤ 7757 

 

ΦΟΡΣΖΓΟ 

282 0,888 

 

ΚΖΤ 4891 

 

ΦΟΡΣΖΓΟ 

2573 8,079 

 

ΚΖΤ 7701 

 

ΦΟΡΣΖΓΟ 

506 1,589 
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ΚΖΤ 7830 

 

ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 

691 2,171 

 

ΚΖΗ  2440     

 

ISUZU 4x4  

1277 4,012 

 

ΚΖΤ 4860   

 

TOYOTA 4x4 

637 2,002 

 

KHI 2436 

 

NISSAN ΚΛΟΤΒΑ 

178 0,560 

 

ΚΖΤ 4857   

 

ΓΔΤΑ 

474 1,491 

 

  ΤΝΟΛΟ 

 

45824 

 

176,8 

Πίνακασ 21. Ετιςια κατανάλωςθ καυςίμων και εκπομπϊν CO2-eq για τα πετρελαιοκίνθτα δθμοτικά οχιματα. 
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ΟΥΗΜΑ ΔΙΓΟ BENZINA ΚΙΝΗΗ  

(L/έηορ) 

ΔΚΠΟΜΠΔ  

(t CO2-eq) 

ΚΖΤ 4871 ΦΟΡΣΖΓΟ 1177 3.508 

ΚΖΤ 7795 ΑΘΔΝΟΦΟΡΟ 374 0,530 

ΚΖΤ 7838 ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 792 1,087 

ΚΖΗ 2421 ΔΠΗΒΑΣΗΚΟ 1019 1,305 

ΚΖΤ 4872 ΠΤΡΟΒΔΣΗΚΟ 946 1,717 

ΚΖΤ 7839 ΛΔΩΦΟΡΔΗΟ 1483 3,924 

 

ΤΝΟΛΟ 

 

5791 

 

12,1 

Πίνακασ 22. Ετιςια κατανάλωςθ καυςίμων και εκπομπϊν CO2-eq για τα βενηινοκίνθτα δθμοτικά οχιματα. 

 

 

3.12. Κατανάλωςη καυςίμων: Γεωργία 

χετικά με τισ καταναλϊςεισ ςτθν αγροτικι παραγωγι θ καταγραφι εςτιάηεται ςτθν κατανάλωςθ 

πετρελαίου κίνθςθσ για τθ λειτουργία των γεωργικϊν μθχανθμάτων. Για να υπολογιςτεί θ κατανάλωςθ 

πετρελαίου αρχικά ζγινε καταγραφι των εκτάςεων κάκε καλλιζργειασ για κάκε μία από τισ Δθμοτικζσ 

ενότθτεσ του Διμου ςφμφωνα με τα ςτοιχεία τθσ ΕΛΣΑΣ. Κατόπιν, χρθςιμοποιικθκαν οι ςυντελεςτζσ 

κατανάλωςθσ πετρελαίου ανά ςτρζμμα και είδοσ καλλιεργοφμενθσ ζκταςθσ (L/ςτρζμμα) από ςτοιχεία τθσ 

Εφθμερίδασ τθσ Κυβερνιςεωσ (ΦΕΚ 1644Β/2011).  
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  Γ.Δ. 

ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ 

Γ.Δ. 

ΚΑΝΣΑΝΟΤ 

Γ.Δ. ΑΝΑΣ. 

ΔΛΙΝΟΤ 

ςνηελεζηήρ 

ΛΙΣΡΑ 

ΠΔΣΡΔΛΑΙΟΤ 

ΑΝΑ ΣΡΔΜΜΑ εκηάζειρ 

(ζηπέμ) 

εκηάζειρ 

(ζηπέμ) 

εκηάζειρ 

(ζηπέμ) 

ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ 

ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

283 847 1.072 11 

ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΔ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓ. ΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ 

1.580  -  - 20.5 

ΑΜΠΔΛΩΝΔ 103 782 663 13 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 36 472 1.285 16 

ΔΛΑΗΩΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

19.877 16.385 14.581 9 

ΔΠΔΡΟΔΗΓΖ ΠΡΟ 

ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 

34 35  - 18 

ΛΟΗΠΔ ΓΔΝΓΡΩΓΖ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ (ΡΟΓ.ΑΥΛ. 

ΜΖΛ. ΑΚΣΗΝ. ΝΔΚΣΑΡ. 

ΒΔΡΗΚ. θ.α.) 

4 348 11 21 

Πίνακασ 23. Καταγραφι καλλιεργοφμενων εκτάςεων ςτο Διμο. 

 

Βάςθ των ςτρεμμάτων τθσ κάκε καλλιζργειασ, πολλαπλαςιαηόμενθσ με τον κατάλλθλο ςυντελεςτι 

εμφανίηονται οι καταναλϊςεισ πετρελαίου κίνθςθσ ανάλογα με το είδοσ καλλιζργειασ. 
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  Γ.Δ. ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ Γ.Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ Γ.Δ. ΑΝΑΣ. ΔΛΙΝΟΤ 

(L/y) (L/y) (L/y) 

ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

3.113 9.317 11.792 

ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓ. 

ΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ 

32.390  -  - 

ΑΜΠΔΛΩΝΔ 1.339 10.166 8.619 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 576 7.552 20.560 

ΔΛΑΗΩΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

178.893 147.465 131.229 

ΔΠΔΡΟΔΗΓΖ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 612 630  - 

ΛΟΗΠΔ ΓΔΝΓΡΩΓΖ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ (ΡΟΓ.ΑΥΛ. ΜΖΛ. 

ΑΚΣΗΝ. ΝΔΚΣΑΡ. ΒΔΡΗΚ. θ.α.) 

84 7.308 231 

ΤΝΟΛΟ 217.007 182.438 172.431 

Πίνακασ 24. Τπολογιςμόσ ετιςιασ κατανάλωςθσ πετρελαίου κίνθςθσ ςτθν αγροτικι παραγωγι. 

 

Από τισ καταναλϊςεισ πετρελαίου κίνθςθσ για τθν κάκε καλλιζργεια με χριςθ των ςυντελεςτϊν 

που αναφζρονται ςτο υποκεφάλαιο 3.9. υπολογίςτθκαν οι εκπεμπόμενεσ ποςότθτεσ CO2-eq.  
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  Γ.Δ. ΠΔΛΔΚΑΝΟΤ Γ.Δ. ΚΑΝΣΑΝΟΤ Γ.Δ. ΑΝΑΣ. ΔΛΙΝΟΤ 

ΔΚΠΟΜΠΔ (t CO2-eq/y) 

ΚΖΠΔΤΣΗΚΑ ΠΔΡΗΟΡΗΜΔΝΖ 

ΓΗΑΡΚΔΗΑ 

9,775 26,91 37,027 

ΘΔΡΜΟΚΖΠΗΑΚΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓ. 

ΚΖΠΔΤΣΗΚΩΝ 

101,705 - - 

ΑΜΠΔΛΩΝΔ 4,204 29,37 27,064 

ΛΟΗΠΔ ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ 1,809 21,82 64,558 

ΔΛΑΗΩΝΔ ΓΗΑ ΠΑΡΑΓΩΓΖ 

ΔΛΑΗΟΛΑΓΟΤ 

561,724 426,00 412,059 

ΔΠΔΡΟΔΗΓΖ ΠΡΟ ΜΔΣΑΠΟΗΖΖ 1,922 1,82 - 

ΛΟΗΠΔ ΓΔΝΓΡΩΓΖ 

ΚΑΛΛΗΔΡΓΔΗΔ (ΡΟΓ.ΑΥΛ. ΜΖΛ. 

ΑΚΣΗΝ. ΝΔΚΣΑΡ. ΒΔΡΗΚ. θ.α.) 

0,264 21,11 0,725 

ΤΝΟΛΟ 681 527 541 

Πίνακασ 25. Ετιςιεσ εκπομπζσ CO2-eq ςτθν αγροτικι παραγωγι.  
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4. Δράςεισ για τθν μείωςθ των εκπομπϊν CO2 ζωσ το 2020 

 

4.1. Μεθοδολογία ιεράρχηςησ προτάςεων 

Σο μεγαλφτερο ενεργειακό κοίταςμα που διακζτει θ τοπικι αυτοδιοίκθςθ είναι θ ενεργειακι 

εξοικονόμθςθ. Οι Διμοι οφείλουν να προςανατολιςτοφν προσ τθν κατεφκυνςθ αυτι και να 

δουλζψουν ςυςτθματικά ςε προτάςεισ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ ςτοχευμζνεσ ςτουσ 

μεγαλφτερουσ καταναλωτζσ, που μπορεί να είναι οι υπθρεςίεσ κοινισ ωφζλειασ, θ τριτογενισ 

παραγωγι, οι μεταφορζσ, κ.α. Για τον εντοπιςμό των μεγαλφτερων καταναλωτϊν, το πρωταρχικό 

βιμα είναι θ απογραφι των καταναλϊςεων. τθ ςυνζχεια πραγματοποιείται αξιολόγθςθ των 

παρατθροφμενων υψθλϊν καταναλϊςεων και ςε ςυνδυαςμό με κάποια ςτοιχεία ςυγκριτικισ 

αξιολόγθςθσ γίνεται ιεράρχθςθ των επεμβάςεων-προτάςεων που κα πρζπει να γίνουν για να 

εξοικονομθκεί ενζργεια και να μειωκεί το αποτφπωμα άνκρακα. Παράλλθλα με τθν εξοικονόμθςθ 

ενζργειασ, προτείνεται θ χριςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων (Φ/Β), μζςω τθσ αυτοπαραγωγισ με 

ενεργειακό ςυμψθφιςμό (netmetering), δθλαδι του ςυμψθφιςμοφ παραγωγισ και κατανάλωςθσ 

ενζργειασ μζςω του δικτφου. τθ ςυνζχεια καταρτίηεται τεχνικό πρόγραμμα με τισ αναγκαίεσ 

μελζτεσ που πρζπει να γίνουν για τθν υλοποίθςθ των προτάςεων, αναηθτοφνται τρόποι 

χρθματοδότθςθσ των δράςεων/επενδυτικϊν ςχεδίων και εφόςον βρεκεί χρθματοδότθςθ, 

προχωροφνε οι διαγωνιςμοί και θ πραγμάτωςθ των ζργων. Σο τελευταίο και εξίςου ςθμαντικό 

ςτάδιο είναι θ παρακολοφκθςθ τθσ ςωςτισ εφαρμογισ των προτάςεων. 

 

4.2. Αντλιοςτάςια υδροαρδευτικού δικτύου 

το κεφάλαιο 3 και ςτουσ πίνακεσ 13-18 παρουςιάςτθκαν οι κφριεσ καταναλϊςεισ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ανά ενότθτα. το Διάγραμμα 9 δίδεται θ ςυγκριτικι ποςοςτιαία κατανάλωςθ θλεκτρικισ 

ενζργειασ ανάμεςα ςτα αντλιοςτάςια φδρευςθσ-άρδευςθσ, ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων, δθμοτικϊν 

κτθρίων και κοινοτικοφ φωτιςμοφ. Όπωσ γίνεται εφκολα αντιλθπτό οι δράςεισ του Δ. Καντάνου – 

ελίνου κα πρζπει να ςτοχεφουν κατά προτεραιότθτα ςτθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα 

αντλιοςτάςια γιατί τα τελευταία ςυμμετζχουν με το μεγαλφτερο ποςοςτό (80%) ςτθν κατανάλωςθ 

θλεκτρικισ ενζργειασ από τισ υπθρεςίεσ και τισ Δθμοτικζσ Επιχειριςεισ του Διμου Καντάνου-

ελίνου. 
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Διάγραμμα 9. Κατανομι καταναλϊςεων Θ.Ε. ανά τομζα. 

 

Όπωσ αναφζρκθκε και ςε προθγοφμενο κεφάλαιο, θ θλεκτρικι ενζργεια που καταναλϊκθκε ςτα 

αντλιοςτάςια του Διμου Καντάνου – ελίνου το ζτοσ 2014 αποτελεί το 80% (1.419.174 kWh) τθσ 

ςυνολικισ κατανάλωςθσ θλ. ενζργειασ (1.789.533 kWh). υγκεκριμζνα υπολογίςτθκε ότι θ Μζςθ 

Ετιςια Κατανάλωςθ Ρεφματοσ για Υδρευςθ είναι 581.844 KWh/yr και θ Μζςθ Ετιςια Κατανάλωςθ 

Ρεφματοσ για Άδρευςθ είναι 898.957 KWh/yr. Η αυξθμζνθ κατανάλωςθ ενζργειασ ςτα 

αντλιοςτάςια ζχει ωσ επακόλουκα υψθλζσ εκπομπζσ CO2 (1.370 tCO2 / ζτοσ). 

Εφόςον τα αντλιοςτάςια αποτελοφν κομβικό άξονα για τθν ενεργειακι εξοικονόμθςθ του Δ. 

Καντάνου-ελίνου, προςωπικό του Διμου Καντάνου-ελίνου προχϊρθςε ςτθν καταγραφι των 

υποδομϊν φδρευςθσ και άρδευςθσ (ιδιωτικϊν και δθμοςίου) κακϊσ και τισ αντίςτοιχεσ 

καταναλϊςεισ ρεφματοσ από το 2008 μζχρι το 2015. Παράλλθλα με τθν καταγραφι των υποδομϊν 

φδρευςθσ και άρδευςθσ, το Πολυτεχνείο Κριτθσ προχϊρθςε ςτθν εκπόνθςθ ενόσ ειδικοφ ςχεδίου 

αξιοποίθςθσ των υδατικϊν πόρων (ΑΤΠ) του Διμου. τθ μελζτθ αυτι καταγράφθκαν προτάςεισ 

για τθ δθμιουργία δικτφου παρακολοφκθςθσ και προτάςεισ αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων.  

 

4.2.1. Πρόταςη καταςκευήσ μικρού ταμιευτήρα βόρεια του οικιςμού Αγίασ Ειρήνησ 

Ανάμεςα ςτισ προτάςεισ αξιοποίθςθσ υδατικϊν πόρων, πρϊτθ προτεραιότθτα ζχει θ μελζτθ-

καταςκευι ενόσ μικροφ ταμιευτιρα βόρεια του οικιςμοφ Αγίασ Ειρινθσ, Δ.Ε. Ανατολικοφ ελίνου, 

χωρθτικότθτασ 0,5 ζωσ 1 εκατομμφριο κ.μ. νεροφ με ταχυδιυλιςτιριο και δίκτυο, ςε υψόμετρο 



 
53 

 

700μ (Εικόνα 4). Ο ταμιευτιρασ αυτόσ κα ςυλλζγει βαρυτικά τα βρόχινα νερά και με φυςικι ροι 

κα τροφοδοτεί το υδροαρδευτικό δίκτυο. Θα καταςκευαςτεί για να καλφψει κυρίωσ τισ υδρευτικζσ 

ανάγκεσ, αλλά και ζνα ςθμαντικό ποςοςτό των αρδευτικϊν αναγκϊν του μεγαλφτερου μζρουσ του 

Ανατολικοφ ελίνου. θμειϊνεται ότι θ ςτάκμθ άντλθςθσ ςε κάποιεσ γεωτριςεισ είναι ςτα 300 μ. 

και τα αντλιοςτάςια ςτο Ανατολικό ζλινο καταναλϊνουν ςυνολικά 408,7 ΜWh ςε ετιςια βάςθ. Η 

καταςκευι του προτεινόμενου από το ΑΤΠ ταμιευτιρα ανάντι του οικιςμοφ Αγία Ειρινθ κα 

επιφζρει 70% μείωςθ ςτισ καταναλϊςεισ των υφιςτάμενων αντλιοςταςίων, δθλαδι 285,4 

ΜWh/ζτοσ, που ανάγονται ςε μείωςθ εκπομπϊν ιςοδφναμου διοξειδίου του άνκρακα κατά 275,4 t 

CO2-eq/ζτοσ.  

Για τθν πραγματοποίθςθ του παραπάνω ζργου απαιτείται να εξακριβωκεί θ ςτρωματογραφία τθσ 

περιοχισ και να προςδιοριςτεί με επιτόπιεσ και εργαςτθριακζσ δοκιμζσ τα φυςικά χαρακτθριςτικά, 

οι μθχανικζσ ιδιότθτεσ, θ παραμορφωςιμότθτα, κακϊσ και θ διαπερατότθτα των απαντϊμενων 

γεωλογικϊν ςχθματιςμϊν. Αυτά κα ςυντελεςτοφν μζςω τθσ διάνοιξθσ ερευνθτικϊν γεωτριςεων. 

Οι κζςεισ των γεωτριςεων κα κακοριςτοφν με βάςθ τα αποτελζςματα αναγνωριςτικισ γεωλογικισ 

μελζτθσ και γεωφυςικισ ζρευνασ. Σα αποτελζςματα τθσ γεωτρθτικισ ζρευνασ κα 

χρθςιμοποιθκοφν για τθν εκπόνθςθ προκαταρκτικισ υδραυλικισ μελζτθσ για τθν καταςκευι του 

ζργου. Όλεσ οι παραπάνω μελζτεσ ζχουν εγγραφεί ςτον προυπολογιςμό του Δ. Καντάνου – 

ελίνου για το ζτοσ 2016. θμειϊνεται, επίςθσ, ότι το παραπάνω ζργο κα πρζπει να 

ςυμπεριλθφκεί ςτο χζδιο Διαχείριςθσ Λεκάνθσ Απορροισ Ποταμϊν τθσ Κριτθσ (ΔΛΑΠ Κριτθσ), 

το οποίο κα ανακεωρθκεί τουσ επόμενουσ μινεσ. υογρέ υοτ ησητόδοταμηρχ ητσ άρουα νοσΌ, 

ςφμφωνα με τθν Δ/νςθ Εγγείων Βελτιϊςεων Εδαφο-υδατικϊν Πόρων & Λιπαςμάτων του 

Τπουργείου Αγροτικισ Ανάπτυξθσ & Σροφίμων, για τα αντίςτοιχα ζργα προχπολογιςμοφ 

μεγαλφτερου των 2.2 εκ €, κα υπάρξει ςυλλογι όλων των αιτθμάτων ανά τθν επικράτεια και αυτά 

κα ιεραρχθκοφν ςφμφωνα με τισ απαιτιςεισ του νζου ΠΑΑ 2014-2020. 
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Εικόνα 4. Φωτογραφίεσ τθσ προτεινόμενθσ χωροκζτθςθσ του ταμιευτιρα ανάντι του οικιςμοφ Αγίασ Ειρινθσ και ο αντίςτοιχοσ 
χάρτθσ από το GoogleEarth με τθν ευρφτερθ περιοχι 

 

4.2.2. Τηλεμετρικό δίκτυο μέτρηςησ καταναλώςεων ύδατοσ 

ε κάκε περίπτωςθ, επειδι θ ωρίμανςθ του παραπάνω προτεινόμενου ζργου κα διαρκζςει 

τουλάχιςτον 1 χρόνο και επειδι θ χρθματοδότθςθ είναι επιςφαλισ λόγω τθσ οικονομικισ κρίςθσ, 

προτείνονται κάποια παράλλθλα μζτρα που μποροφν να υλοποιθκοφν άμεςα. Σο πρϊτο είναι θ 

παρακολοφκθςθ και ο ζλεγχοσ τθσ ροισ και κατανάλωςθσ του νεροφ, μζςω ςυςτθμάτων 

αυτοματιςμοφ, τα οποία κα εγκαταςτακοφν ςτα αντλιοςτάςια και ςτισ δεξαμενζσ. Με τα 

ςυςτιματα αυτά κα ελζγχονται και κα ρυκμίηονται οι καταναλϊςεισ και κα μποροφν να 

εντοπιςτοφν και πικανζσ διαρροζσ ςτο δίκτυο. Ζτςι εκτιμάται ότι κα ζχουμε εξοικονόμθςθ 

υδρευτικοφ και αρδευτικοφ νεροφ κατά 11% και κατ’ επζκταςθ εξοικονόμθςθ ενζργειασ (11%) και 

μειωμζνεσ εκπομπζσ CO2-eq κατά 150,6 t.  
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Πίνακασ 26. Χαρακτθριςτικά των πιο ενεργοβόρων αντλιοςταςίων. 

 

To ολοκλθρωμζνο - τθλεμετρικό δίκτυο μζτρθςθσ υδρολογικϊν παραμζτρων που προτείνεται να 

εγκαταςτακεί ςτον Δ. Καντάνου – ελίνου κα ζχει τα εξισ χαρακτθριςτικά: 

1. ε κάκε ςθμείο μζτρθςθσ κα εγκαταςτακεί μονάδα τθλεμετρίασ, θ οποία κα μεταδίδει τα 

δεδομζνα ςτο κζντρο λιψθσ ςτθν Αποκεντρωμζνθ Περιφζρεια 

2. Η μετάδοςθ κα γίνεται μζςω GPRS κινθτισ τθλεφωνίασ. Για κάκε κζςθ μζτρθςθσ απαιτείται 

μια ςφνδεςθ GPRS κινθτισ τθλεφωνίασ. Σο κόςτοσ τθσ κάκε ςφνδεςθσ είναι 3-5 Ευρϊ ανά 

μινα (ανάλογα τον πάροχο)  

3. Η πρόςβαςθ ςτισ μετριςεισ κα γίνεται μζςω internet από οποιοδιποτε ςθμείο και με τθν 

χριςθ του ανάλογου κωδικοφ πρόςβαςθσ 

4. Η επεξεργαςία των μετριςεων κα είναι εντελϊσ αυτόματθ 

5. Σο ςφςτθμα κα μπορεί να ειδοποιεί με email τουσ επόπτεσ ςε περιπτϊςεισ ςυναγερμϊν και 

άλλων ςυμβάντων  

6. Η μζτρθςθ τθσ παροχισ μπορεί να γίνεται άμεςα, μζςω τθσ εγκατάςταςθσ παροχόμετρων 

ςτουσ ςωλινεσ των γεωτριςεων ι ζμμεςα, μζςω τθσ μζτρθςθσ των ωρϊν λειτουργίασ των 

αντλιϊν. Για λόγουσ εξοικονόμθςθσ χρθμάτων και λειτουργικότθτασ επιλζγεται θ ζμμεςθ 

μζτρθςθ τθσ παροχισ. 

Οι ςτακμοί μζτρθςθσ παροχισ κα εγκαταςτακοφν ςτα αντλιοςτάςια με τισ μεγαλφτερεσ 

καταναλϊςεισ. Ο κάκε ςτακμόσ κα αποτελείται από τθλεμετρικό καταγραφικό, μονάδα 

Παροχή Είδος 

Παροχής
ΥΜΦ. 

ΙΧΥ

TIMOΛ 

ΧΡΕΩ

Όνομα Παρατηρήσεις Διάμετρος 

σωλήνα

95806380 ΑΡΓ 135 KVA Γ22 Γ.ΚΑΝΣΑΝΟΤ

Γευηπ. (Πομώνα) --> 2 διαθοπεηικέρ δεξαμενέρ 

τελά (διαπποή όηαν γεμίδει ε ππώηε) 6''

53583206 ΑΡΓ 85 KVA Γ22 ΦΑΚΟ ΚΑΚΟΓΙΚΙ

Γεώηπεζε ςδπομάζηεςζε (2 Πομώνερ) --->2 

δεξαμενέρ τελά 4''

95807287 ΤΓΡ 135 KVA Γ22 Γ.ΠΛΔΜΔΝΙΑΝΑ Γευηπ.Γπςόρ (πομώνα)--> Γεξαμενή τελά 3''

53591507

ΑΡΓ

250 KVA Γ22 Γ/Γ1.ΣΑΤΡΟΤ 

ΡΟΓΟΒΑΝΙ

Γεώηξεζε (ππνβξύρηα) -->Γεμακελή δίπια, 2 

κνηέξ

4''

95807289 ΑΡΓ 250 ΚVA LVA Γ.ΚΔΡΑ ΔΛΙΝΟΤ

Γεώηξεζε (ππνβξύρηα)-->δεμακελή δίπια --> 3 

αληιίεο ζε α)Λεηβαδά, Κνπζηνγέξαθν, β) Μνλή, 

γ) Γεμακ νύγηαο όηαλ ππάξρεη πξόβιεκα

4''

53583168 ΤΓΡ 55 KVA Γ22

ΔΛΛ.ΚΟΤΝΣΟΤΡΑ 

ΒΟΤΣΑ Γεώηπ (ςποβπύσια)--> Γεξαμ. Κοςνηούπαρ 3''

53611256 ΤΓΡ 135 KVA Γ22 ΑΓΙΟΙ ΑΠΟΣΟΛΟΙ Γευηπ (ςποβπύσια)--> Γεξαμενή δίπλα 6''

53548960 ΤΓΡ 35 KVA Γ22

ΑΝΤΓΡΟΙ 

(ΚΔΡΑΣΙΓΔ) 

ΠΑΛΑΙΟΥΩΡΑ Γευηπ.(ςποβπύσια)--> δεξαμενή 100μ. μακπιά 4''

95807282 ΑΡΓ 250 KVA LVA Γ/Γ1.ΚΑΜΠΑΝΟΤ Γεώηπεζε (ςποβπύσια)-->Γεξαμενή δίπλα  6''

95807098 ΑΡΓ 135 KVA T33

ΑΝΤΓΡΟΙ 

ΠΑΛΑΙΟΥΩΡΑ Γεώηπεζε (ςποβπύσια)-->Γεξαμενή δίπλα 5''

53583118 ΤΓΡ 35 KVA Γ22 ΦΛΩΡΙΑ (ΓΔΩΣΡΗΗ) γευηπεζε (ςποβπύσια)-->Γεξαμενή τελά 1''

95806715 ΑΡΓ 250 KVA LVEA Γ.ΟΤΓΙΑ Γεώηπεζε (ςποβπύσια)-->Γεξαμενή τελά 6''

53589124 ΤΓΡ 25 KVA Γ21 ΑΓΙΑ ΣΡΙΑΓΑ πεγε (ςποβπύσιο)-->Γεξαμενή 1''
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τροφοδοςίασ και αιςκθτιρα λειτουργίασ που κα ανιχνεφει τθν λειτουργία τθσ αντλίασ και για 

κάκε 1 λεπτό λειτουργίασ. Σο κόςτοσ προμικειασ και εγκατάςταςθσ του κάκε ςτακμοφ 

υπολογίηεται ςε 2.250 € (πλζον ΦΠΑ). 

 

4.2.3. Αναβάθμιςη αντλιοςταςίων 

 

Η πλειοψθφία των αντλιοςταςίων φδρευςθσ -  άρδευςθσ του Διμου Καντάνου – ελίνου 

παρουςιάηουν αρκετά προβλιματα λόγω τθσ παλαιότθτασ τουσ, τθσ κακισ ςυντιρθςθσ αλλά και 

του πολλϊν ωρϊν λειτουργίασ. υγκεκριμζνα: 

- Δεν υπάρχουν  αυτοματιςμοί για τθν εναλλαγι μεταξφ υφιςτάμενων αντλθτικϊν 

ςυγκροτθμάτων, με αποτζλεςμα να επιβαρφνεται ςυνεχϊσ το ζνα ςφςτθμα με πάρα 

πολλζσ ϊρεσ ςυνεχόμενθσ λειτουργίασ, δθμιουργϊντασ του φκορά και κατά ςυνζπεια 

μθχανικζσ βλάβεσ. 

- Πολλζσ φορζσ ςτο ίδιο αντλιοςτάςιο και για τθν ίδια λειτουργία υπάρχουν αντλθτικά 

ςυγκροτιματα διαφορετικϊν χαρακτθριςτικϊν, τα οποία καταπονοφν διαφορετικά το 

ιδθ επιβαρυμζνο δίκτυο ςωλθνϊςεων.  

- Οι δικλείδεσ και τα όργανα των αντλιοςταςίων ςτθ μεγάλθ τουσ πλειοψθφία είναι 

αρκετά παλιά, δεν λειτουργοφν και χρειάηονται άμεςθ αντικατάςταςθ. Επίςθσ οι 

περιςςότερεσ από τισ δικλείδεσ ζχουν ςκουριάςει και δεν περιςτρζφονται. 

- Ο θλεκτρικοί πίνακεσ ζχουν δεχτεί αρκετζσ παρεμβάςεισ με αποτζλεςμα να βρίςκονται 

ςτα όρια τουσ. Δεν υπάρχουν κερμικά προςταςίασ για τουσ κινθτιρεσ, δεν υπάρχουν 

αντικεραυνικά, ενϊ θ εκκίνθςθ των κινθτιρων γίνεται με διακόπτθ αςτζρα – τριγϊνου 

χωρίσ να γίνεται αντιςτάκμιςθ. 

- Δεν υπάρχουν αυτόματαςυςτιματα ειδοποίθςθσ βλαβϊν. 

 

Προτεινόμενεσ παρεμβάςεισ 

 Ομαδοποίθςθ ανόμοιων αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων. Ζτςι κα χρθςιμοποιοφνται δφο 

ι παραπάνω όμοια αντλθτικά ςυγκροτιματα που κα δουλεφουν εναλλάξ και κα 

παρουςιάηουν παρόμοια ςυμπεριφορά αλλά και φκορά. Επιπλζον θ ςυντιρθςθ  κα 

γίνεται πιο εφκολα και τυποποιθμζνα. 
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 Αντικατάςταςθ όλων των δικλείδων και εξαρτθμάτων των αντλιοςταςίων, λόγω τθσ 

κακισ κατάςταςθσ τουσ αλλά και λόγω μθ λειτουργίασ τουσ. Επιπλζον προτείνεται και 

θ αντικατάςταςθ των ςωλθνϊςεων εςωτερικά των αντλιοςταςίων λόγω τθσ 

εκτεταμζνθσ φκοράσ τουσ (ςκουριά). 

 Αντικατάςταςθ όλων των θλεκτρικϊν πινάκων, οι οποίοι κα ελζγχουν τθ λειτουργία 

των αντλθτικϊν ςυγκροτθμάτων. Οι νζοι πίνακεσ κα ζχουν τθ δυνατότθτα τθσ 

αυτόματθσ κυκλικισ λειτουργίασ μεταξφ των αντλθτικϊν, ενϊ κα παρακολουκοφν και 

τθν κερμοκραςία των αντλιϊν μζςω κερμικϊν ςτοιχείων, προκειμζνου να 

αποφευχκεί τυχόν υπερκζρμανςθ. 

 Σοποκζτθςθ εντόσ των νζων θλεκτρικϊν πινάκων softstarter για τον κάκε 

θλεκτροκινθτιρα προκειμζνου θ εκκίνθςθ-ςταμάτθμα  των κινθτιρων να γίνεται 

ομαλά παρζχοντασ προςταςία ςε όλθ τθν εγκατάςταςθ.  

 Σοποκζτθςθ ενόσ θλεκτρικοφ πίνακα αντιςτάκμιςθσ τθσ άεργου ιςχφοσ των 

κινθτιρων ςε κάκε αντλιοςτάςιο. Η αντιςτάκμιςθ ςτουσ θλεκτροκινθτιρεσ πρζπει να 

γίνει γιατί: κα μειϊςει τθν κατανάλωςθ του θλεκτρικοφ ρεφματοσ, αποφεφγοντασ το 

ςυντονιςμό και τισ θλεκτρικζσ διαταραχζσ ενϊ ταυτόχρονα κα μειωκοφν και οι 

φκορζσ ςτουσ θλεκτροκινθτιρεσ αυξάνοντασ τθν διάρκεια ηωι τουσ. 

 Σοποκζτθςθ ςυςκευϊν αυτόματθσ χλωρίωςθσ ςε όλεσ τισ δεξαμενζσ – αντλιοςτάςια 

για τθν απολφμανςθ του νεροφ.  

 Σοποκζτθςθ αυτόματου ςυςτιματοσ διάγνωςθσ και ελζγχου τφπου GSM Modem, 

προκειμζνου να υπάρχει άμεςθ ειδοποίθςθ για τθ διακοπι και να υπάρχει και 

δυνατότθτα άμεςθσ ενζργειασ.  

 Εργαςίεσ ςυντιρθςθσ του αντλιοςταςίου προκειμζνου να αποτραπεί θ είςοδοσ των 

τρωκτικϊν. 

 

 

Εκτιμϊμενο όφελοσ 
 

Άμεςο όφελοσ: 

Ζχει να κάνει με τθν εξοικονόμθςθ θλεκτρικισ ενζργειασ θ οποία εκτιμάται ότι κα είναι 15-20%, 

δθλαδι 213 MWh/ζτοσ ζωσ 284 MWh/ζτοσ, που ςθμαίνει ετιςια μείωςθ των εκπομπϊν CO2-eq 
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κατά 205 ζωσ 274 t. Επίςθσ κα υπάρχει ςθμαντικι μείωςθ ςτο κόςτοσ των λογαριαςμϊν τθσ 

ΔΕΔΔΗΕ λόγω τθσ χρθςιμοποίθςθσ των ςυςκευϊν αντιςτάκμιςθσ ςτουσ θλεκτρικοφσ πίνακεσ. 

υγκεκριμζνα με τθν τοποκζτθςθ των ςυςκευϊν αντιςτάκμιςθσ πετυχαίνουμε βελτίωςθ του 

ςυντελεςτι ιςχφοσ cosφ. Σα αίτια τθσ μείωςθσ του ςυντελεςτι ιςχφοσ οφείλονται βαςικά ςτθν 

φπαρξθ θλεκτροκινθτιρων οι οποίοι λειτουργοφν με φορτίο μικρότερο από το κανονικό λόγω 

λάκουσ διαςταςιολόγθςθσ ι με ιςχφσ μικρότερθ από τθν κανονικι.  ε αυτι τθν περίπτωςθ 

ηθμιϊνεται ο χριςτθσ γατί θ εγκατάςταςθ απορροφά μεγάλθ ζνταςθ ρεφματοσ από το δίκτυο 

(τοποκζτθςθ υλικϊν με μεγαλφτερα χαρακτθριςτικά π.χ διακόπτεσ , καλϊδια κλπ), κακϊσ και θ 

ΔΕΗ γιατί παράγει τθν φαινομζνθ ιςχφ και πλθρϊνεται για τθν πραγματικι ιςχφ, ανεβάηοντασ το 

κόςτοσ παραγωγισ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ.  

 

 

Ζμμεςο όφελοσ: 

Η αναβάκμιςθ των αντλιοςταςίων: 

 κα μθδενίςει τουλάχιςτον για μια πενταετία τθν πικανότθτα βλαβϊν με αντίςτοιχο 

μθδενιςμό του υφιςτάμενου κόςτουσ ςυντιρθςθσ του ςυνόλου των αντλιοςταςίων (25.000 

ευρϊ περίπου ανά ζτοσ) . 

 Θα δϊςει τθ δυνατότθτα τθσ εποπτικισ λειτουργίασ κακϊσ και τθσ ζγκαιρθσ ειδοποίθςθσ 

βλαβϊν, με ότι αυτό ςυνεπάγεται ςτισ μετακινιςεισ κακϊσ και ςτα καφςιμα του τεχνικοφ 

προςωπικοφ του Διμου ςε μια πολφ μεγάλθ ζκταςθ που κατζχει αυτόσ. 

 

 

4.2.4. Εγκατάςταςη Φ/Β ςε ςτέγεσ αντλιοςταςίων ή ςε όμορα οικόπεδα 

Σο υψθλό θλιακό δυναμικό του Διμου ςε ςυνδυαςμό με το γεγονόσ ότι τα δφο μζγιςτα, 

παραγωγισ από τα φωτοβολταϊκά θλεκτρικισ ενζργειασ και κατανάλωςθσ ςτα αντλιοςτάςια, 

ταυτίηονται κατά τθ διάρκεια του ζτουσ, κακιςτοφν τθ χριςθ Φ/Β ςυςτθμάτων ςτα αντλιοςτάςια 

ωσ μια αξιόπιςτθ λφςθ, τεχνικοοικονομικά και περιβαλλοντικά. ε γενικζσ γραμμζσ, ζνα 

φωτοβολταϊκό ςφςτθμα ςτθν Ελλάδα παράγει κατά μζςο όρο ετθςίωσ από περίπου 1.150 KWh 

(βόρεια Ελλάδα) ζωσ 1.450 KWh (νότια Ελλάδα) το ζτοσ ανά εγκατεςτθμζνο κιλοβάτ.  
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θμειϊνεται ότι για τθν εγκατάςταςθ φωτοβολταϊκϊν ςυςτθμάτων δεν απαιτείται οικοδομικι 

άδεια, αλλά ζγκριςθ εργαςιϊν δόμθςθσ μικρισ κλίμακασ από τθν αρμόδια Διεφκυνςθ 

Πολεοδομίασ. Επίςθσ, με τθν ΤΑ 3791/2013 (ΦΕΚ 104Β/24-1-2013) κακορίςτθκαν "Πρότυπεσ 

Περιβαλλοντικζσ Δεςμεφςεισ (ΠΠΔ) για ζργα ΑΠΕ", οι οποίεσ τυποποιοφν και απλοποιοφν τθν 

περιβαλλοντικι αδειοδότθςθ ζργων φωτοβολταϊκϊν *Ζνασ πρακτικόσ οδθγόσ για επενδφςεισ ςτα 

φωτοβολταϊκά, 2016, φδεςμοσ Εταιρειϊν Φωτοβολταικϊν+. Ενδεικτικά, επίςθσ, αναφζρεται ότι 

για τθν εγκατάςταςθ 10 kWp ςε δϊμα (επιφάνειεσ με 00 κλίςθ) απαιτείται ελεφκερθ επιφάνεια 

περίπου 150 m2. 

τα Μθ Διαςυνδεμζνα Νθςιά θ ιςχφσ κάκε Φ/Β ςυςτιματοσ μπορεί να ανζρχεται μζχρι 10kWp και 

ειδικά ςτθν Κριτθ μζχρι 20kWp ι μζχρι 50% τθσ ςυμφωνθμζνθσ ιςχφοσ τθσ εγκατάςταςθσ 

κατανάλωςθσ (ςε kVA), εφόςον το τελευταίο μζγεκοσ υπερβαίνει τα 10kW ι για τθν Κριτθ τα 

20kW. Π.χ. για ςυμφωνθμζνθ ιςχφ κατανάλωςθσ 35kVA (τυποποιθμζνθ παροχι Νο 3), θ μζγιςτθ 

επιτρεπτι ιςχφσ Φ/Β ςτθν Κριτθ είναι 20 kWp, ενϊ για ςυμφωνθμζνθ ιςχφ κατανάλωςθσ 85kVA 

(τυποποιθμζνθ παροχι Νο 5), θ μζγιςτθ επιτρεπτι ιςχφσ είναι 42,5kWp. Ειδικά για νομικά 

πρόςωπα, δθμοςίου ι ιδιωτικοφ δικαίου, που επιδιϊκουν κοινωφελείσ ι άλλου δθμοςίου 

ςυμφζροντοσ ςκοποφσ, γενικισ ι τοπικισ εμβζλειασ, θ ιςχφσ κάκε Φ/Β ςυςτιματοσ μπορεί να 

ανζρχεται ζωσ και ςτο 100% τθσ ςυμφωνθμζνθσ ιςχφοσ κατανάλωςθσ. ε κάκε περίπτωςθ θ 

μζγιςτθ ιςχφσ ενόσ Φ/Β ςυςτιματοσ που κα εγκαταςτακεί ςτο πλαίςιο του ενεργειακοφ 

ςυμψθφιςμοφ  (ΦΕΚ Β’ 3583/31.12.2014) δεν μπορεί  να υπερβαίνει το όριο των 50 kWp για τθν 

Κριτθ [Ζνασ πρακτικόσ οδθγόσ για επενδφςεισ ςτα φωτοβολταϊκά, 2016, φνδεςμοσ Εταιρειϊν 

Φωτοβολταικϊν]. Με βάςθ τα παραπάνω ηθτικθκε και προςκομίςτθκε από τθ ΔΕΔΔΗΕ ζνα 

εκκακαριςτικό όπου αναγράφεται θ ςυμφωνθμζνθ ιςχφσ τθσ παροχισ (ςε kVA) για κάκε αρικμό 

παροχισ αντλιοςταςίου (παρόμοια διαδικαςία πραγματοποιικθκε και για τα κτιρια). 
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Πίνακασ 27. Μζγιςτθ επιτρεπτι ιςχφσ Φ/Β ςυςτιματοσ αυτοπαραγωγισ με ενεργειακό ςυμψθφιςμό *πθγι: ΔΕΔΔΘΕ+. 

Για τθν εξζταςθ τθσ πρόταςθσ εγκατάςταςθσ Φ/Β ςε δϊματα οικίςκων που ςτεγάηουν τον 

θλεκτρομθχανολογικό (Η/Μ) εξοπλιςμό των αντλιοςταςίων ι ςε όμορα οικόπεδα (ο 

φωτοβολταϊκόσ  ςτακμόσ  πρζπει  να βρίςκεται  ςτον  ίδιο  ι  όμορο  χϊρο), πραγματοποιικθκε 

από εξειδικευμζνο προςωπικό επιτόπιεσ επιςκζψεισ και αποτφπωςθ των υποψθφίων χϊρων 

εγκατάςταςθσ. Κατά τισ επιςκζψεισ αυτζσ καταγράφθκε ο υφιςτάμενοσ Η/Μ εξοπλιςμόσ, κακϊσ 

και τα ιδιαίτερα χαρακτθριςτικά των οικίςκων και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ (ελεφκερθ επιφάνεια, 

ςκιάςεισ, δρόμοσ πρόςβαςθσ, τρόποσ ςφνδεςθσ με το δίκτυο, κ.α.). Για όλεσ τισ περιπτϊςεισ πλθν 

του αντλιοςταςίου του Κάςτελλου προτείνεται θ χριςθ διαςυνδεδεμζνων Φ/Β και ςυμψθφιςμό 

τθσ παραγωγισ και τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ μζςω του δικτφου. Για το ανλιοςτάςιο του 

Κάςτελλου προτείνεται θ καταςκευι αυτόνομου ςυςτιματοσ. 
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4.3. Δθμοτικά κτιρια και ςχολικζσ εγκαταςτάςεισ 

4.3.1. Ενεργειακή αναβάθμιςη υφιςτάμενων κτηρίων 

Όςον αφορά ςτα Δθμοτικά κτιρια, κατόπιν πολυκριτθριακισ ανάλυςθσ (καταναλϊςεισ, 

παλαιότθτα κτθρίου, χριςθ κτθρίου, κ.α.) επιλζγεται ςτο άμεςο μζλλον θ ενεργειακι αναβάκμιςθ 

α) του πρϊθν Δθμαρχείου Καντάνου, β) του πρϊθν κοινοτικοφ καταςτιματοσ τθσ Παλαιόχωρασ 

που ςτεγάηει ςιμερα το λιμενικό ςϊμα, γ) αίκουςα εκδθλϊςεων του Δ. Καντάνου-ελίνου, δ) του 

κτθρίου που ςτεγάηει το Περιφερειακό Ιατρείο τθσ Παλαιόχωρασ (Πολιουδοβάρδειο) και ε) 

κοινοτικό κατάςτθμα Καμπανοφ. ε δεφτερθ φάςθ ο Διμοσ κα προχωριςει ςτθν ενεργειακι 

αναβάκμιςθ των υπόλοιπων δθμοτικϊν κτιρίων όπου απαιτείται.  

Όςον αφορά ςτα ςχολικά ςυγκροτιματα ο Διμοσ προτίκεται να προβεί ςε ενεργειακι αναβάκμιςθ 

όλων των ςυγκροτθμάτων εφαρμόηοντασ, ανάλογα με τισ ανάγκεσ, κάποιεσ από τισ παρακάτω 

παρεμβάςεισ: 

1. Αντικατάςταςθ κουφωμάτων με νζα, ςφμφωνα με το κανονιςμό ενεργειακισ απόδοςθσ 

κτθρίων με κερμοδιακοπι και διπλά ενεργειακά τηάμια. 

2. Θερμομόνωςθ δϊματοσ για βελτίωςθ του ςυντελεςτι κερμοπερατότθτασ μείωςθ 

κατανάλωςθσ ενζργειασ για κζρμανςθ και ψφξθ. 

3. Θερμομόνωςθ δαπζδου ςε επαφι με το ζδαφοσ.  

4. Αντικατάςταςθ φωτιςτικϊν με νζα χαμθλισ κατανάλωςθσ ενζργειασ (λαμπτιρεσ LED). 

5. Θερμομόνωςθ δικτφων διανομισ κζρμανςθσ και τοποκζτθςθ κερμοςτατικϊν κεφαλϊν ςτα 

κερμαντικά ςϊματα (λειτουργία ςε επίπεδο κερμαντικοφ ςϊματοσ). 

6. Αν γίνει το 5 τότε μπορεί να τοποκετθκεί νζοσ κυκλοφορθτισ τεχνολογίασ inverter και 

αντίςτοιχα να τοποκετθκεί ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ (ςφςτθμα αντιςτάκμιςθσ: ρυκμίηει τθ 

κερμοκραςία προςαγωγισ νεροφ ςτα ςϊματα ανάλογα με τθν εξωτερικι κερμοκραςία 

περιβάλλοντοσ). 

7. Σοποκζτθςθ κλιματιςτικϊν. 

8. Σοποκζτθςθ εξωτερικϊν ςκιάςτρων (ςε ςυνεννόθςθ με αρχιτζκτονεσ για τθν μθ αλλοίωςθ 

των όψεων) ι τηαμιϊν με ειδικό φιλμ ςκίαςθσ. 

9. Σοποκζτθςθ ςυςτιματοσ κζρμανςθσ και κλιματιςμοφ ςε ςυνδυαςμό με τεχνθτό αεριςμό 

για τθν μζγιςτθ εξοικονόμθςθσ ενζργειασ. (Σο ςφςτθμα κα ρυκμίηει αυτόματα τθν 
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κερμοκραςία ςτο ςχολείο και τον αεριςμό ανάλογα με τθν εξωτερικι κερμοκραςία και τθν 

ποιότθτα του αζρα). 

10. Σοποκζτθςθ Φ/Β ςτο δϊμα για τθν παραγωγι θλεκτρικισ ενζργειασ ςφμφωνα με τισ 

καταναλϊςεισ του κτθρίου. 

Εκτιμάται ότι θ ενεργειακι αναβάκμιςθ των Δθμοτικϊν κτθρίων και των ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων 

κα επιφζρει 15% μείωςθ ςτθν κατανάλωςθ θλεκτρικισ ενζργειασ και πετρελαίου κζρμανςθσ και 

ςυνολικι ετιςια μείωςθ εκπομπϊν CO2-eq: 150 t . 

 

4.3.2. Εγκατάςταςη Φ/Β ςε ςτέγεσ ςχολείων 

Μία ςθμαντικι πρόταςθ είναι θ εγκατάςταςθ Φ/Β γεννθτριϊν ςε ςτζγεσ ςχολείων. Ο Διμοσ ζχει ξεκινιςει 

ιδθ επαφζσ με εταιρείεσ προμικειασ Φ/Β πάνελ και ςφντομα κα ξεκινιςει τθν αποτφπωςθ και καταγραφι 

όλων των διακζςιμων επιφανειϊν των ςχολικϊν ςυγκροτθμάτων.  

 

4.4. Μεταφορέσ 

4.4.1. Ανανέωςη Δημοτικού ςτόλου απορριμματοφόρων 

Ο Διμοσ Καντάνου – ελίνου κα προχωριςει ςτθν αντικατάςταςθ του ςτόλου των 

απορριμματοφόρων με “πράςινα” οχιματα, που κα καταναλϊνουν 50% λιγότερα καφςιμα από τα 

υφιςτάμενα. Σα απορριμματοφόρα αυτά κα είναι 6θσ γενιάσ και θ προμικειά τουσ κα γίνει κατόπιν 

μελζτθσ που κα ςυνταχκεί από τθν Σ.Τ. του Διμου και ζνταξθσ ςε κάποιο χρθματοδοτικό εργαλείο. 

Με τθν αναβάκμιςθ του ςτόλου των απορριμματοφόρων οι ετιςιεσ εκπομπζσ ιςοδφναμου CO2 

αναμζνεται να μειωκοφν κατά 40.46 t. 

4.4.2. Δημιουργία Πεζόδρομων-Ποδηλατόδρομων 

Η δθμιουργία ενόσ δικτφου πεηόδρομων - ποδθλατόδρομων και ορειβατικϊν μονοπατιϊν ςε όλεσ 

τισ Δθμοτικζσ Ενότθτεσ του Διμου κα δϊςει ϊκθςθ ςτθ βιϊςιμθ κινθτικότθτα παρακινϊντασ 

παράλλθλα τουσ δθμότεσ και επιςκζπτεσ να εναςχολθκοφν με εναλλακτικζσ φυςιολατρικζσ 

ακλθτικζσ δραςτθριότθτεσ. Σο ζμμεςο αποτζλεςμα είναι θ λιγότερθ χριςθ των επιβατικϊν και 

άλλων οχθμάτων, δθμιουργϊντασ μία κουλτοφρα αποδζςμευςθσ από τθ ςυνεχι χριςθ των Ι.Χ.  
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φμφωνα με τθ μελζτθ του Γενικοφ Πολεοδομικοφ χεδιαςμοφ (ΓΠ) του πρϊθν Διμου Πελεκάνου 

τα δίκτυα διαδρομϊν που προτείνονται να δθμιουργθκοφν ςτο Διμο Πελεκάνο, ςχετίηονται με τισ 

αρχαίεσ πόλεισ, τισ περιοχζσ αξιόλογθσ φυςικισ βλάςτθςθσ και τισ περιοχζσ αξιόλογων 

γεωλογικϊν. Πιο ςυγκεκριμζνα προτείνεται να αναδειχκοφν ι να χαραχτοφν, οι ακόλουκεσ 

διαδρομζσ: 

1. Παλαιόχωρα – Λιςςόσ:  

Η διαδρομι αυτι κα ζχει ωσ αφετθρία τθν Παλαιόχωρα  και κα καταλιγει ςτον όρμο του Αγ. 

Κιρυκου, όπου εντοπίηεται ο αρχαιολογικόσ χϊροσ Λιςςόσ. 

2. Παλαιόχωρα – Λουτρά - Τρτακίνθ – Πφργοσ πανιάκου:  

Η δεφτερθ προτεινόμενθ διαδρομι κα ξεκινάει από τθν Παλαιόχωρα και κα φτάνει μζςω 

ποδθλατοδρόμου ςτθ κζςθ Λουτρά, όπου ζχουν εντοπιςτεί τα λείψανα τθσ αρχαίασ πόλθσ 

Καλαμφδθ ι του οικιςμοφ Πφργου. Ο ποδθλατόδρομοσ κα ακολουκεί τθ χάραξθ του δρόμου 

Παλαιόχωρα – Αηογυρζσ. 

3. Παλαιόχωρα – Ελαφονιςι:  

Η διαδρομι αυτι αποτελεί τθν τρίτθ κατά ςειρά, προτεινόμενθ από τθ μελζτθ του ΓΠ πρϊθν Δ. 

Πελεκάνου. Θα ξεκινάει από τθν Παλαιόχωρα και μζςω ποδθλατοδρόμου κα φτάνει μζχρι το τζλοσ 

τθσ Κουντοφρασ. Πρόκειται για μια χάραξθ παραλιακι, ακολουκϊντασ το υφιςτάμενο οδικό 

δίκτυο. Από το ςθμείο που κα ςταματάει ο ποδθλατόδρομοσ, προτείνεται θ δθμιουργία 

μονοπατιοφ, παράλλθλα με το ευρωπαϊκό περιπατθτικό μονοπάτι Ε4, το οποίο κα καταλιγει ςτο 

Ελαφονιςι. 

θμειϊνεται ότι ο Δ. Καντάνου – ελίνου προζβθ πρόςφατα (Μάρτιοσ 2016) ςε εκπόνθςθ μελζτθσ 

για τθν αναβάκμιςθ του δρόμου Παλαιόχωρασ –Κουντοφρασ και διαµόρφωςθ διαδροµισ κίνθςθσ 

πεηϊν και ποδθλάτων. Η μελζτθ αυτι υποβλικθκε ςτθν Αποκεντρωμζνθ Διοίκθςθ Κριτθσ για 

ζγκριςθ περιβαλλοντικϊν όρων (αρ. πρωτ. 1319/17-03-2016) και αναμζνεται θ Απόφαςθ ϋΕγκριςθσ 

Περιβαλλοντικϊν Όρων (Α.Ε.Π.Ο.). 

4. Παλαιόχωρα – Αγ. Σριάδα – Κοντοκυνιγι – Βουτάσ – Κίτυροσ:  
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Η διαδρομι αυτι κα ξεκινάει από τθν Παλαιόχωρα με τελικό προοριςμό τον Κίτυρο. Από τθν 

Παλαιόχωρα μζχρι τον ενδιάμεςο προοριςμό Κοντοκυνιγι, κα ακολουκοφνται δφο διαφορετικζσ 

κατευκφνςεισ, οι οποίεσ ςτθ ςυνζχεια κα ενοποιοφνται. Η πρϊτθ διαδρομι κα είναι μζςω 

ποδθλατόδρομου, παράλλθλα με τον δρόμο Παλαιόχωρα – Αγία Σριάδα - Κοντοκυνιγι, ενϊ θ 

δεφτερθ προτείνεται να δθμιουργθκεί μζςω ποδθλατόδρομου ςτο παραλιακό τμιμα Παλαιόχωρα 

– Κουντοφρα (ζωσ τισ εκβολζσ του ποταμοφ Πελεκανιϊτθ) και ςτθ ςυνζχεια κατά μικοσ του 

Πελεκανιϊτθ ποταμοφ με πεηόδρομο, μζχρι τον οικιςμό Κοντοκυνιγι. Από τθ κζςθ Κοντοκυνιγι 

προτείνεται θ διαμόρφωςθ ποδθλατόδρομου, με χάραξθ παράλλθλθ τθσ οδοφ που ςυνδζει τουσ 

οικιςμοφσ Κοντοκυνιγι – Άγ. Παφλοσ – Βουτάσ – Κίτυροσ και ποδθλατόδρομου με χάραξθ από 

Κοντοκυνιγι προσ αρακινα. 

5. Άναβοσ – Κάντανοσ (φαράγγι Καντάνου) 

6. Αγία Ειρινθ – οφγια 

 

4.5. Δημόςιοσ φωτιςμόσ 

Για τθν εξοικονόμθςθ/μείωςθ τθσ κατανάλωςθσ ενζργειασ ςτο δθμόςιο φωτιςμό προτείνεται θ 

αντικατάςταςθ των ςυμβατικϊν γραμμικϊν λαμπτιρων φκοριςμοφ με γραμμικοφσ λαπττιρεσ LED. 

Απαραίτθτα ςτοιχεία που πρζπει να λθφκοφν υπόψθ είναι θ εκπεμπτόμενθ φωτεινι ροι τουσ, θ 

φωτιςτικι απόδοςθ, θ απόδοςθ των χρωμάτων (Ra), θ κερμοκραςία του χρϊματοσ και θ διάρκεια 

ηωισ τουσ (θ οποία μπορεί να κυμαίνεται από 12,5 μζχρι 15,5 χρόνια). Η αντικατάςταςθ με 

λαπτιρεσ LED ςτα μιςά εξωτερικά φωτιςτικά του διμου επρόκειτο να επιφζρει μείωςθ τθσ 

ενζργειασ κατά 55,05 MWh ετθςίωσ και κατ’ επζκταςθ μείωςθ των εκπομπϊν κατά 53,13 t CO2.  

 

4.6. Πρωτογενήσ τομέασ 

Η αγροτικι δραςτθριότθτα αποτελεί πθγι εκπομπισ διοξειδίου του άνκρακα (CO2) και υποξειδίου 

του αηϊτου (Ν2Ο). 

Τποξείδιο του αηϊτου (Ν2Ο) 
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Η γεωργικι δραςτθριότθτα χαρακτθρίηεται από εκπομπζσ υποξειδίου του αηϊτου (Ν2Ο), λόγω τθσ 

εκτεταμζνθσ χριςθσ αηωτοφχων λιπαςμάτων. 

Η κερμαντικι ικανότθτα του Ν2Ο είναι μζχρι και 300 φορζσ μεγαλφτερθ από αυτι του CO2, ενϊ το 

μεγαλφτερο μζροσ των εκπομπϊν Ν2Ο είναι αποτζλεςμα φυςικϊν διεργαςιϊν του εδάφουσ. 

Για τον περιοριςμό των εκπομπϊν Ν2Ο, προωκοφνται οι βιολογικζσ καλλιζργειεσ, ϊςτε να μειωκεί 

θ χριςθ των αηωτοφχων λιπαςμάτων. Είναι απαραίτθτθ λοιπόν θ ενθμζρωςθ των αγροτϊν τθσ 

περιοχισ για τισ ευεργετικζσ δράςεισ τθσ βιολογικισ καλλιζργειασ με τθν ελαχιςτοποίθςθ χριςθσ 

ςυνκετικϊν λιπαςμάτων, ηιηανιοκτόνων και πρόςκετων ουςιϊν ςτισ ηωοτροφζσ. 

Παράλλθλα με τισ βιολογικζσ δραςτθριότθτεσ πρζπει να προωκθκεί και θ χριςθ 

εδαφοβελτιωτικϊν για τθν αφξθςθ τθσ γονιμότθτασ των εδαφϊν και τον εμπλουτιςμό τουσ με 

οργανικι ουςία. Με τον τρόπο αυτό κα μειωκοφν οι ανάγκεσ λίπανςθσ των καλλιεργειϊν. 

 

 

Διοξείδιο του άνκρακα (CO2) 

 Αντικατάςταςθ παλιϊν αντλιοςταςίων που χρθςιμοποιοφνται για τθν άρδευςθ τθσ φυτικισ 

παραγωγισ των αγροτϊν. 

 Δενδροφφτευςθ για τθ δζςμευςθ του εκπεμπόμενου διοξειδίου του άνκρακα και τθν 

ανάδειξθ του φυςικοφ κάλλουσ τθσ περιοχισ μασ.  

 Αντικατάςταςθ των μθχανθμάτων που χρθςιμοποιοφνται για τθν καλλιζργεια των εδαφϊν 

και τθ μεταφορά των προϊόντων με προθγμζνθσ τεχνολογίασ μθχανιματα για τθν λιγότερθ 

κατανάλωςθ ενζργειασ άρα και εκπομπισ διοξειδίου του άνκρακα. 

 Αντικατάςταςθ του ςτόλου των οχθμάτων τθσ αγροτικισ παραγωγισ. 

 

4.7. Δευτερογενήσ τομέασ 

Για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτα ελαιοτριβεία του Διμου Καντάνου – ελίνου προτείνονται τα 

παρακάτω μζτρα: 
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1. Ανανζωςθ εξοπλιςμοφ (περίπου 10% εξοικονόμθςθ  74.100 kWh/ζτοσ και 71,5 t CO2-eq 

ανά ζτοσ λιγότερεσ εκπομπζσ). 

2. Εξοικονόμθςθ από τον τρόπο λειτουργίασ με ορκολογικότερθ χριςθ (περίπου 8% 

εξοικονόμθςθ  59.280 kWh/ζτοσ και 57,205 t CO2-eq ανά ζτοσ λιγότερεσ εκπομπζσ). Για 

παράδειγμα το αναβατόριο κα πρζπει να διακόπτεται θ λειτουργία του τα χρονικά 

διαςτιματα που δεν ζχουμε τροφοδοςία με ελιζσ. 

3. Αποδοτικότερθ διαχείριςθ τθσ πρϊτθσ φλθσ εφαρμόηοντασ κοινι άλεςθ ςτθν τροφοδοςία 

(περίπου 15% εξοικονόμθςθ  111.150 kWh/ζτοσ και 107,26 t CO2-eq ανά ζτοσ λιγότερεσ 

εκπομπζσ). Σο μζτρο αυτό απαιτεί τθν αποδοχι από τουσ παραγωγοφσ και εξαρτάται από 

τθν ομοιομορφία τθσ ποιότθτασ τθσ πρϊτθσ φλθσ (ελιζσ).  

 

4.8. Τριτογενήσ τομέασ 

Για τθν εξοικονόμθςθ ενζργειασ ςτισ τουριςτικζσ κτθριακζσ υποδομζσ προτείνεται θ κερμομόνωςθ 

των κτθρίων και θ αντικατάςταςθ των κλιματιςτικϊν με ενεργειακισ κλάςθσ τουλάχιςτον Α. 

θμειϊνεται ότι θ πλειοψθφία των κλιματιςτικϊν ςτισ τουριςτικζσ περιοχζσ, όπωσ είναι θ 

Παλαιόχωρα και θ οφγια, είναι παλιάσ τεχνολογίασ και χριηουν αντικατάςταςθ. 

 

4.9. Υπηρεςίεσ κοινήσ ωφέλειασ 

4.9.1. Διαχείριςη αποβλήτων και εξοικονόμηςη ενέργειασ 

φμφωνα με το Σοπικό χζδιο Αποκεντρωμζνθσ Διαχείριςθσ τερεϊν Αποβλιτων Διμου 

Καντάνου ‐ ελίνου που ςυντάχκθκε πρόςφατα για τθ διαχείριςθ των δθμοτικϊν απορριμμάτων, 

το ενδιαφζρον ςτρζφεται ςτθν αξιοποίθςθ οργανικϊν και ανακυκλϊςιμων αποβλιτων που 

παράγονται από τα νοικοκυριά και τισ επιχειριςεισ, γεγονόσ απόλυτα αναμενόμενο εφόςον αυτά 

τα δφο κλάςματα αποτελοφν το μεγαλφτερο ποςοςτό των απορριμμάτων και περιλαμβάνουν 

αξιοποιιςιμα υλικά. Ο ςχεδιαςμόσ, λοιπόν, του Διμου όςον αφορά ςτθ διαχείριςθ των ςτερεϊν 

απορριμμάτων περιλαμβάνει: 

- Προϊκθςθ Ανακφκλωςθσ 
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Εφαρμογι του ςυςτιματοσ Διαλογισ ςτθ Πθγι (ΔςΠ) και δθμιουργία πράςινων ςθμείων για τθ 

ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν. Σο πρϊτο Π χωροκετείται ςτον πρϊθν ΧΤΣΑ ςτθν περιοχι τθσ 

Κουντοφρασ και το δεφτερο ςτθν περιοχι τθσ οφγιασ. 

Άμεςα κα πρζπει να δρομολογθκοφν τα κάτωκι: 

1. Δθμιουργία πράςινων ςθμείων για τθ ςυλλογι ανακυκλϊςιμων υλικϊν. 

2. Δθμιουργία επαρκοφσ δικτφου κάδων ςυλλογισ ςτερεϊν αποβλιτων, με ςτόχο τθ διαλογι 

αυτϊν ςτθν πθγι, αποβλζποντασ ςτθ μείωςθ κατά το δυνατόν τθσ ποςότθτασ των ςφμμεικτων. 

Για τον ςκοπό αυτό, ο Διμοσ κα αναηθτιςει χρθματοδότθςθ για τθν προμικεια κάδων, 

απορριμματοφόρων και οικιακοφσ/κοινοτικοφσ κομποςτοποιθτζσ. 

3. Ενθμζρωςθ και ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν για τθν αναγκαιότθτα και τισ δυνατότθτεσ 

περιοριςμοφ τθσ παραγωγισ και τθσ ορκισ διαχείριςθσ των παραγόμενων ςτερεϊν 

αποβλιτων. 

Με τθν υλοποίθςθ των παραπάνω δράςεων κα αυξθκεί ςθμαντικά το ποςοςτό 

επαναχρθςιμοποίθςθσ και ανακφκλωςθσ (χαρτί μζταλλο, πλαςτικό, γυαλί), ςυμβάλλοντασ με τον 

τρόπο αυτό ςτθν ανάκτθςθ προϊόντων και ενζργειασ. θμειϊνεται ότι μζχρι τϊρα  το μζςο 

ποςοςτό ανακφκλωςθσ ςτον Δ. Καντάνου – ελίνου υπολογίηεται περίπου ςτο 5%. Και ο ςτόχοσ 

είναι μζχρι το 2025, το ποςοςτό ανακφκλωςθσ να φτάςει το 50%.  

- Κομποςτοποίθςθ υπολειμμάτων κερμοκθπίων  

Η κομποςτοποίθςθ αποτελεί ζνα αναπτυξιακό εργαλείο, κακϊσ πζρα από το προφανζσ τθσ 

προςταςίασ του περιβάλλοντοσ και τθσ δθμόςιασ υγείασ, δίνει τα εφόδια ςε μια κατεφκυνςθ πιο 

ποιοτικισ και αςφαλοφσ αγροτικισ παραγωγισ. Με τθν εφαρμογι κόμποςτ ςτισ κερμοκθπιακζσ 

καλλιζργειεσ τθσ Κουντοφρασ κα βελτιωκεί θ δομι και θ γονιμότθτα των εδαφϊν τθσ περιοχισ, 

ςυμβάλλοντασ ςτθν αφξθςθ τθσ βιοποικιλότθτασ και τθσ ανκεκτικότθτασ των καλλιεργειϊν ςε 

διάφορεσ προςβολζσ. Σο αποτζλεςμα είναι ο περιοριςμόσ των λιπαςμάτων και των φαρμάκων 

που χρθςιμοποιοφνται και κατ’ επζκταςθ ενεργειακι εξοικονόμθςθ. 

Η μονάδα κα καταςκευαςτεί ςτον πρϊθν Χ.Τ.Σ.Α. Κουντοφρασ και κα μελετθκεί ϊςτε να δζχεται 

υπολείμματα κερμοκθπίων αλλά και υπολείμματα αποβλιτων ελαιοτριβείων. Σο τελικό προϊόν κα 

είναι ζνα οργανικό εδαφοβελτιωτικό που κα μπορεί να χρθςιμοποιθκεί άμεςα ςτισ κερμοκθπιακζσ 
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καλλιζργειεσ. Επίςθσ, θ μονάδα κα μελετθκεί ανάλογα ζτςι ϊςτε να δζχεται και τα προδιαλεγμζνα 

αςτικά βιοαπόβλθτα για τθν παραγωγι δεφτερθσ ποιότθτασ κόμποςτ.  

- Καταςκευι κινθτοφ τακμοφ Μεταφόρτωςθσ Απορριμμάτων (ΜΑ) 

Ελλείψει οργανωμζνου Χϊρου Τγειονομικισ Σαφισ Απορριμμάτων (Χ.Τ.Σ.Α.) εντόσ των 

διοικθτικϊν ορίων του Δ. Καντάνου- ελίνου, τα ςφμμεικτα αςτικά απόβλθτα από το Διμο 

Καντάνου – ελίνου κα πρζπει να οδθγοφνται προσ τισ εγκαταςτάςεισ του ΕΜΑΚ-ΧΤΣΑ Χανίων είτε 

με τα υφιςτάμενα απορριμματοφόρα ςυγκομιδισ (ενάριο 1 – Μθδενικό ενάριο), είτε με ειδικά 

οχιματα μεταφοράσ (ενάριο 2). Η τελευταία πρόταςθ αφορά ζνα κινθτό τακμό Μεταφόρτωςθσ 

Απορριμμάτων (ΜΑ).  

Ο ΜΑ είναι μια εγκατάςταςθ όπου τα αςτικά απόβλθτα, που ςυλλζγονται από τα 

απορριμματοφόρα, μεταφορτϊνονται μζςω μιασ χοάνθσ ςε άλλα οχιματα υποδοχισ-κοντζινερ 

(κιβωτάμαξα θμιρυμουλκοφμενου θ οποία είναι ειδικά διαμορφωμζνθ και ςχεδιαςμζνθ για 

ςυμπίεςθ και μεταφορά). Όταν τα κοντζινερ φορτωκοφν πλιρωσ, τότε ζνα ρυμουλκό (τράκτορασ) 

μεταφζρει το φορτίο προσ τον τελικό αποδζκτθ. Οι ςτακμοί αυτοί πρζπει να χωροκετοφνται ςε 

κεντροβαρικά ςθμεία ωσ προσ τισ πθγζσ δθμιουργίασ των απορριμμάτων, ϊςτε τα 

απορριμματοφόρα οχιματα μετά τθ ςυμπλιρωςθ του φορτίου τουσ να διανφουν τθν ελάχιςτθ 

δυνατι απόςταςθ μζχρι τον ΜΑ, όπου ξεφορτϊνουν και επιςτρζφουν και πάλι ςτο ζργο τθσ 

αποκομιδισ. Επειδι ςτον οικιςμό τθσ Παλαιόχωρασ παράγεται θ μεγαλφτερθ ποςότθτα 

απορριμμάτων, θ χωροκζτθςθ του κινθτοφ ΜΑ πρζπει να είναι πλθςίον τθσ Παλαιόχωρασ. 

Ο Διμοσ Καντάνου – ελίνου κα προχωριςει άμεςα ςτθν υλοποίθςθ τθσ δεφτερθσ πρόταςθσ 

(μεταφορά ςτον ΕΜΑΚ-ΧΤΣΑ Χανίων μζςω ενόσ κινθτοφ ΜΑ), ζτςι ϊςτε να εξοικονομθκοφν 

ςθμαντικζσ ποςότθτεσ χρθμάτων, καυςίμων και κατ’ επζκταςθ λιγότερεσ εκπομπζσ CO2. 

θμειϊνεται ότι τα οχιματα και τον τράκτορα τα ζχει ιδθ προμθκευτεί θ ΔΕΔΙΑ και είναι ςτθ 

διάκεςθ του Διμου για άμεςθ χριςθ.  

Για τον υπολογιςμό των εκπομπϊν CO2 κατά τθ μεταφορά των απορριμμάτων και ανακυκλϊςιμων 

υλικϊν προσ το ΕΜΑΚ-ΧΤΣΑ εφαρμόςτθκε θ παρακάτω μεκοδολογία. Αρχικά ζγινε τμθματοποίθςθ 

τθσ ςυνολικισ ζκταςθσ του Διμου ςε 6 περιοχζσ ςυγκομιδισ ανάλογα με τα τακτικά δρομολόγια 

που πραγματοποιοφνται από τα υφιςτάμενα απορριμματοφόρα. Οι περιοχζσ αυτζσ είναι: 

Παλαιόχωρα, Κουντοφρα, Ορεινόσ Πελεκάνοσ, Κάντανοσ, Ανατολικό ζλινο και Γαφδοσ. Κατόπιν, 
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υπολογίςτθκαν οι ποςότθτεσ των απορριμμάτων που ςυλλζγονται ςε θμεριςια βάςθ και ο 

αρικμόσ των δρομολογίων ςε εβδομαδιαία και ετιςια βάςθ. τουσ παραπάνω υπολογιςμοφσ 

ελιφκθ υπόψθ και θ εποχικι διακφμανςθ τθσ ςυλλογισ των απορριμμάτων.  

τθ ςυνζχεια παρουςιάηεται ο υπολογιςμόσ των ετιςιων δρομολογίων του τράκτορα για τθ 

μεταφορά των απορριμμάτων-ανακυκλϊςιμων υλικϊν από το ΜΑ προσ το ΕΜΑΚ-ΧΤΣΑ 

Ακρωτθρίου. Θεωρϊντασ ότι τθ καλοκαιρινι-τουριςτικι περίοδο (από 01/05 ζωσ 31/10) κα 

εκτελοφνται δρομολόγια ανά 2 θμζρεσ, τθ χειμερινι (01/12 – 28/02) ανά 4 θμζρεσ και το 

υπόλοιπο διάςτθμα (01/11 – 30/11 και 01/03 – 30/04) ανά 3 θμζρεσ, τα ςυνολικά δρομολόγια 

που κα εκτελοφνται είναι 143 δρομολόγια/ζτοσ. 
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Πίνακασ 28. Ετιςιεσ ςυνολικζσ διανυόμενεσ αποςτάςεισ (km) από τα απορριμματοφόρα του Διμου. Εναλλακτικά ςενάρια.   

 

το πρϊτο ςενάριο υπολογίςτθκαν οι χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ που διανφουν τα απορριμματοφόρα από τα 

κζντρα των περιοχϊν ςυγκομιδισ προσ το ΕΜΑΚ-ΧΤΣΑ Ακρωτθρίου και οι αποςτάςεισ από το Ακρωτιρι 

προσ τθν Παλαιόχωρα για τθ ςτάκμευςθ των απορριμματοφόρων. Η ςυνολικι χιλιομετρικι απόςταςθ για 

το πρϊτο ςενάριο υπολογίςτθκε ςε (76.624 + 80.353) = 156.977 km. το δεφτερο ςενάριο υπολογίςτθκαν 

οι χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ που διανφουν τα απορριμματοφόρα από τα κζντρα των περιοχϊν ςυγκομιδισ 

προσ τθ κζςθ ΜΑ που χωροκετείται πλθςίον τθσ Παλαιόχωρασ, οι χιλιομετρικζσ αποςτάςεισ από τθ κζςθ 

ΜΑ προσ τθν Παλαιόχωρα (για τθ ςτάκμευςθ των οχθμάτων) κακϊσ και θ χιλιομετρικι απόςταςθ που 

Ποςότθτεσ 

m3/θμζρα 
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εβδομά

δα

Ποςότθτεσ 
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/εβδομάδ
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Δρομολογίων 

υγκομιδισ

Απόςταςθ 

εκάςτοτε 

οικιςμοφ 

προσ 

Ακρωτιρι 

(km)

υνολικι 

απόςταςθ 

προσ 

Ακρωτιρι 

(km/ζτοσ)

υνολικι 

απόςταςθ 

Ακρωτιρι‐

Παλαιόχωρα 

(km/ζτοσ )

Απόςταςθ 

εκάςτοτε 

οικιςμοφ 

προσ ΜΑ 

(km)

υνολικι 

απόςταςθ 

προσ ΜΑ 

(km/ζτοσ)

υνολικι 

απόςταςθ 

ΜΑ ‐ 

Παλαιόχωρα 

(km/ζτοσ)

Θερινι 

περίοδοσ
6 7 42

Χειμερινι 

περίοδοσ
5 4 20

φνολο 11 11 62 285 91 25935 25935 10 2850 2850

Θερινι 

Περίοδοσ
4 3 12

Χειμερινι 

περίοδοσ
5 2 10

φνολο 9 5 22 130 100,7 13091 11830 19,3 2509 1300

Θερινι 

Περίοδοσ
3 1 3

Χειμερινι 

περίοδοσ
3 1 3

φνολο 6 2 6 52 92 4784 4732 22 1144 520

Θερινι 

Περίοδοσ
5 4 20

Χειμερινι 

περίοδοσ
5 3 15

φνολο 10 7 35 182 77,3 14068 16562 6 1092 1820

Θερινι 

Περίοδοσ
5 4 20

Χειμερινι 

περίοδοσ
5 3 15

φνολο 10 7 35 182 77 14014 16562 12 2184 1820

Θερινι –

Χειμερινι 

περίοδοσ

5 1 5 52 91 4732 4732 10 520 520

ΤΝΟΛΟ 51 33 97 76624 80353 10299 8830

1ο ενάριο

Παλαιόχωρα

Κουντοφρα

2ο ενάριουγκομιδι

Ορεινόσ Πελεκάνοσ

Κάντανοσ

Ανατολικό ζλινο

Γαφδοσ
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διανφει το όχθμα ςυλλογισ και μεταφοράσ (τράκτορασ) από και προσ το ΕΜΑΚ-ΧΤΣΑ Ακρωτθρίου. Για το 

δεφτερο ςενάριο, λοιπόν, θ ςυνολικι χιλιομετρικι απόςταςθ που διανφουν τα απορριμματοφόρα 

ςυγκομιδισ από και προσ το ΜΑ είναι (10.299 +8.830) = 19.129 km και θ αντίςτοιχθ απόςταςθ που διανφει 

ο τράκτορασ είναι 143 δρομολόγια * 81 km * 2 = 23.166 km.  

Θ κατανάλωςθ πετρελαίου από τα απορριμματοφόρα του Διμου υπολογίςτθκε για τα ζτθ 2013-2015 

(καταγεγραμμζνα ςτοιχεία Διμου) και είναι 0,45 L/km για τα 4 απορριμματοφόρα του Διμου και 0,80 L/km 

για το όχθμα με αρικμό κυκλοφορίασ ΚΗΙ 2408. Οι καταναλϊςεισ αυτζσ πραγματοποιικθκαν από τα 

απορριμματοφόρα με αποκλειςτικι χριςθ τθ ςυγκομιδι των απορριμμάτων-ανακυκλϊςιμων. Για τθν 

περίπτωςθ που τα οχιματα αυτά κα χρθςιμοποιοφνταν για μετακινιςεισ ςε μεγάλεσ αποςτάςεισ τότε θ 

κατανάλωςθ κα ιταν ςαφϊσ μικρότερθ και κεωρείται ίςθ με 0,35 L Diesel / km, ωσ θ μζςθ τιμι για όλα τα 

οχιματα. Αντίςτοιχα, θ κατανάλωςθ πετρελαίου από τον τράκτορα είναι 0,30 L Diesel / km, ςφμφωνα με 

ςτοιχεία του καταςκευαςτι. Λαμβάνοντασ υπόψθ τθν κατανάλωςθ καυςίμου του απορριμματοφόρου (0,35 

L Diesel / km) και του τράκτορα (0,30 L Diesel / km), θ ςυνολικι κατανάλωςθ πετρελαίου κίνθςθσ για το 

δεφτερο ςενάριο είναι 0,35 L/km*19.129 km + 0,30 L/km*23.166 km = 6.695,15 L + 6.949,8 L = 13.644,95 L, 

ενϊ για το πρϊτο ςενάριο (μθδενικό ςενάριο) είναι 0,35 L/km*156.997 km = 54.942,16 L. Επιλζγοντασ, 

λοιπόν, το δεφτερο ςενάριο ζχουμε εξοικονόμθςθ καυςίμου κατά 54.942,16 – 13.644,95 = 41.297 L 

πετρελαίου κίνθςθσ και λιγότερεσ εκπομπζσ CO2 κατά 41.297 L*3,14 kg CO2 / L = 129.672 kg CO2. Σζλοσ, 

ςθμαντικι είναι επίςθσ και θ εξοικονόμθςθ χρθμάτων που υπολογίηεται περίπου 41.297 L/ζτοσ*1,14 €/L 

(μζςθ λιανικι τιμι πϊλθςθσ πετρελαίου κίνθςθσ - Οκτϊβριοσ 2016) ≈47.000€/ζτοσ. 

 

4.9.2. Σύςτημα μεταφοράσ και επεξεργαςίασ λυμάτων 

Για τα ζργα διαχείριςθσ των αςτικϊν λυμάτων τθσ περιοχισ Παλαιόχωρασ - Κουντοφρασ, ο Διμοσ 

Καντάνου-ελίνου ζχει προχωριςει ςε εκπόνθςθ μελετϊν, οι οποίεσ ζχουν τφχει περιβαλλοντικισ 

αδειοδότθςθσ ςτο παρελκόν (αρ. πρωτ. 1602/31-05-2013 Απόφαςθ Ζγκριςθσ Περιβαλλοντικϊν 

Όρων (ΑΕΠΟ) Γ. Γ. Αποκεντρωμζνθσ Διοίκθςθσ Κριτθσ). 

Η νζα Δθμοτικι Αρχι λαμβάνοντασ υπόψθ τθσ ότι το ζργο δεν είναι βιϊςιμο λόγω του υψθλοφ 

καταςκευαςτικοφ και λειτουργικοφ κόςτουσ προχϊρθςε ςε αναηιτθςθ νζασ κζςθσ για τθν Ε.Ε.Λ. 

και νζασ τεχνολογίασ επεξεργαςίασ. Η βζλτιςτθ λφςθ προςδιορίςτθκε 200 μ. κατάντι τθσ 

προθγοφμενθσ κζςθσ ςε μια ζκταςθ με ελαιοκαλλιζργειεσ με ιπιεσ κλίςεισ και πρόςωπο ςε 

υφιςτάμενο δρόμο πρόςβαςθσ (Εικόνα 9). Παράλλθλα, όςον αφορά ςτθν τεχνολογία επεξεργαςίασ 
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των λυμάτων, επιλζχκθκε θ καταςκευι ενόσ αποκεντρωμζνου ςυςτιματοσ με χαμθλό 

λειτουργικό κόςτοσ. 

Η προτεινόμενθ λφςθ αφορά τθν εφαρμογι ενόσ ςυςτιματοσ βιολογικϊν φίλτρων 

προςκολλθμζνθσ βιομάηασ. Η επεξεργαςία ςτα ςυςτιματα βιολογικισ επεξεργαςίασ 

προςκολλθμζνθσ βιομάηασ είναι οικολογικι-φιλικι για το περιβάλλον κακόςον απαιτεί ελάχιςτθ 

κατανάλωςθ ενζργειασ (3-4 φορζσ μικρότερθ από ζνα αντίςτοιχο ςφςτθμα ενεργοφ ιλφοσ- 

παρατεταμζνου αεριςμοφ). Με το νζο, λοιπόν, ςχεδιαςμό (ςφγχρονθ τεχνολογία επεξεργαςίασ) 

μειϊνονται ςθμαντικά οι ετιςιεσ ενεργειακζσ καταναλϊςεισ τθσ Ε.Ε.Λ. Πιο ςυγκεκριμζνα, για 

ιςοδφναμο πλθκυςμό 7.500 κατοίκουσ εκτιμάται περίπου 225.000 KWh/ζτοσ, ςε αντίκεςθ με τθν 

προθγοφμενθ λφςθ (μζκοδοσ παρατεταμζνου αεριςμοφ) που εκτιμάται ςε 800.000 KWh/ζτοσ. Σο 

ετιςιο, λοιπόν, κζρδοσ, είναι 575.000 KWh/ζτοσ, που ςθμαίνει λιγότερεσ ετιςιεσ εκπομπζσ 

ιςοδφναμου CO2 κατά 554,87  t.  

 

Εικόνα 5. Προτεινόμενθ και εγκεκριμζνθ κζςθ Ε.Ε.Λ. Παλαιόχωρασ, νότιοσ προςανατολιςμόσ. 

 

Αντίςτοιχα, οι ανάγκεσ άντλθςθσ των λυµάτων είναι αξιόλογα μειωμζνεσ ςε ςχζςθ µε τθν 

προθγοφμενθ πρόταςθ, λόγω του μικρότερου υψοµζτρου τθσ (απόλυτο υψόµετρο φρεατίου 

ειςόδου +15 µ. περίπου, ζναντι του +35 µ. τθσ προθγοφμενθσ πρόταςθσ). 
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