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PLANNING WITH UNCERTAINTY
HEATING THE MUNICIPAL SWIMMING POOL BY USING THE WASTE THERMAL ENERGY FROM THE 

POWER PLANT OF SYROS

ΥΔΓΗΑΕΟΝΣΑ ΜΔ ΑΒΔΒΑΗΟΣΖΣΑ  
ΘΔΡΜΑΝΖ ΓΖΜΟΣΗΚΟΤ ΚΟΛΤΜΒΖΣΖΡΗΟΤ ΜΔ ΥΡΖΖ ΣΖ ΑΠΟΡΡΗΠΣΟΜΔΝΖ ΘΔΡΜΗΚΖ 

ΔΝΔΡΓΔΗΑ ΑΠΟ ΣΟΝ ΑΤΣΟΝΟΜΟ ΣΑΘΜΟ ΠΑΡΑΓΩΓΖΣΖ ΓΔΖ ΣΖ ΤΡΟ

Municipality of Syros- Ermoupolis has a Planning and IT Department/ In times of modern administration and 

e-government is as basic as the Technical Services.

We are going to follow an innovative project, step by step not only from the technoeconomical aspect but 

also in connection with the jeneral crisis field Greece. Also 2 project and 1 proposal. 

Ο Δήμος Σύροσ Ερμούπολης διαθέηει Τμήμα Προγραμμαηιζμού & ΤΠΕ / ζηην εποτή ηης ζύγτρονης 

διοίκηζης και ηλεκηρονικής διακσβέρνηζη η Υπηρεζία ασηή είναι ηόζο απαραίηηηη για έναν Δήμο όζο και οι 

Τετνική.

Θα παροσζιαζηεί καηαρτήν ένα πρόγραμμα ότι μόνο από ηην πλεσρά ηης καθαρής Τετνοοικονομικής 

πρόηαζης αλλά και με ηον ζσζτεηιζμό ηης Ελλάδας ζηην κρίζη  και 2 προγράμμαηα ποσ ήδη ηρέτοσν και 1 

προηάζη . 



CRISIS, A WORD WITH NEGATIVE MEANING /ˈkraɪsɪs/ Show Spelled [krahy-sis] Show IPA 

noun, plural cri·ses /ˈkraɪsiz/ Show Spelled [krahy-seez] Show IPA , adjective noun 1. a stage in a

sequence of events at which the trend of all future events, especially for better or for worse, is 

determined; turning point. 2. a condition of instability or danger, as in social, economic, political, or

international affairs, leading to a decisive change. 3.a dramatic emotional or circumstantial

upheaval in a person's life. 

4. Medicine/Medical . a. the point in the course of a serious disease at which a decisive change

occurs, leading either to recovery or to death. b. the change itself.

5. the point in a play or story at which hostile elements are most tensely opposed to each other

CRISE  /kʁiz/ féminin(Médecine) Changement en bien ou en mal qui survient dans le cours d'une 

maladie et s'annonce par quelques phénomènes particuliers, comme une excrétion abondante, une 

hémorragie considérable, des sueurs, un dépôt dans les urines, etc.  Crise heureuse. Crise funeste.

 Une opinion astrologique a attribué une influence à la lune sur les crises. 

Après cela nous [la terre] pouvons bien prétendre à envoyer des influences à la lune et à 

donner des crises à ses malades. — (··Bernard le Bouyer de Fontenelle, Mondes, 2e soir. — cité par 

Littré
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ΚΡΙΣΗ,  ΜΙΑ ΛΕΞΗ ΜΕ ΘΕΤΙΚΟ ΝΟΗΜΑ κρίση 1 ε [krísi] Ο31 : 1α. ε άπνςε ηελ νπνία έρεη 

δηακνξθώζεη θάπνηνο ζρεηηθά κε έλα ζέκα, σο απνηέιεζκα κηαο ινγηθήο δηεξγαζίαο, ε ελέξγεηα ή ην 

απνηέιεζκα ηνπ θξίλσ: ~ ορζή / εζθαικέλε. . β. ε δηαλνεηηθή ηθαλόηεηα πνπ ραξαθηεξίδεηαη από ηελ 

νξζή εθηίκεζε γεγνλόησλ ή θαηαζηάζεσλ: Έτεη κλήκε, αιιά δελ έτεη ~. Bαζίδοκαη / έτω εκπηζηοζύλε 
ζηελ ~ ζοσ. Επαθίεκαη ζηελ ~ ζας. Ερωηήζεης θρίζεως, εξσηήζεηο κε ηηο νπνίεο ειέγρεηαη ε θξηηηθή 

ηθαλόηεηα θάπνηνπ.

κρίση2 ε : 1α. μαθληθή θαη βίαηε επηδείλσζε κηαο ρξόληαο ζπλήζ. πάζεζεο, ή απιώο ε απόηνκε θαη 

νμεία εκθάληζε ζπκπησκάησλ ζε έλα έσο ηόηε πγηέο άηνκν: ~ άζζκαηος / ρεσκαηηζκώλ. ~

ζθωιεθοεηδίηηδας. β. νμεία εθδήισζε ελόο ζπλαηζζήκαηνο, κηαο ςπρηθήο δηάζεζεο, ελόο ηξόπνπ 

ζθέςεο: Nεσρηθή ~. ~ κειαγτοιίας / ζσκού / γέιηοσ. 2α. θνξύθσζε κηαο δύζθνιεο εμειηθηηθήο πνξείαο 

κε επηδείλσζε όισλ ησλ αξλεηηθώλ θαηλνκέλσλ, από ην μεπέξαζκα ηεο νπνίαο εμαξηάηαη ε 

επηζηξνθή ζηε θπζηνινγηθή θαηάζηαζε: Ποιηηηθή / θσβερλεηηθή ~. ~ ζεζκώλ. Tο εκπόρηο / ε 

βηοηετλία περλάεη ~. Σοβεί ~ ζηελ παηδεία. Οηθολοκηθή ~, επηβξάδπλζε ησλ θπζηνινγηθώλ ξπζκώλ ηεο 
νηθνλνκηθήο δξαζηεξηόηεηαο, αλαηξνπή ηεο ηζνξξνπίαο αλάκεζα ζηελ παξαγσγή θαη ζηελ 

θαηαλάισζε. Πεηρειαϊθή ~. Ελεργεηαθή* ~. || Yπάρτεη ~ ζηέγες, έιιεηςε.
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COMBINATING PROBLEMS TO FIND THE SOLUTION (MINUS-MINUS EQUALS PLUS)

We don’t have money to pay our fuel bills 

Olympic Size swimming pool ! 

We do have heat pollution from DEH power plant

The plan is almost inside the city

We are not interconnected with the rest electricity network

I like swimming, this is not a problem eventually….

πλδπάδνληαο ηα  πξνβιήκαηα γηα ηελ εύξεζε ιύζεο (πιελ-πιελ ίζνλ ζπλ)

Γελ έρνπκε ρξήκαηα γηα πιεξσκή πεηξειαίνπ πξνο ζέξκαλζε πηζίλαο,

Η πηζίλα είλαη Οιπκπηαθώλ Γηαζηάζεσλ! 

Έρνπκε ζεξκηθή ξύπαλζε ηνπ εξγνζηαζίνπ ηεο ΓΔΗ ζηε ζάιαζζα θαη ηνλ αέξα

Τν εξγνζηάζην είλαη θνληά ζηνλ ηζηό ηεο πόιεο

Γελ έρνπκε δηαζύλδεζε κε ηελ Ηπεηξσηηθή Διιάδα

Μνπ αξέζεη ην θνιύκπη, απηό κάιινλ δελ είλαη πξόβιεκα….





SHOULD I STAY OR SHOULD I GO?

We don’t know if we are going to have interconnection but we do know that it takes at least five years 

counting by the time of the final decision

We have to prepare a depreciation analysis for the short time of 5 years and a solution in case of 

interconnection 

ΘΑ ΜΔΙΝΔΙ Η ΘΑ ΦΤΓΔΙ ΣΟ ΔΡΓΟΣΑΙΟ ΣΗ ΓΔΗ;

Γελ γλσξίδνπκε  εάλ ζα γίλεη ε δηαζύλδεζε κε ην ππόινηπν δίθηπν, αιιά γλσξίδνπκε όηη ρξεηάδνληαη 

ηνπιάρηζηνλ 5 ρξόληα από ηε ζηηγκή ηεο νξηζηηθήο απόθαζεο.

Πξέπεη λα γίλεη αλάιπζε απόζβεζεο γηα απηά ηα ρξόληα θαη πξόηαζε γηα ην ηη ζα γίλεη ζε πεξίπησζε 

δηαζύλδεζεο



TWO -SPEED PUBLIC SECTOR

We don’t have  data planning sources 

We don't have approuved enviromental conditions 

We do have illegal constractions

We do have energy projects

We do have application studies

We do have modern finacing tools and e-submission of applications

ΓΗΜΟΙΟ ΓΤΟ ΣΑΥΤΣΗΣΩΝ 

Γελ έρνπκε δεδνκέλα ζρεδηαζκνύ, θαηαλάισζεο ζην θνιπκβεηήξην 

Γελ έρνπκε εγθεθξηκέλνπο πεξηβαιινληηθνύο όξνπο

Έρνπκε Απζαίξεηε Γόκεζε

Έρνπκε Δλεξγεηαθέο Μειέηεο

Έρνπκε Μειέηεο Δθαξκνγήο θαη πξόζθαηα ΚΑΙ ηεύρε δεκνπξάηεζεο

Έρνπκε ζύγρξνλα ρξεκαηνδνηηθά εξγαιεία, ειεθηξνληθέο θαηαζέζεηο θαθέισλ
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NUMBERS!!

Olympic Size swimming Pool, (50m x 21m)

Minimum 120.000 € / per year (60 days) for heating needs.

We have 2 boilers of 1860 kw and 407 Kw 

The average power 870 Kw

The average waste energy 1688 Kw/ 8 bar from the gases.

Minimum 600Kw/4 bar

Cost of the connection 300.000€

Time of depreciation 2,5 years!

Cost of shallow geothermal heating 450.000€

ΑΡΙΘΜΟΙ

Οιπκπηαθώλ Γηαζηάζεσλ θνιπκβεηηθή δεμακελή (50κ x 21κ )

 Καη’ ειάρηζηνλ 120.000 €/ αλά έηνο (60 εκέξεο) γηα ηε ζέξκαλζε ηεο πηζίλαο

Σην ιεβεηνζηάζην ηνπ θνιπκβεηεξίνπ είλαη εγθαηαζηεκέλνη δύν ιέβεηεο, 

έλαο νλνκαζηηθήο απόδνζεο 1860 kw θαη ν άιινο 407 kw.

Η κέζε ζεξκηθή απνδηδόκελε ηζρύ πεξίπνπ 870Kw

Η κέζε απνδηδόκελε ελέξγεηα από ηα θαπζαέξηα 1688Kw/ κε πίεζε 8 bar 

Διάρηζηε 600kw/κε πίεζε 4 bar

Σπλνιηθό θόζηνο ζύλδεζεο 300.000€

Φξόλνο απόζβεζεο 2,5 ρξόληα!

Κόζηνο εγθαηάζηαζεο  αβαζνύο γεσζεξκηθήο ελέξγεηαο 450.000€
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FINAL PROPOSAL 

The comparison of different solution shows that the best is using the waste heat from the power plant.

Disadvantage: the uncertainty of the interconnection

So the proposal is to start with the DEH solution and 

once the interconnection is announced, we are starting saving

money to the solution 2. Why not from the beginning solution 2? 

So whatever we have a bankable project…

ΣΔΛΙΚΗ  ΠΡΟΣΑΗ

Από ηε ζύγθξηζε ελαιιαθηηθώλ ιύζεσλ, ΓΔΗ, αβαζήο γεσζεξκία , αιιά θαη ειηαθά θάηνπηξα, θαίλεηαη όηη ε 

πην ζπκθέξνπζα είλαη ε αμηνπνίεζε ηεο απνξξηπηόκελεο ζεξκόηεηαο ηεο ΓΔΗ.

Μεηνλέθηεκα:  ε αβεβαηόηεηα ηεο δηαζύλδεζεο

Πξνρσξνύκε ζην έξγν ηεο ΓΔΗ θαη από ηε ζηηγκή πνπ ζα αλαθνηλσζεί ε δηαζύλδεζε ηα ρξήκαηα πνπ 

εμνηθνλνκνύκε ηα απνζεθεύνπκε γηα λα θαηαζθεπάζνπκε ηε γεσζεξκία ε νπνία έρεη πάληα κηα ζηαζεξόηεηα 

αιιά κηθξόηεξε απόδνζε ζηε ιεηηνπξγία. Γηαηί όρη από ηελ αξρή ε ιύζε ηεο γεσζεξκίαο?

Όπσο θαη λα έρεη έρνπκε κηα αληαγσληζηηθή επέλδπζε….(όρη κόλν βηώζηκε)



FINANCING   PROBLEMS 

Every investment is sustainable when you can have the first

Fund back less than 10 years, when you can have it in 2,5 is bankable.

The field of greek Banks

The field of loans

ESPA

European Banks 

Green Fund

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ ΥΡΗΜΑΣΟΓΟΣΗΗ 

Κάζε επέλδπζε είλαη βηώζηκε όηαλ έρεη ρξόλν απόζβεζεο θάησ από 10 ρξόληα, όηαλ έρεη δε ιηγόηεξν από 3 

ηόηε είλαη αληαγσληζηηθή γηα ηνλ επελδπηή.

Τν ηνπίν ησλ ηξαπεδώλ ζηελ Διιάδα

Τν ηνπίν ησλ δαλείσλ ζηελ Διιάδα

Δπξσπατθέο Τξάπεδεο

ΔΣΠΑ

Πξάζηλν Τακείν





OTHER PROJECTS – PROPOSALS

COMPOSTING, 

Home composting , hi-tech composters 

The citizens are responsible for their waste

But also the first to use their compost. 

Saving energy up to 20%  from transportation to and from 

the waste landfill

ΆΛΛΑ ΔΡΓΑ ΠΡΟΣΑΔΙ 

ΚΟΜΠΟΣΟΠΟΙΗΗ,

Οηθηαθή Κνκπνζηνπνίεζε,  πςειήο ηερλνινγίαο θνκπνζηνπνηεηέο 

Ο πνιίηεο είλαη θαη απηό ππεύζπλνο γηα ηα απνξξίκκαηά ηνπ αιιά θαη θαξπσηήο ησλ πξντόλησλ πνπ 

πξνθύπηνπλ από ηελ αμηνπνίεζήο ηνπο.

Μείσζε θαηαλάισζεο ελέξγεηαο έσο θαη 20% από ηε κεηαθνξά ηνπο πξνο θαη από ην ΦΥΤΑ. Τν πξντόλ 

θνληά ζηε πεγή.



PROMISE , ISLAND PROJECT  http://www.ieepromise.eu/el 

Energy calculators

Energy saving tips

House checks

Δηαίξνη ζην πξόγξακκα Promise

Δξγαιεία γηα αεηθνξηθέο κεηαθηλήζεηο 

Τππηθέο ζπκβνπιέο γηα ηελ εμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο

Δλεξγεηαθνί έιεγρνη θαηνηθηώλ



DWWTP (DECENTRALIZED WASTE WATER TREATMENT PLAN)

Saving energy from reducing the operating cost

Use of anaerobic treatments 

Re-use of water

Renewable energy sources at the desalination plant 

It blows and we go green…

ΑΠΟΚΔΝΣΡΩΜΈΝΟΙ ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΙ ΚΑΘΑΡΙΜΟΙ

Δμνηθνλόκεζε ελέξγεηαο από ην κεησκέλν θόζηνο ιεηηνπξγίαο

Φξήζε θαη αλαεξόβησλ δηαδηθαζηώλ

Δπαλαρξεζηκνπνίεζε πδάησλ

ΑΠΔ ζηελ αθαιάησζε 

Φπζάεη θαη πξαζηλίδνπκε…



TOWN HALL THE NEXT NIOO  

Integrated sustainability as an evolving process

ΣΟ ΓΗΜΑΡΥΔΙΟ ΣΟ ΝΔΟ ΔΝΔΡΓΔΙΑΚΟ ΚΣΗΡΙΟ

Η ελζωκαηώλνληαο ζηνλ ζρεδηαζκό ηελ βηωζηκόηεηα ωο εμειηθηηθή δηαδηθαζία




