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ΟΙ «ΠΡΑΣΙΝΕΣ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΕΣ ΤΩΝ ΟΤΑ 

Σηµαντικό ρόλο τόσο στην καταναλωτική όσο και επενδυτική προσπάθεια των ΟΤΑ 

παίζει η οργάνωση και η ποιότητα των «πράσινων» τοπικών δηµόσιων προµηθειών. 

Η στροφή προς «πράσινες» τοπικές δηµόσιες προµήθειες ή γενικότερα το 

«πρασίνισµα» της επενδυτικής και καταναλωτικής συµπεριφοράς των ΟΤΑ µπορεί να 

δηµιουργήσει άµεσα αποτελέσµατα στη µείωση, για παράδειγµα, της κατανάλωσης 

της ενέργειας. Μπορεί όµως να προκαλέσει και έµµεσα αποτελέσµατα, στη 

δηµιουργία δηλαδή λιγότερων απορριµµάτων άρα και στην ανάγκη κατανάλωσης 

λιγότερης ενέργειας, χώρου, υδατικών πόρων και ατµόσφαιρας για τη διαχείρισή 

τους. Το σηµαντικότερο όµως που προσφέρει η στροφή των ΟΤΑ σε «πράσινες» 

προµήθειες είναι ότι µπορούν να διαδραµατίσουν έναν ουσιαστικό ρόλο εµψυχωτή, 

διαπαιδαγωγού  αλλά και διαµορφωτή καλής πρακτικής για επιχειρήσεις και 

νοικοκυριά, όχι µόνο όσον αφορά το σχεδιασµό, την οργάνωση και την εκτέλεση, 

αλλά και σε ό,τι σχετίζεται  µε τη διάχυση των θετικών αποτελεσµάτων αυτής της 

πολιτικής σε όλα τα κοινωνικά στρώµατα και κατηγορίες.  

Για να προχωρήσουν σε µία τέτοια πολιτική, οι ΟΤΑ και ιδιαίτερα οι µικροί 

πληθυσµιακά ΟΤΑ χρειάζονται επιστηµονική και τεχνική υποστήριξη. Στο κείµενο, 

που ακολουθεί, γίνεται µία προσπάθεια να παρουσιαστεί συνοπτικά ένας οδηγός 

σχεδιασµού «πράσινων» συµβάσεων. 

Εκτός των παραπάνω επιχειρηµάτων, ένας λόγος που µπορεί να κινήσει τους 

τοπικούς άρχοντες στο να ενθαρρυνθούν για να εφαρµόσουν ανάλογες πολιτικές, 

είναι ότι αυτό θα ωφελήσει όχι µόνο το περιβάλλον αλλά και την αναθέτουσα αρχή 

µε τη βελτίωση της δηµόσιας εικόνας της. Ουσιαστικά, µια πολιτική «πράσινων» 

αγορών δεν απαιτεί συνήθως καµία οργανωτική αλλαγή από τον ΟΤΑ. Προκειµένου 

όµως να εφαρµοστεί θα απαιτηθεί πρώτα από όλα στρατηγικός σχεδιασµός, 

οργάνωση, κατάλληλη εκπαίδευση του προσωπικού που πραγµατοποιεί τις αγορές, 

διασφάλιση της πρόσβασης σε περιβαλλοντικές πληροφορίες και καθορισµός 

προτεραιοτήτων κατά την επιλογή των πιο «πράσινων» συµβάσεων. Αφού γίνει ο 

σχεδιασµός, οι ΟΤΑ θα µπορούν να προχωρήσουν στην κατάλληλη οργάνωση της 

διαδικασίας «πράσινων» δηµοσίων συµβάσεων. 
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1. Αξιολόγηση των αναγκών για εκπαίδευση και διασφάλιση πρόσβασης σε 

περιβαλλοντικές πληροφορίες  

Είναι σηµαντικό να δοθούν στο προσωπικό που πραγµατοποιεί τις αγορές οι 

απαραίτητες νοµικές, οικονοµικές και περιβαλλοντικές γνώσεις, προκειµένου να 

αποφασίζει σε ποιο βαθµό και σε ποια σηµεία της διαδικασίας των συµβάσεων είναι 

καλύτερα να εισαχθούν περιβαλλοντικοί παράγοντες, εάν αυτοί έχουν οριστεί στο 

σωστό επίπεδο, για την αποδοτικότερη αξιοποίηση των κονδυλίων και αν 

εντάσσονται στις οικολογικές προτεραιότητες του ΟΤΑ.  

Είναι επίσης σηµαντικό να γνωστοποιηθεί η πολιτική των «πράσινων» προµηθειών 

σε ένα ευρύ φάσµα από ενδιαφερόµενα µέρη, συµπεριλαµβανοµένων των νυν και των 

µελλοντικών προµηθευτών αλλά και των φορέων παροχής υπηρεσιών ή αναδόχων, 

έτσι ώστε οι νέες απαιτήσεις να λαµβάνονται υπόψη. Η συνεργασία µεταξύ των 

αρχών που πραγµατοποιούν «πράσινες» αγορές αποτελεί έναν άλλο τρόπο αύξησης 

της δυνατότητας πρόσβασης σε εµπειρία και τεχνογνωσία σε θέµατα περιβάλλοντος 

και γνωστοποίησης της πολιτικής στο ευρύ κοινό.  

 



 3 

2. Παράγοντες των «πράσινων» προµηθειών 

Για να χαρακτηριστεί ένα προϊόν ως «πράσινο» ή τουλάχιστον να συνάδει µε τις 

οικολογικές προτεραιότητες του ΟΤΑ, θα πρέπει να έχει ορισµένα χαρακτηριστικά τα 

οποία αφορούν την προέλευση, την παραγωγή, τη χρήση και γενικότερα τον κύκλο 

ζωής του. Παρακάτω, γίνεται µία προσπάθεια να περιγραφθούν συνοπτικά ορισµένα 

από αυτά τα χαρακτηριστικά.  

Εξόρυξη ακατέργαστων υλικών: 

� Ο τόπος της εξόρυξης θα πρέπει να είναι όσο το δυνατόν πιο κοντά στο 

µέρος της παραγωγής, ώστε να µειωθούν οι εκποµπές κατά τη µετακίνηση. 

� Η διαδικασία εξόρυξης θα πρέπει να διαχειρίζεται ορθολογικά την ενέργεια 

και τους υδατικούς πόρους και να ελαχιστοποιεί την παραγωγή 

απορριµµάτων, ιδιαίτερα όσων κατηγοριοποιούνται ως επικίνδυνα.  

� Τα ακατέργαστα υλικά θα πρέπει να προέρχονται από πόρους οι οποίοι 

διαχειρίζονται µε γνώµονα τη βιώσιµη ανάπτυξη 

Παραγωγή: 

� Η κατανάλωση ενέργειας και ύδατος κατά την παραγωγική διαδικασία. 

� Η περιβαλλοντική επιβάρυνση που δηµιουργείται κατά την παραγωγική 

διαδικασία σε ατµόσφαιρα, έδαφος και υδατικούς πόρους. 

� Ο όγκος και η ποιότητα των απορριµµάτων που παράγονται κατά τη 

διαδικασία παραγωγής. 

� Η χρήση επικίνδυνων - τοξικών υλικών κατά την παραγωγική διαδικασία. 

� Ο όγκος και η ποιότητα των συσκευασιών που χρησιµοποιείται. 

Χρήση Προϊόντων:  

� Συµπληρωµατικά και ανταγωνιστικά προϊόντα (τύπος και ποσότητα), τα 

οποία συνοδεύουν το προϊόν. 

� Προϊόντα µε µεγάλη διάρκεια ζωής ή χαµηλής ενέργειας. 

� Προϋποθέσεις για τη συντήρηση και τα ανταλλακτικά.  
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Αποκοµιδή:  

� Αν τα προϊόντα µπορούν εύκολα να ανακυκλωθούν ή να διαχωριστούν.  

� Αν έχουν κάποια πρακτική «δεύτερη χρήση». 

� Αν η αποκοµιδή του προϊόντος υπόκειται σε νοµοθετικές ρυθµίσεις που 

αφορούν τα απορρίµµατα. 

Επαναχρησιµοποίηση: 

� Περιορισµός αγοράς και χρήσης προϊόντων που δεν ανακυκλώνονται. 

� Εκ νέου χρήση παλαιών ή πλεοναζόντων προϊόντων. 

� Χρήση µεγαλύτερης ποσότητας ανακυκλωµένων προϊόντων. 

 

Γενικά, θα πρέπει να αξιολογείται θετικά αν το προϊόν είναι πιστοποιηµένο από ένα 

αναγνωρισµένο περιβαλλοντικό πρότυπο ή αν αποτελεί αποτέλεσµα ενός συστήµατος 

περιβαλλοντικής διαχείρισης. 
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Ο∆ΗΓΟΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ «ΠΡΑΣΙΝΩΝ» ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ 

ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΟΤΑ 

1. Υιοθέτηση προσέγγισης βήµα προς βήµα 

Ξεκινήστε µε ένα µικρό εύρος προϊόντων και υπηρεσιών όπου η περιβαλλοντική 

επίπτωση είναι σαφής ή όπου είναι διαθέσιµες περισσότερο οικολογικές 

εναλλακτικές λύσεις, χωρίς να αποδειχθούν πιο κοστοφόρες (για παράδειγµα, 

ενεργειακά αποδοτικότεροι εξοπλισµοί γραφείου). Μπορείτε επίσης να ξεκινήσετε 

διασφαλίζοντας ότι οι υποχρεώσεις της σύµβασης δεν έχουν αρνητική επίπτωση στο 

περιβάλλον. 

2. Μελέτη διαθεσιµότητας και κόστους περιβαλλοντικά ανώτερων 

εναλλακτικών λύσεων 

Υπάρχουν «πράσινα» ή οικολογικότερα προϊόντα στην αγορά τα οποία θα πληρούν 

τις απαιτήσεις σας και θα έχετε την οικονοµική δυνατότητα να τα εξασφαλίσετε. Μία 

έρευνα αγοράς θα πρέπει να έχει ως στόχο όχι µόνο την πληροφόρηση σχετικά µε τα 

προϊόντα και το συνδυασµό ποιότητας-τιµής, αλλά και µε το κατά πόσο τα 

χαρακτηριστικά των προϊόντων συµβάλλουν στην προώθηση των οικολογικών 

στόχων των ΟΤΑ. 

3. Μελέτη διαθεσιµότητας δεδοµένων. 

Προσπαθήστε να βρείτε τα επιστηµονικά και περιβαλλοντικά δεδοµένα που 

χρειάζεστε για να ορίσετε τα κριτήρια για το προϊόν που σας ενδιαφέρει. Αυτό που 

ουσιαστικά χρειάζεται να αποφασίσετε είναι το τι θέλετε σε τεχνικό επίπεδο και να το 

εκφράσετε, στη συνέχεια, σε µια πρόσκληση για υποβολή προσφορών. 

 

4. Μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. 

Τη µελέτη των περιβαλλοντικών επιπτώσεων ξεκινήστε τη µε τα προϊόντα εκείνα ή 

τις υπηρεσίες (όπως είναι οι υπηρεσίες καθαρισµού), που έχουν ιδιαίτερα θετικές 

επιπτώσεις στο περιβάλλον. 

5. Εστίαση σε ένα ή περισσότερα περιβαλλοντικά προβλήµατα, όπως είναι 

οι κλιµατικές αλλαγές ή η διαχείριση απορριµµάτων. 
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Σε κάθε ΟΤΑ, ανάλογα µε τις τοπικές ιδιοµορφίες, η ένταση των πιέσεων στο 

περιβάλλον και οι ανάγκες για στοχευµένη περιβαλλοντική πολιτική έχει διαφορετική 

ιεράρχηση. Για το λόγο αυτό, κάθε ΟΤΑ θα πρέπει να έχει συγκεκριµένους στόχους 

και ιεραρχήσεις, οι οποίοι θα εξυπηρετούνται και από τις τοπικές δηµόσιες 

προµήθειες. Σαν φιλοσοφία, ωστόσο, στις «πράσινες» προµήθειες των ΟΤΑ θα 

πρέπει να εισαχθούν γενικές απαιτήσεις για την ενεργειακή απόδοση ή για τη 

δυνατότητα ανακύκλωσης. 

 

6. Ευαισθητοποίηση 

Πόσο κατανοητή είναι η οικολογική – «πράσινη» πολιτική του ΟΤΑ στο κοινό, στο 

προσωπικό, αλλά και στους πολίτες; Η επικοινωνιακή πολιτική του ΟΤΑ σε σχέση µε 

τις «πράσινες» προµήθειες θα πρέπει να αποτελέσει ένα σηµαντικό στοιχείο στη 

γενικότερη επικοινωνιακή πολιτική του ΟΤΑ, αλλά παράλληλα θα πρέπει να στοχεύει 

και στην περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση των δηµοτών. Θα πρέπει οι δηµότες να 

αντιληφθούν ότι καταβάλλεται προσπάθεια µε στόχο τη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής απόδοσης του ΟΤΑ, ώστε να συµµετάσχουν στη βελτίωση της 

περιβαλλοντικής απόδοσης της πόλης τους γενικότερα. Σηµαντικές αλλαγές, όπως 

είναι για παράδειγµα ο τύπος των οχηµάτων που χρησιµοποιεί η κάθε τοπική αρχή ή 

µία αλλαγή σε οργανικά τρόφιµα στην καντίνα του σχολείου, µπορούν να βοηθήσουν 

στην ενίσχυση της συνειδητοποίησης της πολιτικής και στη σύνδεσή της µε άλλα 

περιβαλλοντικά έργα. 

 

7. Μελέτη του κύκλου ζωής των προϊόντων. 

Υιοθετήστε µια επιστηµονική προσέγγιση λαµβάνοντας υπόψη τον κύκλο ζωής των 

προϊόντων. Αποφύγετε τη µετάθεση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από τη µια 

φάση του κύκλου ζωής του προϊόντος στην άλλη. Αναζητήστε σχετικές πληροφορίες 

στις βασικές προδιαγραφές των οικολογικών σηµάτων ή σε δικτυακούς χώρους και 

βάσεις δεδοµένων που στόχο έχουν την ενηµέρωση των καταναλωτών  

 

3. Βάση δεδοµένων προϊόντων και υπηρεσιών της Επιτροπής 
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Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων δηµιούργησε µία βάση δεδοµένων η οποία 

περιέχει απλές περιβαλλοντικές πληροφορίες γύρω από 100 οµάδες προϊόντων και 

υπηρεσιών. Παρέχει βασικές πληροφορίες σε επιχειρήσεις και δηµόσιες υπηρεσίες 

αγορών, όπως τα διαθέσιµα οικολογικά σήµατα για ένα δεδοµένο προϊόν ή τις 

βασικές περιβαλλοντικές του επιπτώσεις. Αυτή τη βάση δεδοµένων µπορείτε να τη 

συµβουλευθείτε στη διεύθυνση: 

http://europa.eu.int/comm/environment/green_purchasing 

4. Παραδείγµατα καλών πρακτικών για τον περιορισµό των εκποµπών του 

θερµοκηπίου, της κατανάλωσης ενέργειας και των «πράσινων» προϊόντων  

� Η περίπτωση του Leicester 

Το 1990, το δηµοτικό συµβούλιο του Leicester της Αγγλίας (280.000 κάτοικοι) έθεσε 

ως στόχο τη µείωση κατά 50% της κατανάλωσης ενέργειας και των εκποµπών CO2, 

έως το 2025. Επιπλέον, δόθηκε ιδιαίτερη σηµασία στην παρακολούθηση 

κατανάλωσης ενέργειας της πόλης, µέσω ενός πληροφοριακού συστήµατος το οποίο 

τροφοδοτούσε µε δεδοµένα το δηµοτικό συµβούλιο, κάθε 30 λεπτά, για την 

κατανάλωση ενέργειας των δηµοτικών κτιρίων και ορισµένων µικροµεσαίων 

επιχειρήσεων της πόλης. Στόχος ήταν η προβολή του οφέλους που προκύπτει από τη 

µείωση κατανάλωσης ενέργειας, υδατικών πόρων και εκποµπών CO2. 

Το δηµοτικό συµβούλιο του Leicester κατέληξε στο συµπέρασµα ότι το παραπάνω 

σύστηµα είναι οικονοµικά αποτελεσµατικό. Ο χρόνος απόσβεσης της επένδυσης 

υπολογίζεται σε περίπου 5 χρόνια. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

http://www.leicester.gov.uk/housing/PDFs/EnergyMetering.pdf 

� Η περίπτωση της Βαρκελώνης 

Για την προώθηση της χρήσης ηλιακής ενέργειας για ζεστό νερό, η πόλη της 

Βαρκελώνης (Ισπανία) ξεκίνησε το πρόγραµµα Barcelona Solar Ordinance µε το 

οποίο υιοθέτησε µε νόµο την απαίτηση τα νέα κτίρια και αυτά που ανακαινίζονται 

σηµαντικά να χρησιµοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη του 60% της 

ανάγκης τους σε παροχή ζεστού νερού. Αυτός ο τοπικός νόµος εγκρίθηκε από το 

δηµοτικό συµβούλιο τον Ιούλιο του 2000 και τέθηκε σε εφαρµογή από τον Αύγουστο 

του 2000. Από εκείνη τη στιγµή, πολλοί άλλοι δήµοι άρχισαν να εφαρµόζουν 
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ανάλογες πολιτικές στην Catalonia και στις γύρω περιοχές. Τελικά, το 2005, ο νόµος 

αυτός υιοθετήθηκε από ολόκληρη την Ισπανία. Αυτό το παράδειγµα αποτελεί 

απόδειξη ότι οι τοπικές πρωτοβουλίες µπορούν να συντελέσουν στη γέννηση ενιαίου 

νοµοθετικού πλαισίου. 

Από την έναρξη του προγράµµατος, στην Βαρκελώνη, έχουν τοποθετηθεί 20.000 m2 

ηλιακών πινάκων, η εξοικονόµηση ενέργειας είναι µεγαλύτερη από 15.000MWh το 

χρόνο και συντέλεσε στη µείωση των εκποµπών CO2 κατά 3.000 τόνους το χρόνο.  

Περισσότερες πληροφορίες:  

www.emasnetwork.org/en/about/bestpractice 

� Η περίπτωση της Νέας Υόρκης 

Ένα εξαιρετικά φιλόδοξο σχέδιο για την προστασία του περιβάλλοντος θέτουν σε 

εφαρµογή οι Αρχές της Νέας Υόρκης, παρέχοντας µία καλή πρακτική και για τις 

υπόλοιπες πόλεις των ΗΠΑ. Στόχος είναι η µείωση των εκποµπών αερίου κατά 30% 

µέχρι το 2030. Η πρώτη συµβολική κίνηση έγινε ήδη: το χριστουγεννιάτικο δένδρο 

στο Κέντρο Ροκφέλερ φέρει πλέον λάµπες εξοικονόµησης ενέργειας. Επόµενο στόχο 

αποτελεί η αλλαγή του φωτισµού στη γέφυρα του Μπρούκλιν. Παράλληλα, τα 

περιπολικά και τα οχήµατα της Πυροσβεστικής θα αντικατασταθούν από υβριδικά 

οχήµατα. Το ίδιο θα συµβεί - πιλοτικά τουλάχιστον σε πρώτο στάδιο- και για τα 

απορριµµατοφόρα. Σειρά θα πάρουν και τα σχολικά συγκροτήµατα της πόλης µε 

στόχο την εξοικονόµηση ενέργειας και θα ακολουθήσουν οι πολυδάπανοι, από κάθε 

άποψη, ουρανοξύστες.  

� Η περίπτωση της Βιέννης 

Η πόλη της Βιέννης (Αυστρία) ξεκίνησε ένα πρόγραµµα περιορισµού των εκποµπών 

των αερίων του θερµοκηπίου, το 1999. Ανάµεσα στο 1999 και το 2002 οι ετήσιες 

εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα (CO2) στην Βιέννη µειώθηκαν σε ποσοστό 3%. 

Από τα πιο αποτελεσµατικά µέτρα που εφαρµόστηκαν ήταν η αποδοτικότερη χρήση 

των σταθµών ενέργειας, η θερµοµόνωση των κτιρίων και η βελτίωση των δηµόσιων 

µεταφορών. Μελλοντικά, θα δοθεί έµφαση στα µέτρα εξοικονόµησης ενέργειας, ενώ 

τα νοικοκυριά, οι επιχειρήσεις, οι βιοµηχανίες, οι υπηρεσίες και οι µεταφορές θα 

επαναξιολογηθούν ανάλογα µε τις ικανότητές τους όσον αφορά την εξοικονόµηση 

ενέργειας, ώστε να αναπτυχθεί στη συνέχεια ένα νέο πλαίσιο µέτρων προς αυτήν την 

κατεύθυνση. 
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� Η περίπτωση της Βενετίας 

Το ∆ηµοτικό Συµβούλιο της Βενετίας (Ιταλία) εφάρµοσε, τον Οκτώβριο του 2003, 

µια ενεργειακή στρατηγική η οποία στόχευε από τη µια στη µείωση των εκποµπών 

αερίων του θερµοκηπίου και από την άλλη στην προώθηση µιας πιο υπεύθυνης 

προσέγγισης σχετικά µε τη χρήση της ενέργειας. Τοπικές αρχές, εκπρόσωποι 

βιοµηχανιών, υπεύθυνοι για την παροχή υπηρεσιών και πολίτες διαµόρφωσαν κοινή 

στρατηγική ύστερα από συνεργασία. Η στρατηγική αυτή εισήγαγε δράσεις που είτε 

έχουν ήδη τεθεί σε εφαρµογή, είτε βρίσκονται υπό σχεδιασµό. Και στις δύο 

περιπτώσεις οι διάφορες δράσεις επαναξιολογούνται σύµφωνα µε τους εκάστοτε 

στόχους που έχει θέσει ο ΟΤΑ σχετικά µε τον περιορισµό των εκποµπών των αερίων 

του θερµοκηπίου. Η Ενεργειακή Στρατηγική του ΟΤΑ περιλαµβάνει µία σειρά από 

οδηγίες που αφορούν, ανάµεσα σε άλλα, την υιοθέτηση των καλύτερων ενεργειακών 

τεχνικών και την πληροφόρηση των καταναλωτών σχετικά µε την ορθολογική χρήση 

της ενέργειας. Επιπλέον, τονίζεται η σηµασία βελτιωτικών κινήσεων σε περιοχές µε 

κατοικίες, όπως είναι για παράδειγµα η καλύτερη µόνωση και η εγκατάσταση 

ηλιακών θερµοσιφώνων, που θα µειώσουν, µέχρι το 2010, τη χρήση ενέργειας σε 

ποσοστό 39%. 

� Η περίπτωση της Czestochowa  

Η πόλη Czestochowa της Πολωνίας (80.000 κάτοικοι), συµµετέχει από το 2003 σε 

ένα πρόγραµµα ενεργειακής και περιβαλλοντικής διαχείρισης, το οποίο και 

διεξάγεται από το Πολωνικό Ίδρυµα για την Ενεργειακή Απόδοση. Το πρόγραµµα 

βασίζεται σε µία βάση δεδοµένων στην οποία έχουν καταχωρηθεί όλα τα στοιχεία 

που αφορούν στα δηµόσια κτίρια (χρήση κτιρίων, χαρακτηριστικά, ενεργειακή 

κατανάλωση κ.α.). Ένα από τα βασικά σηµεία που εισήγαγε το πρόγραµµα ήταν η 

αποτελεσµατική παρακολούθηση ενεργειακής κατανάλωσης αλλά και κατανάλωσης 

υδάτων. Αποτέλεσµα αυτού ήσαν οι βελτιώσεις προς την κατεύθυνση της 

ορθολογικότερης διαχείρισης ενέργειας, όπως η εκπαίδευση των υπευθύνων για τα 

ενεργειακά ζητήµατα, η χρήση θερµοστατών για τη ρύθµιση της θερµοκρασίας στο 

εσωτερικό των κτιρίων, η καλύτερη µόνωσή τους, αλλά και ο περιορισµός της 

αλόγιστης χρήσης ενέργειας. Ο έλεγχος των ενεργειακών λογαριασµών συντέλεσε σε 

σηµαντική, πολλές φορές, εξοικονόµηση χρηµάτων.    

Περισσότερες πληροφορίες:  



 10 

http://www.czestochowa.um.gov.pl/ 

 

� Η περίπτωση της Rennes 

Η µητροπολιτική περιοχή της Rennes (Γαλλία) αποτελείται από 36 ΟΤΑ, οι 

περισσότεροι εκ των οποίων είναι τόσο µικροί, ώστε δεν έχουν τους απαραίτητους 

πόρους για να διαχειριστούν ενεργειακά ζητήµατα. Το 1997, η τοπική υπηρεσία 

ενέργειας πρότεινε µια διαχειριστική πολιτική ενέργειας µε στόχο: 

∗ την αξιολόγηση της ενεργειακής διαχείρισης, µέσω της επίβλεψης των 

λογαριασµών, και την αξιολόγηση των ενεργειακών συµβολαίων 

∗ τον περιορισµό της ενεργειακής κατανάλωσης  

∗ την αφύπνιση, την ενηµέρωση και τη συνειδητοποίηση των ΟΤΑ και των 

δηµοτών τους σχετικά µε τα ενεργειακά ζητήµατα και την εκπαίδευση των 

αιρετών και του προσωπικού των ΟΤΑ 

Η υπηρεσία διαχείρισης ενέργειας παρακολουθεί την ενεργειακή ζήτηση στον κάθε 

ΟΤΑ για µία περίοδο δύο (2) µηνών. Στη συνέχεια, η σχετική µελέτη παρουσιάζεται 

στο δηµοτικό συµβούλιο και στην τεχνική υπηρεσία, µε στόχο αφενός να 

ενηµερωθούν και αφετέρου να λειτουργήσει υποστηρικτικά, καθορίζοντας τις 

κατευθυντήριες γραµµές πάνω στις οποίες θα κινηθούν τα µέτρα για την ορθολογική 

ενεργειακή χρήση. 

Το τελικό κόστος της υπηρεσίας αυτής αντιστοιχεί σε 0,6€, ανά κάτοικο και ανά 

χρόνο, και οι ΟΤΑ που συµµετέχουν στο πρόγραµµα δηλώνουν ιδιαίτερα 

ικανοποιηµένοι από την παροχή υπηρεσιών. Ο µέσος όρος εξοικονόµησης ενέργειας 

κυµαίνεται στις 25 kWh, ανά χρόνο και ανά κάτοικο. 

Περισσότερες πληροφορίες:  

www.energie-cites.org 

� Η περίπτωση του κοµητειακού συµβουλίου του Suffolk 

Το «πράσινο» σπίτι 

Το Μάρτιο του 2004, το προσωπικό του κοµητειακού συµβουλίου του Suffolk 

µετακόµισε στο νέο του κτίριο. ∆εν πρόκειται όµως για ένα απλό κτίριο, αλλά για ένα 
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νέο βίο-κλιµατικό οικοδόµηµα. Το κτίριο είναι κατασκευασµένο από γυαλί και 

µερικά από τα βασικά του περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά είναι και τα παρακάτω: 

� Φωτοβολταικά κελιά, ενσωµατωµένα σε περισσότερα από 1.000m2 της 

επιφάνειας του κτιρίου, παράγουν περίπου 72.000kWh ηλεκτρικού σε 

ετήσια βάση (ισοδύναµο µε τον ηλεκτρισµό που χρησιµοποιούν 20 

σπίτια). 

� Σύστηµα φωτισµού το οποίο λειτουργεί µε ανιχνευτές κίνησης. 

� Σύστηµα συλλογής βρόχινου νερού το οποίο, στη συνέχεια, 

χρησιµοποιείται στις τουαλέτες. 

� Σχέδιο «πράσινης» µετακίνησης, ώστε να ενθαρρυνθεί η χρήση 

εναλλακτικών µορφών µετακίνησης από το προσωπικό, τους συµβούλους 

και τους επισκέπτες. Στο ίδιο πλαίσιο, λειτουργεί λεωφορείο µε τακτικά 

δροµολόγια και χωρίς κόµιστρο, ενώ υπάρχουν ειδικές εγκαταστάσεις για 

τους πεζούς και τους ποδηλάτες. 

� Σχέδιο διαχείρισης απορριµµάτων µε στόχο τη δραστική αύξηση της 

ανακύκλωσης, µέσω της αντικατάστασης όλων των δοχείων 

απορριµµάτων µε κάδους ανακύκλωσης.  


