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ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Στην εργασία αυτήν παρουσιάζονται τα αποτελέσματα ενός ερευνη τικού προγράμματος
ενεργειακή ς ανάπλασης δύο οικοδομικών τετραγώνων της πόλης των Σερρών. Συγκεκριμένα

γίνεται αναφορά στην αποτίμηση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων, στις προτεινό
μενες κτιριολογικ ές παρεμβάσεις και στην υπολογισθείσα μείωση της κατανάλωσης ενέργει
ας. Παρουσιάζονται οι προτάσεις ενοποίησης των συστημάτω ν κεντρικής θέρμανσης κα ι χ ρή
σης φωτοβολταϊκών στοιχείων για το φωτισμό κοινόχρηστων χώρων . Τέλος, παρατίθενται τα

αποτελέσματα της ανάλυσης σκοπιμότητας των προτεινόμενων παρεμβάσεων .
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ABSTRACT

c

ln this paper are presented the resυlts of a research project concerning a programme in
order to redυce energy consυmption and υtilise RES in the city centre of Serres. The resυlts
refer to the measυres adopted, aiming at the improνement of the bυilding shells thermal
protection and their calcυlated performance. Fυrther options examined are the replacement of
the independent boilers by a centralised space heating system and the installation of a
photo νoltai c system to c oνer the street lighting demand. The data presented include information
aboυt the technical and economics conclusions, as determined in the feasibility study produced
~ the researchers.
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ
Στις αρχές του

1998

ο Δήμος Σερρών ανέθεσε σε ερευνητική ομάδα της Πολυτεχνικής Σχο

λής του Α. Π.Θ. την εκπόνηση ενός προγράμματος με στόχο τη μελέτη παρεμβάσεων για την εξοι

κονόμηση ενέργειας και την εφαρμογή συστημάτων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στο κέντρο
της πόλης των Σερρών. Ως σκοπός του προγράμματος τέθηκε η εξακρίβωση των δυνατοτήτων μεί

ωσης της κατανάλωσης πετρελαίου για τη θέρμανση των κτιρίων, ώστε να περιοριστούν οι δαπά
νες θέρμανσης που επιβαρύνουν τους κατοίκους, αλλά και να μειωθούν οι περιβαλλοντικές επι

πτώσεις από την καύση του πετρελαίου και τη χρήση ηλεκτρικής ενέργειας 1. Βασικοί άξονες των
παρεμβάσεων ήταν η μείωση των απαιτήσεων σε ενέργεια δύο επιλεγμένων οικοδομικών τετρα
γώνων, με τη βελτίωση της θερμικής προστασίας του κελύφους των κτιρίων και την ενοποίηση των
συστημάτων κεντρικής θέρμανσής τους. Μία ακόμη δυνατότητα που διερευνήθηκε , ήταν η χρήση
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , με τη μορφή αξιοποίησης της ηλιακής ενέργειας για τον φωτισμό
των κοινόχρηστων χώρων σε επίπεδο οικοδο μικού τετραγώνου.

2. ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Η μεθοδολογία προσέγγισης που υιοθετήθηκε στα πλαίσια του προγράμματος περιλάμβανε τα
εξής στάδια:

1. Ανάλυση της κατάστασης , που επιτεύχθηκε με τις ακόλουθες επιμέρους
• Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης με διαγνωστικούς ελέγχους .

εργασίες

+ Ανάλυση των αποτελεσμάτων και εντοπισμός δυνατοτήτων παρέμβασης.
2.

Μελέτη των δυνατοτήτων παρέμβασης , που εστιάστηκε στους εξής τομείς:

+ Παρεμβάσεις μείωσης θερμικών απωλειών στο κέλυφος των κτιρίων .
• Αντικατάσταση των υφιστάμενων συστημάτων θέρμανσης με ένα κεντρικό .
• Διαμόρφωση του ακαλύπτου χώρου σε πλατεία.
• Χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων για το φωτισμό της πλατείας .
• Προσομοιωτικός υπολογισμός των επιτυγχανόμενων αποτελεσμάτων.
3. Ανάλυση οικονομικής σκοπιμότητας των παρεμβάσεων που είναι τεχνικά εφικτές.
4. Τελική επιλογή των υλοποιήσιμων προτάσεων.
Στην εργασία αυτήν παρουσιάζονται τα σημαντικότερα σημεία της ανάλυσης της υφιστάμενης
κατάστασης , τα χαρακτηριστικά των προτεινόμενων παρεμβάσεων και τα αποτελέσματα της ανά

λυσης οικονομικής σκοπιμότητας των παρεμβάσεων αυτών.

2.1 ΑΠΟ1ΥΠΩΣΗ

ΤΗΣ ΥΦΙΗΑΜΕΝΗΣ ΚΑΤΑΗΑΣΗΣ

Για τους σκοπού ς του προγράμματος , και σε συνεργασία με τη Διεύθυνση Τεχν ικών Υπηρ ε

σιών του Δήμου Σερρών, επιλέχθηκαν δύο οικοδομικά τετράγωνα (Ο.Τ.), με κριτήρια aντιπροσω
πευτικότητας των υφιστάμενων κτιρίων ως προς την ηλικία, τα κτιριολογικά χαρακτηριστικά και τις
χρήσεις τους. Ακόμη λήφθηκαν υπόψη και κριτήρια aντιπροσωπευτικότητας ως προς την κοινωνι κή

διαστρωμάτωση των κατοίκων και την παρουσιαζόμενη οικονομική δραστηριότητα των επιχειρήσε
ων και καταστημάτων στα συγκεκριμένα ο.τ. Τέλος, μία ακόμη παράμετρος που λήφθηκε υπόψη
είναι η κοινωνική αποδοχή των παρεμβάσεων από τους κατοίκους και χρήστες των κτιρίων.
~ντιrική ΟΜάδα: Πονο γής Δ. Ποvαγιωτόπουλος, Καθηγητής Α.Π.θ

( 13.08. 98), Α γις Μ.

Παπαδόπουλος, Επίκουρος

Καθηγητής Α.Π.Θ. , Αθανάσιος Μπαλουκτσής, Καθηγητής τ.ε. ι. Σερρών. Κωνσταντίνο ς Πααπαλάς, Επιατ. Συνεργάτης
Α. Π. Θ. , Θεόδωρος Θεοδοσίου, Αγγελική Μπούρα, Αικατερίνη Τσικαλουδάκη, Ερευvητικοf Συνεργάτες.

ξπ{jjλεψη και συνερyασία από πλευράς Δ ήμου Σερρώ ν: Διευθυντής Τεχνικών Υπηρεσι ών, Διπλ. Πολ/κος Μηχανικός
Παντελής Κουρκουπαλάτης, Διπλ. Ηλεκ/γος Μηχ/κος Χρήστος Πάλλας
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Από τα δύο τετράγωνα , το πρώτο (Ο.Τ.

163) αποτελεί ένα
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αντιπροσωπευτικό δείγμα δόμησης

των προηγουμένων δεκαετιών. Όπως φαίνεται στο αριστερό μέρος του σχήματος

1,

παρουσιάζει

ακανόνιστη πολεοδομική χάραξη, μεγάλη ποικιλία και πολυμορφία κτιρίων κυρίως μεγάλης παλαιό
τητας , διάφορες χρήσεις και, παρότι είναι στην καρδιά της πόλης, διαθέτει έναν μεγάλο περικλει
όμενο ακάλυmο χώρο, ο οποίος πρόκειται να αναμορφωθεί ως χώρος πρασίνου και να φωτιστεί με

χρήση φωτοβολταίκών στοιχείων. Οι δυνατότητες παρέμβασης , τόσο ως προς τα μεμονωμένα κτί
ρια όσο και σε επίπεδο τετραγώνου , είναι σημαντικές, τουλάχιστον στο τεχνικό επίπεδο. Υπό
αυτήν την έννοια μπορεί να αποτελέσει το μοντέλο για ανάλογες παρεμβάσεις σε πολλά οικοδομι

κά τετράγωνα των Σερρών, αλλά και άλλων ελληνικών πόλεων.

Οικοδομικά τετραyωνο

Σ.ΧΗΜΑ 1.
163 & Οικοδομικά τετράγωνο 157

Αντίθετα, και όπως φαίνεται στο δεξί μέρος του σχήματος

1 , το

Ο. Τ.

157

αποτελεί περίπτωση

κανονικά οριοθετημένου τετραγώνου, με καινούρια κτίρια ικανοποιητικής ποιότητας, σχεδόν απο
κλειστικά χρησιμοποιούμενα ως κατοικίες. Οι δυνατότητες παρέμβασης φαίνεται καταρχήν ότι είναι
λιγότερες απ' ότι στο πρώτο τετράγωνο. ωστόσο τα συμπεράσματα που προέκυψαν έχουν ενδιαφέ
ρον για την πρόλη ψη σφαλμάτων και τη βελτίωση των κατασκευών σε νεοαναγειρόμενα κτίρια

2.2 ΣΥΛΛΟΓΗ

ΗΟΙΧΕΙΩΝ - ΔΙΑΓΝΩΠΙΚΟΙ ΕΛΕΓΧΟΙ

Τα στοιχεία για την έρευνα συγκεντρώθηκαν σε συνεργασία με την Τεχνική Υπηρεσία του
Δήμου Σερρών. Αφορούν στην αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης , στη συλλογή των αρχιτε

κτονικών σχεδίων και στη συμπλήρωση εντύπων ενεργειακού ελέγχου . Με επιτόπιους διαγνωστι
κούς ελέγχους, διασταυρώθηκαν και επαληθεύθηκαν τα στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια, τροφοδό
τησαν την απαραίτητη βάση δεδομένων, ώστε να καταστούν δυνατές η αποτίμηση της ενεργειακής
συμπεριφοράς και , στη συνέχεια, η προσομοίωση των βελτιωτικών παρεμβάσεων που εξετάστηκαν.

Η συνολική δομημένη επιφάνεια των 26 κτιρίων είναι της τάξης των 22.000 m2, στα οποία
κατοικούν μόνιμα περίπου

850 ένοικοι.

Αντίστοιχα μεγάλο είναι και το πλήθος των επισκεmών στα

καταστήματα και τις επιχειρήσεις που στεγάζονται στα κτίρια. Ο ι ένοικοι, ε ιδικά των παλα ιών κτι
ρίων τ ου ο.τ.

163, χαρακτηρίζουν τις

συνθήκες θερμικής άνεσης μέτριες έως κακές, άποψη που

492
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επιβεβαιώνεται από το επίπεδο θερμο μόνωση ς των περισσότερων κτιρίων . Στην πλειοψηφία τους

(60%),

τα κτίρια δεν έχουν θερμομόνωση στα εξωτερικό τους δομικό στοιχείο, ή η υφιστάμενη

θερμομόνωση δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του ισχύοντος κανονισμού θερμομόνωσης, ειδι
κό στα καινούρια κτίρια του Ο .Τ .

157. Ε ίναι

δε χαρακτη ριστικό πως μόνο το

25% περίπου

των εξε

ταζόμενων κτιρίων διαθέτει διπλούς υαλοπίνακες . Ως συνέπεια αυτής της κατάστασης η μέση ετή

σια ανηγμένη κατανάλωση ενέργειας είναι υψηλή, ξεπερνώντας σε αρκετά κτίρια τις 130 KWh/m2,
όπως φαίνεται και από τα στοιχεfα του σχήματος

2. Το

μέγεθος αυτό, σε συνδυασμό με τις συνθή

κες θερμικής άνεσης είναι αρκετό αντιπροσωπευτικό για κτίριο μικτής χρήσης στη Βόρεια Ελλάδα,
όχι όμως ικανοποιητικό.

[1]
ΣΧΗΜΑ 2.

Ετηοια συνολική και ανηγμενη καταναλωαη ενεργειας θέρμανσης
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Η προσομοίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων έγι νε με τη βοήθεια του προγράμ

ματος

SUNCODE-PC

(έκδοση

6.0), της

εταιρείας

ECOTOPE INC. Πρόκειται

για διεθνώς αναγνωρι

σμένο πρόγραμμα ενεργειακών προσομοιώσεων μικρών και μεσαίων κτιρίων, το οποίο χρησιμοποι
ε!ται εντατικά όταν απαιτούνται ενεργειακές προσομοιώσεις κτιρίων. Στα αποτελέσματα της προ

σομοίωσης, περιλαμβάνονται μεγέθη τα οποία εκφράζουν τις ενεργειακές ροές και τις θερμοκρα
σιακές συνθήκες στους χώρους του κτιρίου. Η μέθοδος περιγραφής των κτιρίων βασίστηκε στο
μονοζωνικό μοντέλο,

(Single-zone model),

το οποίο παρουσιάζει ικανοποιητική ακρίβεια για κτίρια

με απλή μορφολογία και περιορισμένο αριθμό διαφορετικών χρήσεων, όπως είναι τα κτίρια κατοι
κιών με καταστήματα, ή υπόστυλο χώρο στο ισόγειο. Για τις ανάγκες του προγράμματος άλλωστε,

δεν ενδιαφέρει η ενεργειακή συμπεριφορά των μεμονωμένων διαμερισμάτων, αλλά του κτιρίου , ως
μία ενότητα. Ακόμη , θεωρήθηκε πώς δεν λαμβάνουν χώρο φαινόμενα ροής θερμότητας ανάμεσα
σε όμορα κτίρια , όταν οι εφαmόμενοι χώροι έχουν πρακτικά την ίδια θερμοκρασία και χρήση . Οι

τυχόν θερμικές ροές μεταξύ των κτιρίων ε!ναι πολύ μικρές σε σχέση με τις ροές θερμότητας διά 
μεσου του, εκτεθειμένου προς το περιβάλλον, κελύφους των κτιρίων. Η παραδοχή αυτή επαλη-
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θεύτηκε, επειδή στα συγκεκριμένα κτίρια το ωράριο και οι περίοδοι θέρμανσης ταυτίζονται, όπως
προέκυψε από τα σχετικά ερωτηματολόγια .
Τα γεωμετρικά και κτιριολογικά χαρακτηριστικά που χρησιμοπο ιήθηκαν , βρέθηκαν από τα αρχι
τεκτονικά σχέδια της πολεοδο μικής άδ ε ιας των κτιρίων , ενώ σε περιmώσεις αμφιβολιών , κυρίως

σε παλιά κτίρια , επαληθεύθηκαν επιτόπου. Τα ωράρια θέρμανσης και η περίοδος λειτουργίας της
κεντρικής θέρμανσης προέκυψαν από τα στοιχεία των ερωτηματολογίων. Οι βαθμο ί απόδοσης των

συστημάτων κεντρικής θέρμανσης προέκυψαν από τους ετήσιους ελέγχους λειτουργίας τους. Για
τα κτίρια με συστήματα ηλικίας άνω των δέκα ετών ο μέσος βαθμός απόδοσης ήταν
τα υπόλοιπα

0,74, ενώ

για

0,78.

3. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ

ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Ακολουθώντας τη μεθοδολογική προσέγγιση πο υ περ ιγράφηκε στην προηγού μενη παράγραφο,

οι προτάσεις που παρεμβάσεων που διατυπώθηκαν διακρίνονται σε τρεις κατηγορίες και αφορούν
τα κελύφη των κτιρίων, την ενοποίηση των συστημάτων θέρμανσης και τη χρήση φωτοβολταϊκών
στοιχείων.

3.1. ΠΑΡ Ε ΜΒΑ ΣΕΙΣ

ΗΟ ΚΕΛ ΥΦΟ Σ ΤΩΝ ΚτΙΡ ΙΩ Ν

Οι δυνατές οικοδομικές παρεμβάσεις καθορίστηκαν μετά την αποτύπωση της υφιστάμενης
κατάστασης και εντοπίζονται στη βελτίωση της θερμομονωτικής συμπεριφοράς των κτιρίων. Από
τη ανάλυση των συμπερασμάτων της αποτύπωσης καταλήγει κανείς στο συμπέρασμα ότι η απου
σία θερμομόνωσης στα οριζόντια και κατακόρυφα δομικά στοιχεία των περισσοτέρων κτιρίων του
Ο .Τ.

163

οδηγεί σε α υξημένες θερμικές απώλειες αγωγιμότητας μέσω του κελύφους , ενώ η

παλαιότητα των κουφωμάτων ενισχύει τις θερμικές απώλειες από αερισμό. Εξαρχής θεωρήθηκαν
ως αποδεκτές λύσεις, αυτές οι οποίες παρουσιάζουν σχετική ευκολία κατασκευής, αναλογικά
μ ικρό κόστος και είναι δυνατό να εφαρμοστούν στα επιλεγ μένα κτίρια, χωρίς να προκαλέσουν
μεγάλη αναστάτωση στη λειτουργία τους . (2] Με αυτό το σκεπτικό οι δυνατές οικοδομικές παρεμ
βάσεις οι οποίες και ελέγχθηκαν προσομοιωτικά ήταν

•
•
•
•

:

Η θερμομόνωση του δώματος
Η θερμομόνωση της οροφής

pilotis

Η αντικατάσταση των κουφωμάτων
Η εξωτερική θερμομόνωση τοιχοποιιών και φ έροντος οργανισμού .

Η απλούστερη και οικονομικότερη παρέμβαση για την μείωση των θερμικών απωλειών από το
κέλυφος του κτιρίου είναι η αναδρομική θερμομόνωση του δώματος , με την εφαρμογή της τεχνικής
του aντεστραμμένου δώματος που φαίνεται στο σχήμα

3. Υλοποιείται εύκολα και γρήγορα,

ενώ δεν

προκαλείται ενόχληση στους ενοίκους. Επιπρόσθετα, η κατασκευαστική αυτή λύση έχει σχετικά
χαμηλό κόστος, ενώ εξασφαλίζει , από άποψη δομικής φυσικής, όλα τα χαρακτηριστικά καλής λει
τουργίας της κατασκευής .

[3]
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3.

Εφαρμογή αναδρομι κής θερμομ6νωοης με την τεχνική του αvrεστραμμένου δωματος.
Σιέψη .
σιηθaίο υ

Ε πικόλvψη

•

χαλαζιοκής
ψηφιδaς

θερμομονωrικές

• πλό~ες

-

Νέα σι εγανωιική

• σιρώση

• Υφισ ιόμ ενη
σιεγόνωση

• Πλόκο
σκυροδέμαιος

Η εξωτερική θερ μομόνωση των κατακόρυφων δομικών στοιχείων , που είναι η τεχνικά ορθότε
ρη λύση , αποτελεί δυσκολότερη παρέμβαση, κυρίως επειδή προσκρούε ι στον ισχύοντα Γ. Ο . Κ. Η
δυσκολία αυτή, ωστόσο , αναμένεται να ξεπεραστεί σύντομα με τον Κ.Ο. Χ.Ε. Ε. Η λύση της εσωτερι
κής θερμομόνωσης είναι τεχνικά λιγότερο ικανοποιητική και πρ οκαλ εί, επιπρόσθετα, διαταραχή
στη χρήση του κτιρίου .
Τέλος, η αντικατάσταση των κουφωμάτων αποτελεί μείζονα συμβολή στη βελτίωση της θερμι
κής και ακουστικής άνεσης, δεν προκαλεί μεγάλες διαταραχές στη λειτουργία του κτιρίου, συνε
πάγεται, ωστόσο, ένα αρκετά σημαντικό αρχικό κόστος.
Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις μπορούν να υλοποιηθούν σε
κτίριο του ο.τ.

157. Τα

1Ο

κτίρια του Ο. Τ

.1 63

και σε

1

περιθώρια εξοικονόμησης ενέργειας διαφέρουν από κτίριο σε κτίρ ιο. Στα

παλιότερα από αυτά είναι ση μαντικά, ό πω ς φα ίνεται κα ι από τη με ίωση τη ς ανηγμένης ετήσιας

κατανάλωσης για κάθε κτίριο , που παρουσιάζεται στο σχήμα

ΣΧΗΜΑ

4.

4.

Ετήσια ανηγμένη κατανάλωσης ενέργειας στην υφιστάμενη κατάσταση και μετα την εφαρμογή των παρεμβάσεων.
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3.2.

I CONFERENCE PROCEEOINGS

ΕΝΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΗΗΜΑΤΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ

163

Από τη μελέτη του ο.τ.

σης, που να καλύmει τα

1Ο

κρίθηκε ότι η εγκατάσταση ενός συστήματος κεντρικής θέρμαν

μεγαλύτερα υφιστάμενα κτιρίων. είναι τεχνικά εφικτή και σκόπιμη. Τ α

κτ ίρ ια αυτά θα θερμαίνονται από ένα κεντρικό λεβητοστάσιο μέσω ενός τοπικού δικτύου τηλεθέρ

μανσης. Σε κάθε κτίριο το δίκτυο της τηλεθέρμανσης θα συζευχθεί με το εσωτερικό δίκτυο σωλη
νώσεων μ ε χρήση πλακοειδών εναλλακτών θερμότητας. Οι σωληνώσεις του δικτύου τηλεθέρμαν
σης θα είναι υπόγειες και πολύ καλά μονωμένες , οπότε οι θερμικές απώλειες του δικτυου θα

είναι αμελητέες. Το κεντρικό λεβητοστάσιο θα κατασκευαστεί στον ακάλυπτο εσωτερικό χωρο του
τε τραγώνου και θα είναι ημιυπόγειο , ώστε με την κατάλληλη δια μ όρφωση το υ περιβάλλοντα χώρου

να εναρμονιστεί σε μία διαμόρφωση πρασίνου. Σε αυτό θα εγκατασταθούν δύο όμοιοι λέβητες
θερμού νερού ισχύος
θερμο νερό στους

1.600 kW (1.350 McaVh) ο καθένας, προορισμένοι για λειτουργία με υπέρ
11 o;gooc. Η λειτουργία του ενοποιημενου συστήματος θέρμανσης , το οποίο θα

είναι σύγχρονης τεχνολογίας, πιο εύκολο να συντηρηθεί και θα λειτουργεί με υψηλό βαθμό απόδο
σης, αναμένεται να επιφέρει μία μέση εξοικονόμηση ενέργειας της τάξη ς του

18%σε σχέση

με τα

σημερινά συστήματα .

3.3. ΦΩτΙΣΜΟΣ

ΤΗΣ ΠΛΑτΕΙΑΣ ΤΟΥ Ο .Τ.

163

ΜΕ ΧΡΗΣΗ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΙΚΟΥ

ΣΥΗΗΜΑΤΟΣ
Η παρέμβαση αυτή αφορά τον ηλεκτροφωτισμό της πλατείας , στην οποία θα διαμορφωθεί ο
ακάλυπτος χώρος του Ο . Τ.

163,

με χρήση φωτοβολταϊκών στοιχείων, χωρίς την κατανάλωση ηλε

κτρικής ενέργειας από τη ΔΕΗ. Πρόκειται για μία παρέμβαση που εντάσσεται στα πλαίσια της ανά
δειξης του αστικού χώρου και της πολιτικής προστασίας του περιβάλλοντος και αξιοποίησης των
ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Ο η λεκτροφωτισμός της πλατείας θα γίνει με την τοποθέτηση

πέντε φωτιστικών συστημάτων και τη χρήση

21

φωτοβολταϊκών στοιχείων ισχύος

55

Wρ το καθέ

να, που θα τοποθετηθούν στο δώμα παρακείμενης οικοδομής για τον καλύτερο ηλιασμό τους.

4. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΩΝ ΛΥΣΕΩΝ

Η ανάλυση της οικονομικής σκοπιμότητας των προτεινόμενων κτι ρ ι ολογικών επε μβάσεων

έδειξε ότι σε

5, τουλάχιστον,

κτίρια η υλοποίηση των παρεμβάσεων είναι σκόπιμη, ενώ στα υπό

λοιπα απαιτείται η συνδρομή του Δήμου ή του Δημοσίου , για παράδειγμα μ ε τη μορφή χορήγησης
ενός άτοκου δανείου . Η υλοποίηση των παρεμβάσεων αυτού του τύπου θα απαιτήσει ένα κόστος ,
που κυμαίνεται από

4

έως

36

εκατομμύρια δραχμές ανάλογα με το κτίριο και τις απαιτούμενες

ερ γασίες. Στην περίπτωση της θερμομόνωσης του δώ ματος , που είναι η παρέμβαση μ ε το χαμηλό
τερο αρχικό κόστος, η περίοδος αποπληρωμής είναι της τάξης των

6 έως 9 ετών.

Αντίθετα, στην

περίmωση της αντικατάστασης των κουφωμάτων, που είναι η παρέμβαση με το μεγαλύτερο αρχικό
κόστος , η περίοδος αποπληρωμής κυμαίνεται από

15

έως

20 χρόνια , χωρίς,

όμως , να συνεκτιμώ

νται η βελτίωση της ακουστικής και της θερμικής άνεσης . Η θερμομόνωση των κατακόρυφων δομι
κών στοιχείων οδηγεί σε περιόδους αποπληρωμής από

6 έως 1Ο χρόνια,

ανάλογα με τα χαρακτη

ριστικά του κτιρίου. Σε κάθε περίπτωση , απαιτούνται η συναίνεση και η στενή συνεργασία των
κατοίκων. καθώς οι παρεμβάσεις αφορούν το περιουσιακό τους στοιχείο. Προγράμματα α υτο ύ του
είδους έχουν υλοποιηθεί με επιτυχία από φορείς της τοπικής αυτοδιοίκηση ς στη δυτική Ευρώπη.
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Σε ό,τι αφορά την ενοποίηση των συστημάτων θέρμανσης αποτελεί μία δελεαστι κή δυνατότητα
παρέμβασης. Το συνολικό κόστος υλοποίησης της πρότασης είναι της τάξης των
Ωστόσο, επειδή οι υφιστάμενοι καυστήρες και λέβητες έχουν ήδη μία ηλικία

17

54.000.000 δρχ.
έως 21 ετών , η

αντικατάστασή τους είναι επιβεβλημένη, οπότε σε αυτήν μπορούν και πρέπει να συμβάλλουν οι
κάτοικοι των κτιρίων. Στην περίmωση αυτή το κόστος μ ε ιώνεται στα

περίπτωση ο χρόνος αποπληρωμής της επένδυσης είναι περίπου
μικρότερος των

1Ο. Σε κάθε περίπτωση, το

37.000.000 δρχ. Στην πρώτη
14 χρόνια , ενώ στη δεύτερη

όφελος ανά οικογένεια θα αντιστοιχεί στην μείωση των

δαπανών για θέρμανση και συντήρηση του συστήματος θέρμανσης κατά

18 - 20%

ετησίως. Ενα

ακόμη θετικό στοιχείο αυτής της πρότασης είναι ότι οι απαιτούμενες εργασίες διεξάγονται στο
μεγαλύτερο βαθμό τους εκτός των κτιρίων. Οι μόνες εργασίες στο εσωτερικό των κτιρίων εντοπί
ζονται στο λεβητοστάσιο, οπότε η διαταραχή των κατοίκων θεωρείται αμελητέα.
Η υλοποίηση του προγράμματος των φωτοβολτα'ίκών στοιχείων δεν αποτελεί μία οικονομικά
σκόπιμη επιλογή , με την αυστηρή έννοια του όρου. Ωστόσο, αποτελεί την πλέον πρόσφορη παρέμ
βαση για την ανάδειξη της περιβαλλοντικής πολιτικής μίας δημοτικής αρχής και εφαρμόζεται με ιδι
αίτερη ένταση σε άλλες ευρωπα'ίκές χώρες , όπως στη Γερ μανία . Ακόμη , το κόστος της πρότα σης

είναι της τάξης των

4.000.000

δρχ. , εφόσον δεν συνυπολογιστεί το κόστος του συστήματος φωτι

σμού, το οποίο ούτως ή άλλω ς, πρέπει να γίνει, ποσό που δεν μπορεί να θεωρηθεί απαγορευτικό.
Η ανεύρεση πόρων για την υλοποίηση των προτάσεων, καθώς και ο προσδιορισμός του φορέα
που θα αναλάβει το έργο , αποτελούν τα δύο σημαντικά σημεία που καθορίζουν εντέλει την εφικτό
τητα των προτάσεων. Ως πλέον ενδεδειγμένη λύση προβάλλει η εμπλοκή της Δημοτικής Επιχείρη
ση ς Κατασκευών , η οπο ία έχει την απαιτούμενη ευελιξία και φερεγγυότητα , αλλά μπορεί να επιτύ

χει ευκολότερα και τη συνεργασία των πολιτών. Σε ό , τι αφορά την ανεύρεση των οικονομι κών
πόρων, η χρήση ιδίων κεφαλαίων, εφόσον τα ποσά δεν είναι απαγορευτικά, η αξιοποίηση εθνικών
και κοινοτικών πόρ ων , αλλά και η συνεργασία με εταιρείες δομικών υλ ικών και συστημάτων , που

δραστηριοποιούνται σε αυτούς τους τομείς, αποτελούν το συνδυασμό που μ πορεί να επιτρέψει την
υλοποίηση των προτάσεων .

5.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ
Η προσπάθεια εξοικονό μησης ενέργε ιας και αξιοποίηση ς των Α .Π .Ε στα υφιστάμενα κτίρ ια

ενός πυκνά δομημένου αστικού ιστού π ροσκρούει σε σημαντικούς περιορισμούς, που δεν συνα
ντώνται στην κατασκευή καινούριων κτιρίων. Παρ' όλ' αυτά υπάρχουν περιθώρια για την εφ αρμογή
τέτοιων παρεμβάσεων, μ ε αρκετά αξιόλογα αποτελέσματα. Από την εξέλιξη του συγκεκριμένου
ερευνητικού προγράμματος προέκυψ ε ότι ως πλέον πρό σφορες κτιριολογικές παρεμβάσεις μπο
ρεί να θεωρηθούν η θερμομόνωση των οριζοντίων επιφανειών του κελύφους των κτιρίων και η

αντικατάσταση των κουφωμάτων. Αξιόλογες δυνατότητες μείωσης των θερμικών φορτίων εντοπί
ζονται επίση ς και στον τομέα των συστημάτων θέρμανσης , όπου οι δυνατότητες ενοποίησης

συστημάτων μπορούν και να μειώσουν την κατανάλωση ε νέργειας, αλλά και να βελτιώσουν το επί
πεδο της παρεχόμενης θέρμανσης . Η χρήση των φωτοβολτα'ίκών στοιχείων για τον ηλεκτροφωτι
σμό δημόσιων χώρων προσκρούει στο σκιασμό που προκαλούν τα υψηλά κτίρια που περιβάλλουν

τους, κατά κανόνα περιορισμένους, ακάλυπτους χώρους. Ωστόσο , η τοποθέτηση συγκεντρωτικών
συστημάτων στο δώμα των κτιρίων αποτελεί μία λύση.
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Η οικονομική σκοπιμότητα αυτών των προτάσεων κυμαίνεται από ελκυστική έως αρνητική , ανά
λογα με την παρέμβαση κ αι το κτίριο. Υπό αυτήν την έννοια στην πρ ώτη περ ίmωση οι παρεμβά
σεις μπορούν να γίνουν άμεσα, εφόσον προηγηθο ύν η απαραίτητη ε νημέρωση των κατοίκων και η
παροχή τεχνική ς υποστήριξης , ώστε οι παρεμβάσεις να διεξαχθούν και στην πράξη σύμφωνα με
τις προδ ιαγραφές της μελέτης. Η υλοπο ίηση παρεμβάσεων με αρνητική οικονο μι κή σκοπιμότητα ,

που όμως οδηγούν σε βελτίωση τη ς ποιότητας ζωής και περιβαλλοντική αναβάθμιση τη ς πόλης,
είναι θ έμα και πο λιτικής επιλογή ς και βούλησης. Σε κάθ ε περίmω ση, απαιτείται προσεκτική προε
τοιμασία και διεξοδική ενη μέρωση των δημοτών, ώστε να επιτευχθεί η αποδοχή κα ι η στή ριξη των
παρεμβάσεων από το υ ς δημότες και τους τοπικούς, συλλογικού ς, φορείς .
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