Πέντε Προτάσεις Ενεργειακής Αναβάθμισης Κτιρίων, Συνολικού Ύψους 2.205.096,73 Ευρώ Κατέθεσε

Την ενεργειακή αναβάθμιση του Δημαρχείου Γόρτυνας, του πρώην Δημαρχείου
Αγίας Βαρβάρας
, του πρ
ώην Δημαρχείου Ασημίου,
του
Κέντρου Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) Γέργερης
και του
κτιρίου του Γυμνασίου Ασημίου
, διεκδικεί ο Δήμος Γόρτυνας, που κατάθεσε
πέντε προτάσεις
,
συνολικού προϋπολογισμού 2.205.096,73 ευρώ
, προς ένταξη στο
ΕΣΠΑ
, στο πλαίσιο της Δράσης «Παρεμβάσεις εξοικονόμησης ενέργειας στα δημόσια κτίρια»,
στον Άξονα Προτεραιότητας «Βιώσιμη ανάπτυξη με αναβάθμιση του περιβάλλοντος και
αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής στην Κρήτη».

Οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αφορούν τόσο στο κέλυφος, όσο και στις εγκαταστάσεις
των κτιρίων (αλλαγή κουφωμάτων, θερμοπροσόψεις, υγρομονώσεις, αξιοποίηση
φωτοβολταϊκών, αντικατάσταση φωτιστικών με νέας τεχνολογίας led, εγκαταστάσεις
ψύξης – θέρμανσης, υγρομονώσεις, θερμομονώσεις κλπ.) και έχουν ως στόχο την μείωση
του ενεργειακού αποτυπώματος των κτιρίων (που έχουν πολλαπλούς χρήστες και μεγάλη
επισκεψιμότητα σχεδόν καθ’ όλη την διάρκεια του έτους), την εξοικονόμηση χρημάτων και
την μείωση των λειτουργικών εξόδων του Δήμου προς όφελος των δημοτών, την βελτίωση
των συνθηκών απασχόλησης των εργαζομένων του Δήμου Γόρτυνας και κατ’ επέκταση των
υπηρεσιών που παρέχονται προς τους πολίτες, καθώς και την διασφάλιση ενός καλύτερου
σχολικού περιβάλλοντος για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς του Γυμνασίου Ασημίου.
Με τις προτάσεις που καταθέσαμε προς ένταξη στο ΕΣΠΑ, επιδιώκουμε την μετατροπή
πέντε ενεργοβόρων κτιρίων σε σύγχρονα κτίρια, με μειωμένη κατανάλωση ενέργειας και
χαμηλές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα, προς όφελος του περιβάλλοντος, αλλά και
προς όφελος του Δήμου, που θα εξοικονομήσει πόρους για την υλοποίηση σημαντικών
παρεμβάσεων και έργων. Συνεχίζουμε την προσπάθεια, ώστε να αξιοποιήσουμε κάθε
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αναπτυξιακή δυνατότητα και κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, για να καλύψουμε το χαμένο
έδαφος των περασμένων ετών και να φέρουμε τον Δήμο μας στην θέση που αξίζει δήλωσε
ο
Δήμα
ρχος Γόρτυνας, Λευτέρης Κοκολάκης
.
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