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Ο νέος Δήμος Κοζάνης συστάθηκε με την μεταρρύθμιση της τοπικής 

αυτοδιοίκησης το 2011 με τη συγχώνευση των 5 πρώην Δήμων: 

  Κοζάνης  

  Αιανής 

  Δημητρίου Υψηλάντη 

  Ελίμειας 

  Ελλησπόντου 

 

• Έκταση: 1.072,3 km2  

• Πληθυσμός: 71.106 (Απογραφή 2011) 

Το προφίλ του Δήμου Κοζάνης 

 



• Διοικητικό Κέντρο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας, η ενεργειακή περιοχή της 

Ελλάδας 

 

• Κόμβος για εμπορικές, ανώτατες εκπαιδευτικές, τεχνολογικές και πολιτιστικές 

δραστηριότητες "σύμφωνα με το Ελληνικό Περιφερειακό Σχέδιο 

 

• "Περιφερειακό Κέντρο Καινοτομίας" στην ευρύτερη περιοχή των Δυτικών 

Βαλκανίων 

 

Συνεργασίες με 

• Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

• Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό Ίδρυμα Δυτικής Μακεδονίας 

• ΕΚΕΤΑ/ΙΤΕΣΚ 

Το προφίλ του Δήμου Κοζάνης 



Η πόλη της Κοζάνης 
  

Για τη σύγχρονη πόλη της Κοζάνης, των 45.000 κατοίκων, 
αυτό που μοιάζει να έχει ενδιαφέρον είναι το υφιστάμενο 

δίκτυο στα ίχνη των νεότερων και των παραδοσιακών 
γειτονιών που υπάρχουν και αναγνωρίζονται στην αστική 
μνήμη, στις προφορικές μαρτυρίες των κατοίκων και στην 

αστική τους καθημερινότητα από τα νοητά όρια μεταξύ των 
γειτονιών, όπως θεωρούνται από τους κατοίκους, μέχρι τα 

σωζόμενα στενά σοκάκια.      

 

  
Για την πόλη της Κοζάνης το κέντρο της -όπως αυτό 

ορίζεται σήμερα ως ιστορικό κι εμπορικό- αποτελεί έναν 
αστικό πυκνωτή, ένα σημείο-κόμβο γύρω από το οποίο 
αναπτύχθηκε σταδιακά στο παρελθόν η πόλη και μέχρι 

σήμερα συνεχίζει να «κινείται». Αυτή ακριβώς η 
ιστορική συνέχεια του κέντρου της είναι ένα από τα 
βασικά συστατικά της ταυτότητάς της. Σε αυτόν τον 

τόπο διασταυρώνονται τα ίχνη δρόμων και κτηρίων του 
18ου  αιώνα με τα σημερινά μαρτυρώντας την 

αδιάλειπτη λειτουργία του ως καρδιά της πόλης.  

 



Energy 

Ολοκληρωμένες 
Δράσεις 



• Λειτουργεί με απόλυτη επιτυχία από το 1993 σύστημα τηλεθέρμανσης θερμαίνοντας κάθε 
γωνιά της Κοζάνης 430 km δικτύου θερμαίνουν 26.544 νοικοκυριά, με το δίκτυο διανομής 
να καλύπτει το 99% της γεωγραφικής κάλυψης του Δήμου Κοζάνης καθώς και σε ποσοστό 
100% του Δ.Δ Νέας Χαραυγής. 

• Κόστος κατασκευής περίπου 110.000.000€ 

• 26.000 χρήστες 

• Μείωση 380.000ton πετρελαίου Θέρμανσης 

   μέχρι σήμερα  

• Μείωση εκπομπών: 

1.028.086 ton CO2 

140 ton CO 

780 ton NOx 

45 ton HC 

70 ton αιωρούμενα σωματίδια 

 

Τηλεθέρμανση 



• Εγκατάσταση και λειτουργία 18 φωτοβολταϊκών 
συστημάτων,  2 συστήματα των 5kW και 12 των 
10kW σε στέγες σχολικών κτιρίων και 4 Φ/Β  
συστήματα των (10kW) σε δημοτικά κτίρια (τα 3 Net 
metering). 

 

• Στόχος είναι διαρκής προσπάθεια ενημέρωσης και 
ευαισθητοποίησης των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών, για τις  πρακτικές δυνατότητες 
χρήσεις των ΑΠΕ στον αστικό χώρο και σε δημόσιου 
χαρακτήρα κτίρια ειδικότερα. 

 

18 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί  



• Λειτουργία σταθμών παρακολούθησης της ποιότητας του αέρα σε αντιπροσωπευτικούς 

χώρους σε συνεργασία με το Κέντρο Τεχνικών Ερευνών της Δυτικής Μακεδονίας 

Ολοκληρωμένο Σύστημα παρακολούθησης 
Ποιότητας του Αέρα 



 

• Στόχος είναι εφαρμογή ΑΠΕ και ενεργειακά αποδοτικών συστημάτων για τη μείωση του ενεργειακού 

αποτυπώματος, δράσεις σχετικές με τον βιοκλιματικό σχεδιασμό των κτιρίων κλπ. 

• Στην ΖΕΠ έχει κατασκευαστή ένα πρότυπο Βιοκλιματικό Σχολικό Κτήριο με εκτεταμένη χρήση συστημάτων 

ΑΠΕ:        
o   Σύστημα Γεωθερμίας 150kW 
o   Φωτοβολταϊκός Σταθμός 9,90 kW 
o   Ηλιακοί Συλλέκτες 26 kW 
o   Σύστημα Τηλεθέρμανσης 84 kW 
o   Κόστος κατασκευής περίπου 5.000.000€  
o   Χρηματοδότηση ΕΣΠΑ 2007-2013 

 

Ζώνη Ενεργού Πολεοδομίας 



ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΕΞΟΙΚΟΝΟΜΩ» 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ:  
ΕΣΠΑ 2007-2013 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

  Ενεργειακή Αναβάθμιση 3 Δημοτικών Κτηρίων και 

εγκατάσταση συστημάτων αντιστάθμισης σε 9 

γεωτρήσεις της ΔΕΥΑΚ Κοζάνης 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ:  450.000,00 € 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  Ολοκληρωμένο 



Προμελέτες για την Ενεργειακή Αναβάθμιση 2 Αθλητικών 
Εγκαταστάσεων του Δήμου Κοζάνης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  

«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016» 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

Εκπόνηση προμελέτης για την Ενεργειακή Αναβάθμιση 

του Κλειστού Κολυμβητηρίου του Δήμου Κοζάνης και την 

Ενεργειακή Αναβάθμιση του Κλειστού Αθλητικού 

Γυμναστηρίου Λευκόβρυσης 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκλήρωση Α’ Φάσης  



 
ΨΗΦΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΣΤΟ 

GIS TOY ΔΗΜΟΥ ΚΟΖΑΝΗΣ 

 
  

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Δημιουργία  τεχνικού υπόβαθρου για την μελλοντική εγκατάσταση 

συστήματος Διαχείρισης Δημοτικού Φωτισμού  
 

ΟΦΕΛΗ:   

• Διοικητική και τεχνική γνώση για την κατάσταση του φωτισμού στο  

οδικό δίκτυο και στους κοινόχρηστους χώρους  

• Ακριβής χρονοπρογραμματισμός της αφής σβέσης  

• Ακριβές τεχνικό περιβάλλον της βλάβης  

•  Εξοικονόμηση ηλεκτρικής ενέργειας με την ενσωμάτωση συστημάτων 

dimming  
 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 



Πρόσφατες Δράσεις 



Παρεμβάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης στο 3ο Γυμνάσιο Κοζάνης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016» 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 
• Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, σε εφαρμογή όλων  

όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και την Εθνική Νομοθεσία για 
τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  130.000,00 € 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  Ολοκλήρωση 



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016» 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 
• Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, σε εφαρμογή όλων  

όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής 
Απόδοσης Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και την Εθνική Νομοθεσία για 
τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  100.000,00 € 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  Σε εξέλιξη 

Ενεργειακή Αναβάθμιση και Εξοικονόμηση Ενέργειας στο 
Γυμνάσιο Καπνοχωρίου  



ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016» 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 
Ενεργειακή αναβάθμιση του κτιρίου, σε εφαρμογή όλων  όσων 
προβλέπονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης 
Κτιρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και την Εθνική Νομοθεσία για τη βελτίωση 
της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  170.000,00 € 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  Ολοκλήρωση 

Ενεργειακή Αναβάθμιση και  Εξοικονόμηση  Ενέργειας στο 
Γυμνάσιο Κρόκου 



Ωρίμανση μελετών για την Ενεργειακή Αναβάθμιση 
14 Σχολικών Κτηρίων στο Δήμο Κοζάνης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016» 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

Ενεργειακή αναβάθμιση των κτηρίων, σε εφαρμογή όλων  

όσων προβλέπονται από τον Κανονισμό Ενεργειακής 

Απόδοσης Κτηρίων (Κ.Εν.Α.Κ) και την Εθνική Νομοθεσία για 

τη βελτίωση της ενεργειακής συμπεριφοράς των κτιρίων 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  300.000,00 € 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ :  Σε εξέλιξη – Διαδικασία Διαγωνισμού 



13 Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί σε Σχολικά Κτήρια 
του Δήμου Κοζάνης  

• Εγκατάσταση φωτοβολταικών σταθμών σε 13 Σχολικά Κτήρια συνολικής 

ισχύος(164kW total) – Σύστημα net Metering  

 

 

 

 

 

 

 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  Σε διαδικασία διαγωνισμού 



Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με την Εγκατάσταση 
Φωτιστικών και Λαμπτήρων Τεχνολογίας LED (1) 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016 και Πράσινο Ταμείο» 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Μείωση της κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό  σε 

ποσοστό 61,72% ετησίως 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 1.500.000€ 

 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  Σε εξέλιξη  - Μέχρι σήμερα έχουν εγκατασταθεί περίπου 1300 

λαμπτήρες τύπου LED και 600 φωτιστικά τεχνολογίας LED  



Αναβάθμιση του Δημοτικού Φωτισμού με την Εγκατάσταση 
Φωτιστικών και Λαμπτήρων Τεχνολογίας LED (2) 



Εγκατάσταση Ηλεκτρονικού Συστήματος Διαχείρισης στο 
Δημοτικό Φωτισμό του Δήμου Κοζάνης 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016» 
 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: 

Εξοικονόμηση Ενέργειας στο Δημοτικό Φωτισμό με την 

εγκατάσταση συστήματος διαχείρισης και ρύθμισης της 

φωτεινής ροής (dimming). Μείωση 40% ετησίως – 

Διαχείριση περίπου 1.000 φωτιστικών σημείων 
 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 200.000,00 € 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  Ολοκλήρωση  



• Συμμετοχή του Δήμου Κοζάνης στο πρώτο πιλοτικό πρόγραμμα 
ηλεκτροκίνησης στην Ελλάδα το “Green eMotion”  σε 
συνεργασία με τη ΔΕΗ. 

 

• Το 2014 εγκαταστάθηκαν 8 σταθμοί φόρτισης και για ένα χρόνο 
περίπου κυκλοφορούσαν 6 ηλεκτρικά οχήματα στην πόλη της 
Κοζάνης. 

 

Green eMotion 



Προμήθεια 3 Ηλεκτρικών Οχημάτων 

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016» 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

Προμήθεια 3 Ηλεκτρικών Οχημάτων αυτονομίας 300km 

για τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου Κοζάνης 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ :  120.000,00 € 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  Ολοκλήρωση 



Αυτόνομος Ηλιακός Σταθμός Φόρτισης 
Ηλεκτρικών Οχημάτων  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016» 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ : 

Εγκατάσταση Αυτόνομου Σταθμού Φόρτισης  Ηλεκτρικών Οχημάτων με την χρήση 

αποκλειστικά ηλιακής ενέργειας σε συνεργασία με το ΤΕΙ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ. 

Περιλαμβάνει: 

• Στέγαστρο 60μ² 

• Φ/Β πλαίσια 8 KWp 

• Επιτοίχιο ταχυφορτιστή έως 7,2 kW 

• Τρείς επιδαπέδιους φορτιστές 

• Μπαταρίες για αποθήκευση ενέργειας 40KWh σε κλειστό αεριζόμενο χώρο 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 30.000,00 € 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:  Ολοκλήρωση 



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ (1)  

ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ :  
«Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα 2012-2016» 
 

 

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ :  Ερευνητική συνδρομή στο Δήμο Kοζάνης για 

τη χάραξη δράσεων στροφής από τον κορεσμό προς τη 

Βιώσιμη Κινητικότητα - Πλαίσιο στρατηγικής για την 

ευαισθητοποίηση και κινητοποίηση της τοπικής κοινωνίας 

απέναντι σε προβλήματα περιβάλλοντος και μετακινήσεων 

 

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 105.400,00 
 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ: Ολοκλήρωση 



Σχέδιο Βιώσιμης Αστικής Κινητικότητας – ΣΒΑΚ (2)  

1. Η θωράκιση της πόλης απέναντι στην απειλή του αυτοκινήτου, 
επιδιώκοντας: 

o την ενίσχυση της προσπελασιμότητάς της, ώστε να αποτελεί ελκυστικό πόλο 
για τον επισκέπτη που έρχεται στην πόλη για αγορές και αναψυχή 

o την ενίσχυση της κινητικότητας των κατοίκων της, κάτι που αποτελεί 
προϋπόθεση για την ανάπτυξη της οικονομίας. 

2.  Η απαλλαγή του κέντρου από τις οχλήσεις του αυτοκίνητου χωρίς να θιγεί 
η προσπέλαση προς τους χώρους στάθμευσης και η τροφοδοσία των 

καταστημάτων 

3.  Η Εξασφάλιση σταθερών συνθήκων ήπιας κυκλοφορίας στις γειτονιές 

4.  Η προώθηση τρόπων μετακίνησης φιλικών στη κλίμακα και στο περιβάλλον 
της πόλης, όπως το περπάτημα, το ποδήλατο και η δημόσια συγκοινωνία.  

             Στόχοι 



Δίκτυα 

• Σύμφωνο των Δημάρχων 

• Δίκτυο για Βιώσιμες Αειφόρες Πόλεις (RFSC) 

• Δίκτυο Ενεργειακών Δήμων 

• Δίκτυο Πράσινων Πόλεων 

 



Δεσποτίδης Κωνσταντίνος 

Αντιδήμαρχος Κοζάνης 

Σας ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας 


