
Τρίκαλα, 14 Ιουνίου 2016

ΘΕΜΑ:  Διημερίδα  εργασίας  στο  πλαίσιο  του  έργου  InSmart (Integrative Smart City 
Planning),  για  την  εκπόνηση  σεναρίων  αναφορικά  με  την  εξέλιξη  του  ενεργειακού 
συστήματος των Τρικάλων με χρονικό ορίζοντα το 2030
Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου InSmart (Integrative Smart City Planning),  στο οποίο 
συμμετέχει ο Δήμος Τρικκαίων μέσω της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης 
(ΔΕΥΑΤ), έχουν δημιουργηθεί σημαντικές και σύνθετες μετρήσεις και προβλέψεις στο πλαίσιο 
διεξοδικής έρευνας αναφορικά με την ενεργειακή συμπεριφορά της πόλης των Τρικάλων ως 
συνολικό  σύστημα.  Οι  μετρήσεις  αφορούν  στο  επίπεδο  κατανάλωσης  ενέργειας  και 
παραγόμενων ρίπων, τόσο με δημόσιες όσο και με ιδιωτικές παρεμβάσεις. Εκτός της ΔΕΥΑΤ, η 
οποία συνεισφέρει στην πόλη μας τα οφέλη του έργου (μοντέλα, δεδομένα και υποδομές), στο 
έργο συμμετέχουν το Κέντρο Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας (Κ.Α.Π.Ε.) ως συντονιστής, όπως 
και οι πόλεις του Νότιγχαμ (Μ. Βρετανία), της Σεσένα (Ιταλία) και της Εβόρα (Πορτογαλία).
Για τις ανάγκες του έργου, πρόκειται να πραγματοποιηθεί διημερίδα εργασίας παρουσία όλων 
των εταίρων αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής,  στο ξενοδοχείο Ανάντι  την Τρίτη και 
Τετάρτη, 28 και 29 Ιουνίου 2016, αναφορικά με την αξιολόγησης της πορείας του έργου και τον 
προσδιορισμό  του  σχεδίου  διοίκησής  του  έως  την  ολοκλήρωσή  του.  Αναφορικά  με  το 
αντικείμενο του έργου, έχουν εξαιρετική σημασία τα αποτελέσματα της έρευνας για τη χάραξη 
και  επιλογή  πολιτικών  διαχείρισης  ενέργειας  στην  πόλη  μας  μας,  με  ορίζοντα  το  2030. 
Συγκεκριμένα, στην ημερίδα εκτός του Δημάρχου μας κ. Δημήτρη Παπαστεργίου, της διοίκησης 
της ΔΕΥΑΤ και στελεχών του Δήμου, πρόκειται να παρευρεθούν εκπρόσωποι των:

1. Ευρωπαϊκή Επιτροπή (Βρυξέλλες)
2. ΚΑΠΕ  -  Κέντρο  Ανανεώσιμων  Πηγών  Ενέργειας  και  Εξοικονόμηση  (Ελλάδα)  - 

Συντονιστής
3. ΔΕΥΑΤ για το Δήμο Τρικκαίων (Ελλάδα)
4. Πανεπιστήμιο του Nottingham (Ηνωμένο Βασίλειο)
5. Δήμος του Nottingham (Ηνωμένο Βασίλειο)
6. MVA Εταιρεία Συμβούλων Μηχανικών Ltd (Ηνωμένο Βασίλειο)
7. E4SMA Srl (Τορίνο) (Ιταλία)
8. Δήμος της Cesena (Ιταλία)
9. Νέο Πανεπιστήμιο της Λισαβόνας (Πορτογαλία)
10. EDP–Εταιρεία Διανομής Ηλεκτρισμού (Πορτογαλία)
11. Δήμος της Évora (Πορτογαλία). 


