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Η Ταυτότητα της Πράξης 

Το Πρόγραμμα Gr-Energy 

                 
Το Πρόγραμμα «GR-Energy» του Χρηματοδοτικού Μηχανισμού Ευρωπαϊκού Οικονομικού 

Χώρου (ΧΜ ΕΟΧ) 2014-2021, Θεματική Περιοχή «Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), 

Ενεργειακή Αποδοτικότητα (ΕΑ), Ενεργειακή Ασφάλεια», συγχρηματοδοτείται από τις χώρες 

ΕΟΧ-ΕΖΕΣ (Ισλανδία, Λιχτενστάιν και Νορβηγία) κατά 75% και από το Πρόγραμμα Δημοσίων 

Επενδύσεων της Ελληνικής Δημοκρατίας κατά 25%. 

Το Πρόγραμμα στοχεύει σε «ενέργεια χαμηλότερης έντασης άνθρακα και αυξημένη 

ασφάλεια εφοδιασμού» και επιδιώκει την «βελτίωση της Ενεργειακής Αποδοτικότητας» 

μέσω της βραχυπρόθεσμης και μεσοπρόθεσμης επίδρασης των ανωτέρω αποτελεσμάτων 

στους φορείς και τις ομάδες-στόχους. 

Οι ομάδες στόχοι του προγράμματος είναι οι χρήστες και οι επισκέπτες των 

κτιρίων/υποδομών του δημοσίου και ευρύτερου δημοσίου τομέα. Τα αποτελέσματα του 

Προγράμματος λειτουργούν επιδεικτικά στοχεύοντας στην αύξηση των Ενεργειακά 

Αποδοτικών Κτιρίων και Υποδομών στην Ελλάδα. 

Το πρόγραμμα υποστηρίζει καινοτόμες λύσεις για την αύξηση της παραγωγής ΑΠΕ και της 

βελτίωσής της ΕΑ σε δημόσιες κοινωνικές υποδομές της χώρας, λειτουργώντας ως πυλώνας 

πράσινης ανάπτυξης, στο πλαίσιο των ευρωπαϊκών και εθνικών υποχρεώσεων μας. 

Παράλληλα, επιδιώκει την άμβλυνση των κοινωνικών και οικονομικών ανισοτήτων και την 

ενίσχυση των διμερών συνεργασιών των κρατών-μελών στο χώρο των ΑΠΕ και της 

βελτίωσής της ΕΑ. 

Η Περιβαλλοντική Στρατηγική της ΔΕΥΑ 

 

Η Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ) του Δήμου Δράμας καθώς 

αντιλαμβάνεται την προστασία, αναβάθμιση και αειφορική διαχείριση του περιβάλλοντος 

ως την αναγκαία προϋπόθεση για την άνοδο της ποιότητας ζωής των κατοίκων, φιλοδοξεί 
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να μετατραπεί σε έναν οργανισμό πρωτοπόρο στην άσκηση περιβαλλοντικής πολιτικής. 

Ιδιαίτερα στις σημερινές συνθήκες, η μετάβαση σε μία οικονομία φιλική στο περιβάλλον, 

μέσα από την υλοποίηση ενός προγράμματος που εμπνέεται από τις αρχές και πρακτικές 

της βιώσιμης ανάπτυξης, αποτελεί για τη ΔΕΥΑ στρατηγική προτεραιότητα. 

Ο περιορισμός της ηλεκτρικής κατανάλωσης και η συνακόλουθη μείωση του κόστους 

λειτουργίας της ΔΕΥΑΔ δημιουργούν δυνατότητες και προοπτικές στην τοπική κοινωνία, η 

οποία συνεχώς εξοικειώνεται με τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης.  

Οι Στόχοι της Πράξης 
Η παρούσα πράξη είναι ένα μεγάλο εγχείρημα έρευνας και ανάπτυξης που εφαρμόζεται 

στον Ελληνικό χώρο . Όραμα της ΔΕΥΑΔ είναι να υλοποιηθεί στην περιοχή μια σειρά 

καινοτόμων τεχνολογικών λύσεων για την αναβάθμιση και ολοκληρωμένη διαχείριση των 

τοπικών υποδομών ενέργειας, υδατικών πόρων, αποβλήτων, μεταφορών .  

 

Συνολικά, η Πράξη έχει σημαντικά μειωμένο ενεργειακό αποτύπωμα και προσφέρει λύσεις 

σε χρόνιες προκλήσεις διαχείρισης των υποδομών της ΔΕΥΑΔ, προκλήσεις που 

καταγράφονται και σε άλλες δομές και περιοχές και θα λειτουργήσει ως αναπαράξιμο 

παράδειγμα, και σε άλλες ΔΕΥΑ αλλά και σε απομονωμένες περιοχές (ορεινές και 

αγροτικές), καθώς και σε αστικά κέντρα, συμβάλλοντας στην ανάδυση των «έξυπνων 

πόλεων» του μέλλοντος συμβάλλοντας έτσι καταλυτικά στην επίτευξη των ειδικών στόχων 

και δεικτών αποτελέσματος του ΕΠ, όπως αναφέρονται στην πρόσκληση. 

Οι παρεμβάσεις στην παρούσα Πράξη στοχεύουν ακριβώς σε ενεργειακούς τομείς με 

μεγάλη συνεισφορά στο συνολικό ενεργειακό ισοζύγιο του Δήμου όπως υποδεικνύονται 

στο ΣΔΑΕ του Δήμου Δράμας, συγκεκριμένα: στην ενεργειακή αναβάθμιση του Βιολογικού 

Καθαρισμού (ΒΙΟΚΑ) του Δήμου, την Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες της 

ΔΕΥΑ Δράμας και στην Εγκατάσταση μετρητικού εξοπλισμού. 
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Στοχεύει στην υλοποίηση έργων υψηλής περιβαλλοντικής σημασίας και καινοτομίας. 

Συγκεκριμένα, με ενέργεια που θα παράγεται από ΑΠΕ και άλλες πρακτικές εξοικονόμησης 

ενέργειας, οδηγούμαστε στη σταδιακή επίτευξη αειφορίας. 

Τα Αναμενόμενα Αποτελέσματα 
Τα στρατηγικά αποτελέσματα που επιδιώκονται με την Πράξη είναι: 

 

 Μείωση του κόστους ηλεκτρικής ενέργειας με άμεσα οφέλη για όλη την Κοινότητα της 

Δράμας.  

 Περιορισμός των εκπομπών CO2 σημαντικά.  

 Υιοθέτηση νέων προοπτικών σε επίπεδο επιχειρηματικότητας τόσο με τη δημιουργία 

ολοκληρωμένων τεχνολογικών λύσεων και παρεμβάσεων όσο και με την αντίστοιχη 

ενασχόληση και εξειδίκευση προσωπικού εργασίας. 

 Οι βασικοί Δείκτες της Πράξης είναι: 

 Με μια εκτίμηση για μείωση της κατανάλωσης ενέργειας κατά 15% από το Σύστημα 

εξοικονόμησης ενέργειας ΕΕΛ, θα υπάρχει ετήσια εξοικονόμηση ενέργειας 75 MWh 

που μεταφράζεται σε μείωση λειτουργικού κόστους κατά 7,500€/έτος. 

 Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση κόστους από τον Περιμετρικό Οδοφωτισμό ανέρχεται στις 

9.358,69ευρώ 

 Η εκτιμώμενη εξοικονόμηση κόστους από τον Φωτοβολταϊκό σταθμό ανέρχεται στις 

28.288,67 ευρώ 

Οι εκτιμώμενοι αναλυτικοί Δείκτες της Πράξης είναι οι εξής: 

 Εκτιμώμενη Αύξηση Παραγωγής Ανανεώσιμης Ενέργειας (MWh/έτος): 10,46 

 Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Ενέργειας (MWh/έτος): 340,20 

 Εκτιμώμενη Ετήσια Μείωση Εκπομπών CO2 (t): 302,22 

 Εκτιμώμενη Εξοικονόμηση Κόστους (€/έτος): 38.757,51 

Ανάλυση της Πράξης 

Τεχνολογίες Εξοικονόμησης Ενέργειας στην ΔΕΥΑ 
Οι παρεμβάσεις στο Υποέργο 1 «Προμήθεια και Εγκατάσταση Ανανεώσιμων και 

Εναλλακτικών Τεχνολογιών Ενέργειας σε Κοινωνικές Υποδομές» της ΔΕΥΑ Δράμας 

στοχεύουν σε ενεργειακούς τομείς με μεγάλη συνεισφορά στο  συνολικό ενεργειακό 

ισοζύγιο του Δήμου όπως υποδεικνύονται στο ΣΔΑΕ του Δήμου Δράμας. 
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Στον Βιολογικό Καθαρισμό (ΒΙΟΚΑ) του Δήμου δημιουργείται μικροδικτύο ΑΠΕ και 

Εναλλακτικές Τεχνολογίες:   

 Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΕΛ. 

 Αυτόνομος Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 100kw.  

 Περιμετρικός Φωτισμός LED Βιολογικού Καθαρισμού και φωτισμός LED Αντλιοστασίων.  

 Σύστημα Αδιάλειπτης παροχής υδρογόνου.  

Σύστημα Εξοικονόμησης Ενέργειας ΕΕΛ  
Το σύστημα θα εγκατασταθεί στην κεντρική μονάδα ελέγχου της ΕΕΛ και θα αντιμετωπίζει 

τη λειτουργία της σε δυναμικά περιβάλλοντα με την ενσωμάτωση προηγμένων 

μεθοδολογιών ελέγχου στην επεξεργασία των λυμάτων. Οι μεθοδολογίες αυτές θα έχουν 

την ικανότητα να χειριστούν πολυμεταβλητά προβλήματα ελέγχου που υπόκεινται σε 

περιορισμούς παρέχοντας τις βέλτιστες δράσεις και βασίζονται σε δυναμικά μοντέλα 

λειτουργίας που είναι κατανοητά και εύκολα εφαρμόσιμα από το προσωπικό της 

εγκατάστασης με ορθολογικό τρόπο.  
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Το κύριο πλεονέκτημα που θα πρέπει να προσφέρεται θα είναι ο αποδοτικός έλεγχος των 

πολυμεταβλητών διεργασιών που συνοδεύεται από ενσωμάτωση περιορισμών σχετικά με 

τις μεταβλητές εκ χειρισμού, ενώ την ίδια στιγμή καθορίζονται οι βέλτιστες ενέργειες και 

δράσεις για τα επόμενα χρονικά βήματα σύμφωνα με τον οριζόμενο κάθε φορά χρονικό 

ορίζοντα. 

Αυτόνομος Φωτοβολταϊκός Σταθμός ισχύος 100kw  
Στο Βιολογικό Καθαρισμό του Δήμου θα εγκατασταθεί Αυτόνομο Φωτοβολταϊκό Σύστημα 

με την προσθήκη συστήματος αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές. Ο Φωτοβολταϊκός 

Σταθμός θα εγκατασταθεί επί εδάφους εντός της ιδιοκτησίας του βιολογικού καθαρισμού. 
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Το σύστημα αποθήκευσης ενέργειας με συσσωρευτές θα εγκατασταθεί σε χώρο με 

κατάλληλο αερισμό και τηρώντας όλα τα απαιτούμενα μέτρα προστασίας. 

 

Περιμετρικός Φωτισμός LED Βιολογικού Καθαρισμού και φωτισμός LED 

Αντλιοστασίων  
Οι λαμπτήρες LED επιτυγχάνουν σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας σε σχέση με τους 

παραδοσιακούς λαμπτήρες πυρακτώσεως ή φθορισμού διαθέτοντας τα ακόλουθα 

πλεονεκτήματα: 
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 Διάρκεια ζωής. 

 Ανθεκτικότητα.  

 Θερμοκρασία.  

 Δεν περιέχουν αέρια.  

 Αποδοτικότητα. 

 

Σύστημα Αδιάλειπτης παροχής υδρογόνου  
Το back-up σύστημα κυψελών καυσίμου υδρογόνου αδιάλειπτης ισχύος ίσης με 3 kWe θα 

χρησιμοποιηθεί παράλληλα με το πρωτεύον σύστημα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

(φωτοβολταϊκό σύστημα συνολικής ισχύος 100kWp). 
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Προμήθεια ηλεκτρικών οχημάτων για τις ανάγκες της ΔΕΥΑ Δράμας 
Οι διαδρομές τις οποίες θα ακολουθούν τα ηλεκτροκίνητα για τη συντήρηση των 

εγκαταστάσεων τη ΔΕΥΑ Δράμας καλύπτουν το σύνολο των εγκαταστάσεων της ΔΕΥΑΔ. 

Σήμερα οι διαδρομές αυτές καλύπτονται από τρία οχήματα πετρελαιοκίνησης.  

 

Τα οχήματα αυτά θα αντικατασταθούν μερικώς από τα ηλεκτροκίνητα, διανύοντας πλέον 

τρεις φορές το μήνα τη συγκεκριμένη διαδρομή (το ένα τρίτο της προηγούμενης 

συχνότητας), καλύπτοντας δηλαδή 143,3*3= 429,9 km/ μήνα, καταναλώνοντας έτσι 

1.486,6/3= 495,6 lt πετρελαίου/ έτος. 
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Διαδρομές που θα διανύουν τα ηλεκτροκίνητα 

Μετρητικός Εξοπλισμός 
Για την παρακολούθηση και μείωση της κατανάλωσης της ηλεκτρικής ενέργειας θα 

πραγματοποιηθεί στο Υποέργο 2 «Προμήθεια μετρητικού εξοπλισμού» εγκατάσταση 

μετρητών/αναλυτών ενέργειας και θερμότητας και εξειδικευμένων λογισμικών διαχείρισης 

ενέργειας στο σύνολο των ενεργοβόρων εγκαταστάσεων.  

 

Τα λογισμικά θα εγκατασταθούν σε κατάλληλες θέσεις /υποδομές και οι μετρήσεις που 

πραγματοποιούνται από τον μετρητικό εξοπλισμό θα πρέπει να διοχετεύονται μέσω 

διαδικτύου.  

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει σύνδεση διαδικτύου στις προτεινόμενες θέσεις θα πρέπει ο 

Ανάδοχος να φροντίσει για την ορθή σύνδεση του σημείου με το διαδίκτυο. 

Δράσεις Ενημέρωσης και Εκπαίδευσης 
Στο υποέργο 3 «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών επιστημονικού συμβούλου για την 

υποστήριξη της υλοποίησης των παρεμβάσεων» πραγματοποιούνται εξειδικευμένες 
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δράσεις για την υποστήριξη της ΔΕΥΑΔ στην διενέργεια διαγωνισμών, στην διαχείριση  της 

Πράξης, στην παρακολούθηση της εξέλιξης της υλοποίησης των παρεμβάσεων, στην 

πιστοποίηση ενεργειακών  αποτελεσμάτων και στην ομαλή ολοκλήρωσή της. 

Στο υποέργο 4 «Παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών για την διάδοση και διάχυση των 

αποτελεσμάτων της Πράξης» περιλαμβάνονται επικοινωνιακές δράσεις όπως ενημερωτικές 

εκδηλώσεις, εκπαιδευτική ημερίδα για την ευαισθητοποίηση των  μαθητών και την 

ενσωμάτωση σελίδων για την Πράξη στο Ιστόχωρο του Φορέα. 

 

Η ΔΕΥΑ του Δήμου Δράμας επιδιώκει με τις δράσεις δημοσιότητας τα παρακάτω: 

 Ενημέρωση των ομάδων στόχων σχετικά με τους στόχους, τις προσεγγίσεις και τα 

αποτελέσματα των έργων της Πράξης. 

 Αύξηση της ευαισθητοποίησης και ενημέρωσης του κοινού σχετικά με τα καινοτόμα 

έργα που συμβάλουν στην προώθηση της πράσινης και αειφόρου ανάπτυξης, στην 

μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και στην αύξηση της παραγωγής των ΑΠΕ. 

 Ευαισθητοποίηση του δήμου για τα οφέλη που προκύπτουν από τα έργα του 

προγράμματος. 

 Ενημέρωση για τον Χρηματοδοτικό Μηχανισμό του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου 

2014-2021 και τη σημασία του για την χρηματοδότηση καινοτόμων Πράξεων στην 

Ελλάδα. 

Νέα  
Περιλαμβάνονται όλα τα νέα του Προγράμματος.  
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Επικοινωνία 
Υπεύθυνος Επικοινωνίας –  Χριστόδουλος Βογιατζής, Προϊστάμενος τεχνικής υπηρεσίας. 

Email: deyad2@gmail.com  

Τηλ: 2521037441 
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