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Το έργο «REPUBLIC MED»

Υλοποιείται στο πλαίσιο του διακρατικού Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής 
Συνεργασίας «MED» (Programme MED)

και εντάσσεται στον άξονα 2 του Προγράμματος «Προστασία του Περιβάλλοντος και 
προώθηση μιας βιώσιμης εδαφικής ανάπτυξης» 

και ειδικότερα στο θέμα «Προώθηση και ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και 
βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης»

“RETROFITTING PUBLIC SPACES IN INTELLIGENT  
MEDITERRANEAN CITIES”

Πλήρης τίτλος



Βασικός στόχος του προγράμματος

ανάπτυξη και προώθηση μιας νέας μεθοδολογίας για τη βελτίωση των 
τεχνοοικονομικών μελετών  που σχετίζονται με την αναβάθμιση των δημοσίων 

κτιρίων και των ανοιχτών χώρων

εντοπισμός μειονεκτημάτων των εθνικών εργαλείων που χρησιμοποιούνται για 

σκοπούς ενεργειακής αναβάθμισης

πρόταση νέας μεθοδολογίας 

πειραματισμός της μεθοδολογίας μέσω πιλοτικών μελετών σε διάφορες τυπολογίες 

δημοσίων κτιρίων και ανοιχτών χώρων



Μάρτιος 2013 - Ιούνιος 2015Διάρκεια Έργου

1.536.280,96 €Συνολικός προϋπολογισμός

Φορέας – Εταίρος Χώρα

Επικεφαλής 
εταίρος Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (ΚΑΠΕ) Ελλάδα

Εταίρος  2 Δήμος Πειραιά Ελλάδα

Εταίρος  3 Agency for sustainable Mediterranean cities and territories (AViTeM) Γαλλία

Εταίρος 4 Nice Cote d’ Azur Metropole (NCA) Γαλλία

Εταίρος  5 Valencia Institute of Building Foundation (IVE) Ισπανία

Εταίρος  6 Energy Agency of Ribera (AER) Ισπανία

Εταίρος  7 Foundation Democenter -SIPE Ιταλία

Εταίρος  8 Emilia Romagna Region (ERR) Ιταλία

Εταίρος  9 Energy Institute Hrvoje Pozar (EIHP) Κροατία

Εταίρος  10 Zadar county development agency (ZADRA) Κροατία



Το  έργο συνολικά για όλους τους εταίρους προβλέπει:  

Ποσοτικό προσδιορισμό περιβαλλοντικών παραμέτρων και μικροκλίματος  μέσω 
προσομοιώσεων και ερωτηματολογίων προς τους χρήστες

Πειραματισμός και επαλήθευση  της προτεινόμενης μεθοδολογίας  μέσω πιλοτικών 
δραστηριοτήτων

 Δημιουργία τεχνικών οδηγιών όπου κρίνεται αναγκαίο 

Αύξηση της τεχνογνωσίας  και των ικανοτήτων των Δημοσίων Αρχών στην εφαρμογή 
των βέλτιστων πρακτικών ενεργειακής αναβάθμισης και στη δημιουργία έξυπνων 
προμηθειών

Ενίσχυση των ικανοτήτων των ΜμΕ που παρέχουν προϊόντα και υπηρεσίες τεχνικών 
μελετών - Βελτίωση της διασύνδεσης δημόσιου-ιδιωτικού τομέα.

Ανάπτυξη ενός στρατηγικού σχεδίου για την ενσωμάτωση της μεθοδολογίας στις 
τοπικές, εθνικές και ευρωπαϊκές πολιτικές 



Πιλοτικές εφαρμογές στο Δήμο Πειραιά 
ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΤΙΡΙΑ

ΚΤΙΡΙΟ 1: “Πατριωτικό 
Ίδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας 

και Αντίληψης (ΠΙΚΠΑ)”

ΚΤΙΡΙΟ 2: “1o Γυμνάσιο 
Πειραιά – Απογευματινό 
Γυμνάσιο και 1ο και 6ο 

Λύκειο Πειραιά’’

ΚΤΙΡΙΟ 3: “27ο Δημοτικό 
Σχολειό Πειραιά



Πιλοτικές εφαρμογές στο Δήμο Πειραιά 
ΑΝΟΙΚΤΟΙ ΔΗΜΟΣΙΟΙ ΧΩΡΟΙ

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 1: 
“ΠΛΑΤΕΙΑ ΚΑΡΠΑΘΟΥ”

ΑΝΟΙΚΤΟΣ ΧΩΡΟΣ 2: 
ΠΕΖΟΔΡΟΜΟΣ “ΣΩΤΗΡΟΣ ΔΙΟΣ”



Το έργο «Βιοκλιματικές αναβαθμίσεις ανοικτών δημόσιων χώρων – 
Βιοκλιματική αναβάθμιση Πλατείας Πηγάδας (Καλαβρύτων) και 

περιμετρικών οδών»

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                2.175.281,75 €

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

                                                  ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Στο πλαίσιο του ΠΕΠ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΑΝΑΔΟΧΟΣ               Κ/Ξ ΜΠΟΝΑΤΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ-ΜΑΡΑΛΕΤΟΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ             16 ΜΗΝΕΣ

ΣΥΝΤΑΞΗ ΒΙΟΚΛΙΜΑΤΙΚΗΣ 

ΜΕΛΕΤΗΣ ΤΗΣ ΠΛΑΤΕΙΑΣ ΠΗΓΑΔΑΣ

ΣΑΡΡΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΣ ΦΟΙΤΗΤΗΣ 
ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΟΡΑ ΣΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ  
ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΟΝΑΥΠΗΓΩΝ 
ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ ΤΗΣ ΠΟΛΥΤΕΧΝΙΚΗΣ ΣΧΟΛΗ ΤΟΥ 
ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ



Κάτοψη Πλατείας Πηγάδας



Πλατεία Πηγάδας



Διεξήχθησαν 4 προσομοιώσεις με το πρόγραμμα ENVI-MET:

1. Υπάρχουσα κατάσταση-θερμότερη ημέρα

2. Κατάσταση μετά την παρέμβαση-θερμότερη ημέρα

3. Υπάρχουσα κατάσταση-τυπική ημέρα

4. Κατάσταση μετά την παρέμβαση-τυπική ημέρα και μετρήθηκαν: 

Μέση μέγιστη θερινή θερμοκρασία

Υπολογισμός βαθμοωρών για μια τυπική καλοκαιρινή ημέρα CDH

Μέση χωρική μέγιστη θερμοκρασία επιφανείας το μεσημέρι της θερμότερης 

ημέρας

Δείκτης θερμικής άνεσης PMV



Επίσης, διεξήχθησαν επιπρόσθετα άλλες 4 προσομοιώσεις με στόχο 

τη χειμερινή ημέρα :

Υπάρχουσα κατάσταση-ψυχρότερη ημέρα

Κατάσταση μετά την παρέμβαση-ψυχρότερη ημέρα

Υπάρχουσα κατάσταση-τυπική χειμερινή ημέρα

Κατάσταση μετά την παρέμβαση-τυπική χειμερινή ημέρα

Οι διαφορές που παρατηρούνται στις θερμοκρασίες είναι 

ανεπαίσθητες και δεν επηρεάζουν τις ενεργειακές καταναλώσεις 

και τις συνθήκες δημιουργίας παγετού.







ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ

Χρήση ψυχρών υλικών δαπεδοστρώσεων τα οποία έχουν στην μάζα τους 

πρόσθετα στοιχεία που αυξάνουν την ανακλαστικότητά τους στο ηλιακό 

φάσμα και το συντελεστή εκπομπής στο μακρινό υπέρυθρο

Προσθήκη πολλών νέων δένδρων

Αντικατάσταση φωτιστικών με νέας τεχνολογίας LED

Τοποθέτηση φωτοβολταϊκών στοιχείων στα σκέπαστρα της πλατείας

Κατασκευή σιντριβανιού



ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

1.Μείωση της θερμοκρασίας περιβάλλοντος κατά 2,56 °C στην περιοχή 

παρέμβασης και σε ύψος 1,80 m  (Στόχος: 1,5 °C )

2.Μείωση του τυπικού ημερήσιου αθροίσματος των βαθμοωρών βάσης 26 

°C στην περιοχή παρέμβασης κατά 22,43 % για τυπική μέρα του καλοκαιριού 

(Στόχος: 20%)

3.Μείωση της μέσης χωρικής μέγιστης θερμοκρασίας επιφανείας κατά 

τουλάχιστον 5,39 °C στην περιοχή παρέμβασης (Στόχος: 5 °C )

4.Μείωση του δείκτη PMV, δηλαδή βελτίωση της θερμικής άνεσης κατά 

20,35% (Στόχος: μείωση κατά τουλάχιστον 15%)





Το έργο « Ανάπλαση & αναβάθμιση παραλιακού μετώπου στο Δήμο 
Πειραιά » Α.Α.Ε. 5/2012

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ                  19.300.000€

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ                ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ &

                                                  ΕΘΝΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ

Στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ ΑΤΤΙΚΗΣ 2007-2013

ΑΝΑΔΟΧΟΣ              ΤΟΞΟΤΗΣ Α.Ε.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ             24 ΜΗΝΕΣ



Πέντε είναι οι στόχοι προς τους οποίους σκοπεύει η συγκεκριμένη μελέτη :
Κατασκευή σύγχρονων πεζοδρομίων
Αναβάθμιση του αστικού πρασίνου
Ανακατασκευή οδοστρωμάτων
Νέο Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού
Ανακατασκευή πλατείας Κανάρη

Το έργο περιλαμβάνει ένα σύνολο τεχνικών εργασιών, που σκοπό έχουν την: 

  ανάπλαση και αναβάθμιση του παραλιακού μετώπου της πόλης του Πειραιά, 
σε επιφάνεια παρέμβασης 165.000 τ.μ., στην περιοχή που περικλείει τον κεντρικό 
λιμένα και εκτείνεται από τις εγκαταστάσεις του Ο.Λ.Π. έως τα σύνορα του Δήμου 
Πειραιά με τη Δραπετσώνα, αλλά και δρόμους που ανήκουν σε περιοχές πλησίον 
του παραλιακού μετώπου του Δήμου Πειραιά

 την ανάπλαση της Πλατείας Κανάρη 5.000 τ.μ. περίπου, μία από τις βασικότερες 
πλατείες στο κέντρο του Πειραιά



Νέο Δίκτυο Ηλεκτροφωτισμού 

Χρησιμοποιείται νέα τεχνολογία 
φωτιστικών τύπου LED με στόχο την 
σημαντική εξοικονόμηση ενέργειας (της 
τάξης άνω του 50% ετησίως και έως και 
70%) με ταυτόχρονη αναβάθμιση του 
επιπέδου φωτισμού

απαιτούνται σημαντικά χαμηλότερα επίπεδα φωτεινότητας σε όλο το μήκος  
του παραλιακού μετώπου και δημιουργείται υψηλή φωτιστική ομοιομορφία



Σε κάθε φωτιστικό θα τοποθετηθεί ασύρματος κόμβος ελέγχου και επικοινωνίας του 
φωτιστικού, είτε ενσωματωμένος εντός του  σώματός του, είτε  αυτόνομος. 
Οι Κόμβοι πρέπει να μετρούν κατ’ ελάχιστο την τάση λειτουργίας, το ρεύμα, την ισχύ, 
τον συντελεστή ισχύος και να ρυθμίζουν το άναμμα και το σβήσιμο των φωτιστικών 
καθώς και την ένταση φωτισμού.
Ο κόμβος θα επικοινωνεί ασύρματα   σχηματίζοντας δίκτυο mesh με τους κόμβους 
των πλησιέστερων φωτιστικών, έτσι ώστε να προωθούνται οι πληροφορίες προς τον 
κοντινότερο ελεγκτή τομέα .



Το λογισμικό κεντρικής διαχείρισης  θα αποτελείται από τα παρακάτω υποσυστήματα :

Υποσύστημα δημιουργίας αναφορών σχετικά με την κατανάλωση ενέργειας του 

δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Υποσύστημα πρόβλεψης διάρκειας ζωής των φωτιστικών του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού

Υποσύστημα παρακολούθησης παραμέτρων λειτουργίας δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Υποσύστημα με δυνατότητα γεωγραφικής παρουσίασης του δικτύου 

ηλεκτροφωτισμού

Υποσύστημα ρύθμισης παραμέτρων λειτουργίας δικτύου ηλεκτροφωτισμού

Υποσύστημα παρακολούθησης βλαβών και αποστολής συναγερμών για κάθε βλάβη



Ανάπλαση και Ανακατασκευή Πλατείας Κανάρη, Δήμου Πειραιά



Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας!

Στοιχεία επικοινωνίας:

κ. Πίττας Ιωάννης, 
Ηλεκτρολόγος- Μηχανικός, Προϊστάμενος του τμήματος Ηλεκτρολογικού 

της Δ/νσης Μηχανολογικού-Ηλεκτρολογικού του Δήμου Πειραιά

Τηλ: 210 4236125
e-mail: ipitt@hol.gr 

mailto:ipitt@hol.gr
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