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Εταίροι του Έργου

 Πανεπιστήμιο Δυτ. Μακεδονίας – Συντονιστής

 Πανεπιστήμιο  Πατρών

 Δήμος Πρεσπών

 Δήμος Φλώρινας

 Δήμος Bitola

 Δήμος Resen

 Επιστημονικός Υπεύθυνος: Τσιαμήτρος Δημήτριος, Αν. Καθηγητής ΠΔΜ



Προϋπολογισμός Έργου

 Σύνολο: 1.017.627,40 €

 Παν. Δυτ. Μακεδονίας: 141.910,00 €

 Παν. Πατρών: 79.220,00 €

 Δήμος Πρεσπών: 210.120,00 €

 Δήμος Φλώρινας: 210.030,00 €

 Δήμος Bitola: 196.330,00 €

 Δήμος Resen: 180.017,40 €



Κύριοι Στόχοι του Έργου

 Προώθηση των πράσινων μεταφορών - Ηλεκτροκίνησης

 Η σχεδίαση και η εφαρμογή ενός ενεργειακά αποδοτικού, έξυπνου συστήματος
μεταφορών-ITS

 Η τουριστική προβολή της διασυνοριακής περιοχής

 Η καθημερινής μεταφορά των μαθητών προς το Σχολείο

 Η διευκόλυνση των κατοίκων στην καθημερινότητά τους.



Ειδικοί στόχοι του Έργου

 Προστιθέμενη αξία των τουριστικών χώρων της περιοχής.

 Η ενίσχυση των διασυνοριακών πολιτικών σχέσεων.

 Ο βέλτιστος προγραμματισμός δρομολογίων.

 Προσβασιμότητα ηλικιωμένων και ατόμων με αναπηρία.

 Απαλλαγή των μεταφορών από τη χρήση άνθρακα και η υποστήριξη του δικτύου
ηλεκτρικής ενέργειας.

 Ευαισθητοποίηση του κοινού σχετικά με την ενσωμάτωση ηλεκτρικών οχημάτων.

 Προώθηση των πράσινων μεταφορών.

 Προώθηση των ΑΠΕ



Αποτελέσματα 1/2

 Τέσσερις σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών Οχημάτων στους τέσσερεις 
Δήμους (Πρέσπες, Φλώρινα, Μπίτολα, Ρέσεν)

 Τέσσερα Φωτοβολταϊκά συστήματα

 Οχτώ ηλεκτρικά οχήματα  - Τέσσερα επιβατικά αυτοκίνητα και τα 
τέσσερα ηλεκτρικά mini-buses στους τέσσερεις δήμους

 Δημιουργία ευφυών συστημάτων συγκοινωνίας – ITS

 Εύρεση βέλτιστου προγραμματισμού δρομολογίων ανά δήμο.

 Προώθηση  της ηλεκτροκίνησης

 Εξοικονόμηση κόστους μεταφοράς και συντήρησης 

 Περιβαλλοντικά οφέλη λόγω ηλεκτροκίνησης και ΑΠΕ



Αποτελέσματα 2/2

 Η ηλιακή φόρτιση και ηλεκτροκίνηση ως τουριστικός πόλος έλξης 
θεματικού τουρισμού

 Tο ηλεκτρικό αυτοκίνητο μπορεί να χρησιμοποιηθεί για 
διαφορετικούς σκοπούς και να αυξηθεί η αποτελεσματικότητά του.

 Ευαισθητοποίηση για ευαίσθητες κοινωνικές ομάδες (παιδιά, 
ηλικιωμένοι και τα άτομα με αναπηρία) - Διευκόλυνση στην 
μετακίνηση

 Οκτώ μόνιμες θέσεις εργασίας για τους οδηγούς των ηλεκτρικών 
οχημάτων.



Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας και 

Πανεπιστήμιο Πατρών

 Τα δύο Πανεπιστήμια ανέλαβαν τον σχεδιασμό και τις τελικές μελέτες –
τεύχη δημοπράτησης για τα ακόλουθα:

 α) Τα ηλεκτροκίνητα οχήματα που θα προμηθευτούν οι Δήμοι.

 300 Km minimum κάλυψη απόστασης

 β) Τους σταθμούς ηλιακής φόρτισης και τις προδιαγραφές τους

 20 ΚW minimum ισχύς ανά εγκατάσταση/Δήμο

 γ) Το Έξυπνο Σύστημα Μεταφορών - ITS

 Real time ενημέρωση του οδηγού και του κοινού για δρομολόγια



· Διαδρομές σε τουριστικά αξιοθέατα της περιοχής

· Διαδρομές για τη μετακίνηση μαθητών σπίτι σχολείο

· Διαδρομές για το ιατρείο του Δήμου

· Διαδρομές για τη μετακίνηση των Δημάρχων σε Φλώρινα, Πρέσπες και

όμορους Δήμους

Προτεινόμενες Διαδρομές Ηλεκτρικών

Αυτοκινήτων



Προγραμματισμός βέλτιστης διαδρομής

Πανεπιστήμιο Πατρών



Σύστημα διαχείρισης ενέργειας σταθμών 

φόρτισης – οχημάτων- ΠΔΜ



Παρακολούθηση παραγωγής και 

κατανάλωσης ενέργειας από ΑΠΕ

 Ετήσια/Εβδομαδιαία/Ημερήσια κατανάλωση ενέργειας 

φορτιστών οχημάτων, αντλίας θερμότητας, φωτοβολταϊκού

συστήματος και δημαρχείου

 Κάθε πολίτης θα μπορεί να παρακολουθεί την κατανάλωση 

ενέργειας από το κινητό ή από τον υπολογιστή του. 

 Θα μπορεί να επιλέξει τη χρονική περίοδο (ημέρα, εβδομάδα, 

μήνας ή έτος) για 5 χρόνια.



Παραδοτέα Μπίτολα 1/5:

 Εγκατάσταση φωτοβολταϊκών πάνελ στην οροφή της 
αθλητικής αίθουσας στα Μπίτολα



Παραδοτέα Μπίτολα 2/5:

 Φορτιστής ηλεκτρικού οχήματος και Φ/Β εγκατάσταση 
Inverter - Μπίτολα



Παραδοτέα Μπίτολα 3/5:

 Ηλεκτρικό όχημα Peugeot e Traveller - Μπίτολα



Παραδοτέα Μπίτολα 4/5:

 Ηλεκτρικό όχημα Electro vehicle Peugeot 2008 – Μπίτολα



Παραδοτέα Μπίτολα 5/5:

 Εγκατάσταση συστήματος μεταφορών  -Μπίτολα



Παραδοτέα RESEN 1/2:

 Peugeot model e-2008



Παραδοτέα RESEN 2/2:

 Κατασκευή σταθμού φόρτισης, Διαμόρφωση στάσεων 

λεωφορείων- Εγκατάσταση συστημάτων επικοινωνίας



Παραδοτέα Δήμου Πρεσπών 1/3:

 Hyundai CONA Electric



Παραδοτέα Δήμου Πρεσπών 2/3:

 Mercedes e-VITO 



Παραδοτέα Δήμου Πρεσπών 3/3:

 Ευφυές Σύστημα Μεταφορών - ITS



Προώθηση της Ηλεκτροκίνησης



Το νέο Σύστημα ITS!


