∆ηµόσια διαβούλευση για το Σύµφωνο των
∆ηµάρχων

Το «Σύµφωνο των ∆ηµάρχων» αποτελεί µία φιλόδοξη πρωτοβουλία της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής, δίνοντας το προβάδισµα σε πρωτοπόρους δήµους
της Ευρώπης να αµβλύνουν τις κλιµατικές αλλαγές µέσω της εφαρµογής
έξυπνων τοπικών στρατηγικών αειφόρου ενέργειας που δηµιουργούν
µόνιµες θέσεις εργασίας, νέες δραστηριότητες και επιχειρήσεις, προωθούν
την καινοτοµία και βελτιώνουν την ποιότητα ζωής των δηµοτών.

Οι ∆ήµαρχοι, που υπογράφουν το Σύµφωνο, δεσµεύονται να υπερβούν
τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους εθνικούς στόχους για το
κλίµα και την ενέργεια για το έτος 2020, µειώνοντας τις εκποµπές
διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην επικράτειά τους τουλάχιστον κατά
20%.

Ο ∆ήµος Ηρακλείου έχοντας µέχρι τώρα επιδείξει ιδιαίτερη
ευαισθησία σε θέµατα προστασίας περιβάλλοντος, εξοικονόµησης
ενέργειας και ανανεώσιµων πηγών ενέργειας και µέσα από την
συµµετοχή του σε προγράµµατα όπως το «Εξοικονοµώ», το Energy Cities,
το Ευρωπαϊκό Ενεργειακό Βραβείο, το MEDEEA κ.λ.π. συµµετέχει στο
Σύµφωνο των ∆ηµάρχων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ) για την
Τοπική Βιώσιµη Ενέργεια και την Κλιµατική Αλλαγή.

Στο πλαίσιο αυτό µε στόχο τη µείωση των εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) που συµβάλλει στην αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής,
ο ∆ήµος Ηρακλείου έχει αναλάβει να υλοποιήσει µια σειρά από δεσµεύσεις:

Προετοιµασία µια Βασικής Απογραφής Εκποµπών διοξειδίου του
άνθρακα (CO2) µε καταγραφή των ενεργειακών καταναλώσεων
τόσο των δηµοτικών όσο και των ιδιωτικών κτιρίων

Προετοιµασία του Σχεδίου ∆ράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια, το οποίο
πρέπει να υποβληθεί εντός ενός έτους από την επίσηµη υπογραφή
του Συµφώνου των ∆ηµάρχων, παρουσιάζοντας τους τρόπους µε
τους οποίους θα επιτευχθούν οι στόχοι για την µείωση των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2) έως το 2020

Υλοποίηση των προτεινόµενων µέτρων για την µείωση των
εκποµπών διοξειδίου του άνθρακα (CO2),ειδικά στους τοµείς
ευθύνης του ∆ήµου (δηµοτικά κτίρια, φωτισµός, οχήµατα, δηµοτικές
προµήθειες, κτλ)

Ανάληψη των απαραίτητων δράσεων για την κινητοποίηση και
συµµετοχή της κοινωνίας των πολιτών στο ∆ήµο Ηρακλείου

Υποβολή έκθεσης αξιολόγησης τουλάχιστον ανά διετία µετά την
υποβολή του Σχεδίου ∆ράσης για τη Αειφόρο Ενέργεια για
αξιολόγηση, παρακολούθηση και εξακρίβωση των αποτελεσµάτων.

Το Σύµφωνο των ∆ηµάρχων έχει υπογραφεί από 3.688 δηµάρχους στην
Ευρώπη που εκπροσωπούν 157,2 εκατ. Ευρωπαίους πολίτες και
καθηµερινά εµπλουτίζεται µιας και ολοένα και περισσότεροι ∆ήµοι
δεσµεύονται στην υλοποίηση µέτρων για την άµβλυνση της κλιµατικής
αλλαγής. Ο ∆ήµος βρίσκεται σε διαδικασία εκπόνησης του Σχεδίου
∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας µέσα από ειδική µελετητική οµάδα που
αποτελείται από στελέχη του ∆ήµου.
Η ∆ηµοτική Αρχή στα πλαίσια της ∆ηµόσιας ∆ιαβούλευσης του σχεδιασµού
που έχει κάνει για το Σχεδίου ∆ράσης Αειφόρου Ενέργειας (Σ.∆.Α.Ε.)
παρουσιάζει τους στόχους και τους βασικούς του άξονες-τοµείς και
επιδιώκει συνεργασία µε τους φορείς και τους πολίτες του ∆ήµου µε σκοπό
την κατάθεση προτάσεων σχετικών µε την αντιµετώπιση του
περιβαλλοντικού και ενεργειακού προβλήµατος. Η ενεργοποίηση και η
συµµετοχή όλων πιστεύουµε ότι θα συµβάλλει στην κατάθεση ενός Σ.∆.Α.Ε
που θα

πραγµατώνει τους επιδιωκόµενους στόχους.

Η διαβούλευση θα διαρκέσει µέχρι το τέλος Μαρτίου.

Στόχοι του Σχεδίου ∆ράσης
•

Εξοικονόµηση ενέργειας (σε δηµοτικά κτίρια, σχολεία, αθλητικές
εγκαταστάσεις, δηµοτικός φωτισµός-δρόµοι, πάρκα, πλατείες) κατά
20% µέχρι το 2020

και µείωση των εκποµπών διοξειδίου του

άνθρακα CO2.
•

Εφαρµογή νέων τεχνολογιών και τεχνικών που συµβάλουν στη
µείωση της κατανάλωσης ενέργειας.

•

Αύξηση κατά 20% της χρήσης των ΑΠΕ έως το 2020 (ηλιακή και
αιολική ενέργεια).

•

«Επικοινωνιακή» δράση των παρεµβάσεων.

•

Ευαισθητοποίηση της κοινής γνώµης σε θέµατα εξοικονόµησης
ενέργειας.

•

Συνεχής επέκταση και αναβάθµιση των χώρων του πρασίνου

•

Αλλαγή της ενεργειακής συµπεριφοράς των εργαζοµένων στο ∆ήµο
αλλά και των πολιτών γενικότερα

Άξονες – τοµείς του Σχεδίου ∆ράσης
1. ∆ηµοτικά Κτίρια, Σχολεία, Αθλητικές Εγκαταστάσεις
Οι προτεινόµενες παρεµβάσεις θα αφορούν:
•

τη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης (εξοικονόµηση ενέργειας)
στα κτίρια και αφετέρου τη χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας
(π.χ. φωτοβολταϊκά αιολικά πάρκα κ.λ.π.).

•

την εγκατάσταση ενεργειακά αποδοτικών συστηµάτων σε δηµοτικά
κτίρια-

όπως

καυστήρες,

συστήµατα

φωτισµού,

κλιµατιστικά,

σύγχρονα συστήµατα θερµοµόνωσης.
•

δηµιουργία συστήµατος παρακολούθησης για την καταγραφή της
κατάστασης και της κατανάλωσης των δηµοτικών κτιρίων και των
εγκαταστάσεων.

2. Πράσινο – αναπλάσεις – φωτισµός
Σε αυτόν τον τοµέα εντάσσονται παρεµβάσεις που στοχεύουν:
•

Στη µείωση των εκποµπών ρύπων µε ανάπτυξη πρασίνου (αστική
δενδροφύτευση σε πάρκα, πλατείες κ.λ.π), καθώς τα δέντρα
απορροφούν διοξείδιο του άνθρακα από την ατµόσφαιρα και
παράλληλα, βελτιώνουν το επίπεδο ζωής στην πόλη συµβάλλοντας
έµµεσα στη µείωση της ενεργειακής κατανάλωσης.

•

Στον περιορισµό της εκποµπής σωµατιδίων από ανοικτούς χώρους.

•

Στη διατήρηση και επέκταση της φυτοκάλυψης παράλληλα µε την
εφαρµογή πορωδών επιφανειών σε δηµοτικούς χώρους στάθµευσης.

•

Στην αντιµετώπιση των τοπικών επιπτώσεων από τις κλιµατικές
αλλαγές (π.χ. από παράκτια διάβρωση, διείσδυση θαλάσσιου νερού,
άνοδο της στάθµης της θάλασσας, ακραία φαινόµενα καύσωνα ή
πληµµυρών, κ.λ.π.).

•

Στη µείωση της κατανάλωσης ενέργειας για φωτισµό σε δηµόσιους
εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους.

3. Βιώσιµη κινητικότητα
Στον τοµέα των µεταφορών εντάσσονται δράσεις που επικεντρώνονται σε
επιµέρους άξονες-στόχους όπως:
•

Στον εκσυγχρονισµό και αντικατάσταση του στόλου των οχηµάτων
του ∆ήµου µε σύγχρονα, φιλικά στο περιβάλλον.

•

Στην κατασκευή υποδοµών µεταφορών στο τοµέα ευθύνης του
∆ήµου και στην

αναδιάρθρωση

του

συστήµατος

κυκλοφορίας

οχηµάτων – αστικών λεωφορείων.
•

Στην αναβάθµιση των παρεχοµένων υπηρεσιών µετακίνησης µε
Εγκαταστάσεις «Park and Ride», µε χώρους στάθµευσης και
διευκολύνσεις ενοικίασης ποδηλάτων.

•

Στην ανάπτυξη δυνατοτήτων χρήσης περιβαλλοντικά φιλικών µέσων
µεταφοράς (ποδήλατα, υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα).

4. Ύδρευση και διαχείριση λυµάτων
Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει παρεµβάσεις που αφορούν κατά κύριο λόγο
τη λειτουργία της ∆.Ε.Υ.Α.Η. Οι παρεµβάσεις θα επικεντρώνονται:
•

Στο σύστηµα υδροδότησης της πόλης καθώς και στην επέκταση των
δυνατοτήτων

ανάπτυξης

του

συνεκτιµώντας

το

σύνολο

των

υδατικών πόρων της ευρύτερης περιοχής του ∆ήµου.
•

Στο συνδυασµό µέτρων εξοικονόµησης νερού από υφιστάµενες
αναπτύξεις.

•

Στην καλύτερη λειτουργία της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυµάτων
(ΕΕΛ.)

5. ∆ιαχείριση αστικών στερεών αποβλήτων
Σ΄ αυτόν τον τοµέα περιλαµβάνονται παρεµβάσεις που εστιάζουν:
•

Στην αύξηση του ποσοστού κοµποστοποίησης και ανακύκλωσης
χαρτιού, πλαστικού, και οργανικών µειώνοντας την έκλυση µεθανίου
από τον ΧΥΤΑ.

•

Στην αύξηση της εναλλακτικής διαχείρισης αποβλήτων (ελαστικά,
λιπαντικά

κι

έλαια,

ηλεκτρικός

και

ηλεκτρονικός

εξοπλισµός,

ηλεκτρικές στήλες και συσσωρευτές κ.λ.π).

6. Τοµέας: Ενηµέρωση – ευαισθητοποίηση Πολιτών
Ο τοµέας αυτός περιλαµβάνει πρωτοβουλίες και δράσεις ενηµέρωσης και
ευαισθητοποίησης

των

εξοικονόµηση ενέργειας

πολιτών

Στοιχεία Επικοινωνίας:
e-mail: myrtakisof@yahoo.gr
Fax: 2810 227180

Φιλικοί Σύνδεσµοι:
www.covenantofmayors.eu
www.mobilityweek-europe.org

www.interregmedeea.eu
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που
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την

και την εφαρµογή πρακτικών που είναι φιλικές

προς το περιβάλλον.

www.ypeka.gr

σε

