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Περίληψη 

Η παρούσα προµελέτη σκοπιµότητας συντάχθηκε στα πλαίσια του έργου ENER SUPPLY 
(πλήρης τίτλος στα Ελληνικά: «Ενεργειακή Αποδοτικότητα και Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας – 
Υποστήριξη των Ενεργειακών Πολιτικών σε Τοπικό Επίπεδο»), το οποίο συγχρηµατοδοτείται 
από την Ευρωπαϊκή Ένωση στα πλαίσια του προγράµµατος Διασυνοριακής Συνεργασίας της 
Νοτιοανατολικής Ευρώπης South-East Europe (SEE).  

Το έργο ENER SUPPLY έχει ως στόχο να βελτιώσει την εµπειρία των τοπικών αρχών, µέσω 
µιας διαδικασίας µεταφοράς τεχνογνωσίας σχετικά µε την αξιοποίηση των διαθέσιµων σε τοπικό 
επίπεδο ΑΠΕ και τον σχεδιασµό / οργάνωση αποδοτικών συστηµάτων ενεργειακής διαχείρισης. 
Στα πλαίσια του έργου συντάχθηκαν δύο µελέτες σκοπιµότητας για τεχνολογίες ΑΠΕ, µία για 
ένα Αιολικό πάρκο και µία για ένα µικρό υδροηλεκτρικό σταθµό, στην περιοχή της Περιφέρειας 
Πελοποννήσου.  

Η παρούσα µελέτη αφορά σε ένα έργο ενεργειακής αξιοποίησης του υδατικού δυναµικού του 
ποταµού Λούσιου. Το υπό µελέτη έργο βρίσκεται στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου, στην 
περιοχή του δήµου Τρικολώνων (νοµός Αρκαδίας). 

Ο υπό µελέτη ΜΥΗ σταθµός είναι φυσικής ροής, χωρίς δηλαδή εγκαταστάσεις αποταµίευσης 
του νερού, για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από την εκµετάλλευση του σηµαντικού 
ύψους πτώσης που δηµιουργείται τοπικά. Ο σταθµός προβλέπεται να αποτελείται από µία 
διάταξη υδροληψίας και τον αντίστοιχο αγωγό προσαγωγής του νερού, ο οποίος θα καταλήγει 
στο εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας όπου θα εδράζονται οι υδροστρόβιλοι, και τις 
συναφείς ηλεκτροµηχανολογικές εγκαταστάσεις. 
 
Η εγκατεστηµένη ισχύς του µικρού υδροηλεκτρικού σταθµού θα είναι 9,674 MW, θα παράγει 
ετησίως 30 GWh και θα αποτελείται από 2 στροβίλους τύπου FRANCIS. 
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Summary 

The current preliminary feasibility study was conducted in the frame of the project ENER- 
SUPPLY (Energy Efficiency and Renewables – Supporting Policies in Local level for Energy) 
which is co-funded from the European Union in the frame of the of the South East Europe 
Transnational Cooperation Programme South-East Europe (SEE).  

The ENER SUPPLY Project aims to strengthen the expertise of public local administrations by 
means of a know-how transfer process regarding the exploitation of local renewable energy 
sources (RES) and the planning of an efficient energy management. In the frame of the project 
two feasibility studies were conducted concerning RES technologies, one for a Wind Park and 
one for a Small Hydroelectric plant, in the area of the Periphery of Peloponnesus. 

The present study refers to a project for the exploitation for energy producing purposes of the 
water resource potential of Lousios River. The project under study is located to the Periphery of 
Peloponnesus, in the area of the Municipality of Trikolones (prefecture of Arcadia).  

The small hydropower (SHP) plant under study is of natural flow (run of river), without the need 
of constructing water storage facilities, for the production of electric energy from the exploitation 
of the significant head that is locally been created. The plant in foreseen to consist of an intake 
and the corresponding penstock, which is going to end up to the electric power plant where the 
hydro- turbines will be placed, as well as the necessary relevant electromechanical devices.  

The installed capacity of the small hydropower plant will be 9.674 MW, it is planned that will 
produce 30 GWh of electricity annually, and will constitute of 2 water turbines of the FRANCIS 
type. 
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1. Εισαγωγή 

Για τον εντοπισµό των ενδεικνυόµενων περιοχών για την εγκατάσταση µικρών υδροηλεκτρικών 
έργων επιλέχθηκε η περιοχή της λεκάνης απορροής του κάτω Λούσιου, ενώ χρησιµοποιήθηκε 
το λογισµικό που έχει αναπτυχθεί στο ΚΑΠΕ. Ο ποταµός Λούσιος έχει µήκος περίπου 23 
χιλιοµέτρων. Οι πηγές του βρίσκονται στην εκκλησία της Αγίας Παρασκευής, κοντά στο χωριό 
Καλονέρι, και νοτιότερα στην περιοχή της αρχαίας Θεισόας (οροπέδιο της Καρκαλούς).  

Στη σύντοµη πορεία του από το οροπέδιο της Καρκαλούς µέχρι τη συµβολή του µε τον Αλφειό, 
ο Λούσιος, περνώντας δυτικά της Δηµητσάνας (όπου υπάρχει και το Υπαίθριο Μουσείο 
Υδροκίνησης), συγκεντρώνει έναν εντυπωσιακό όγκο νερών και χαράζει βαθιά µέσα στην 
ασβεστολιθική µάζα της Γορτυνίας ένα από τα οµορφότερα φαράγγια της Πελοποννήσου 
µήκους 15 χιλιοµέτρων και πλάτους περίπου 2 χιλιοµέτρων, προτού καταλήξει στον Αλφειό, 
κοντά στην Καρύταινα.  

Το φαράγγι που σχηµατίζει η δύναµη των υδάτων του Λούσιου είναι αλλού οµαλό και 
προσβάσιµο και αλλού εξαιρετικά δύσβατο. Ξεκινώντας από µικρά ρυάκια δυναµώνει και 
χύνεται στον Αλφειό µετά την αρχαία Γόρτυνα. Ωστόσο, η ορµή µε την οποία πέφτουν τα νερά 
των πηγών, καθώς εκβάλλουν από τον Λούσιο αποτελούν µια φυσική πηγή ενέργειας. Οι 
κάτοικοι της περιοχής από τα παλαιότερα ήδη χρόνια την εκµεταλλεύτηκαν κατασκευάζοντας 
νερόµυλους, νεροτριβές ακόµα και µπαρουτόµυλους, επωφελούµενοι έτσι της αφθονίας του 
υγρού στοιχείου. 

Οι εκτεταµένες ορθοπλαγιές του φαραγγιού φιλοξενούν πολλά βραχόβια φυτικά είδη και 
αποτελούν ορµητήριο για πλήθος πουλιών. Κοντά στις όχθες του ποταµού βρίσκουν καταφύγιο 
διάφορα είδη αµφίβιων, ερπετών, πτηνών και θηλαστικών. Το φαράγγι χαρακτηρίστηκε το 1997 
περιοχή ενιαίου αρχαιολογικού χώρου και προστατεύεται από το υπουργείο Πολιτισµού. 

Στην λεκάνη απορροής του Λούσιου µελετήθηκαν 7 πιθανές περιοχές/θέσεις. Χρησιµοποιώντας 
για τα χρηµατοοικονοµικά µεγέθη την µέθοδο IRR, η θέση µε τον αριθµό 3 (βλ. σχήµατα που 
ακολουθούν) βρέθηκε να έχει εσωτερικό βαθµό απόδοσης 77,5%, και είναι η πιο συµφέρουσα, 
µιας και έχει µικρό κόστος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, µεγάλη εγκατεστηµένη ισχύ και 
µεγάλη παραγωγή ενέργειας ετησίως. 

2. Τα δεδοµένα 

Από τις επτά περιοχές που µελετήθηκαν επιλέχθηκε για περαιτέρω ανάλυση στην παρούσα 
µελέτη η περιοχή Νο 3, τα τεχνικά χαρακτηριστικά της οποίας περιγράφονται στις επόµενες 
παραγράφους. 

Πίνακας 1: Οι συντεταγµένες της περιοχής του έργου 

ΕΓΣΑ 87 Χ Υ Υψόµετρο 

Υδροληψία 327.300 4.158.750 552,2 

Υποσταθµός 327.300 4.158.300 454,1 
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Σχήµα 1: Οι 7 περιοχές που µελετήθηκαν 
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Πίνακας 2: Βασικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης του τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου 
δυναµικού του υδατορεύµατος 

Κωδικός έργου 1 2 3 4 5 5α 6 7 

Μεγιστοποίηση 
εγκατεστηµένης 
ισχύος 

Χ  Χ Χ   Χ  

Μεγιστοποίηση 
παραγόµενης 
ενέργειας 

 Χ Χ  Χ   Χ 

Ελαχιστοποίηση 
κόστους παραγωγής  Χ Χ   Χ  Χ 

Ονοµαστική παροχή 
εκάστου στροβίλου 
(m3/s) 

8,553 6,015 6,000 6,687 7,974 4,627 5,824 5,930 

Καθαρό ύψος 
υδατόπτωσης (m) 69,47 98,25 95,73 33,58 17,51 17,57 102,43 99,03 

Τύπος στροβίλων FRANC
IS 

FRANC
IS 

FRANC
IS 

FRANC
IS 

AXIAL 
FLOW 

AXIAL 
FLOW 

FRANC
IS 

FRANC
IS 

Ισχύς εκάστου 
στροβίλου (KW) 5.271 5.243 5.136 1.983 1.642 956 5.294 5.208 

Αριθµός στροβίλων 2 2 2 2 2 2 2 2 

Εγκατεστηµένη 
ηλεκτρική ισχύς (ΜW) 9,965 9,918 9,674 3,754 2,665 1,556 9,972 9,857 

Αναµενόµενη ετήσια 
παραγωγή ενέργειας 
(MWh) 

24.642 35.468 30.025 10.833 6.080 5.779 34.615 32.476 

Συντελεστής 
χρησιµοποίησης (%) 40 57,9 51,4 46,8 42,3 69,1 56 53,4 

Ποσοστό αξιοποίησης 
υδάτινου δυναµικού 
(%) 

76,21 75,95 75,15 75,65 79,73 75,82 75,39 75,29 

Κόστος παραγωγής 
(€/ΜWh) 53,36 34,28 33,85 67,92 90,15 66,77 35,64 34,93 

Εσωτερικός βαθµός 
απόδοσης ΙRR (%) 41,79 72,14 77,5 28,79 16,67 31,68 72,51 72,58 
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Σχήµα 2: Η λεκάνη απορροής του κάτω Λούσιου Σχήµα 3: Λεπτοµέρεια της υπό µελέτη περιοχής 
 

 
Σχήµα 4: Τοπογραφία της υπό µελέτης περιοχής  

ποταμός	  Αλφ
ειός 

ποταμός	  Λούσιος 

ποταμός	  Λούσιος 

ποταμός	  Αλφειός 

Καρκαλού 

Δημητσάνα 

Ζάτουνα 

Στεμνίτσα 

Ελληνικό 

Ατσίχολος 
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Σχήµα 5: Χάρτης µέσων τιµών της παροχής και χάρτης κλίσεων του εδάφους 

 

Χάρτης	  εκτιμώμενων	  μέσω	  τιμών	  παροχής	  κατά	  την	  
ροή	  του	  υδατορεύματος 

Χάρτης	  κλίσεων	  του	  εδάφους	  κατά	  την	  ροή	  του	  
υδατορεύματος 
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2.1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τύπος: Κατά τον ρου του ποταµού 

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς = 9,674 MW 

Ετήσια παραγόµενη ενέργεια = 30,025 GWh 

Χρόνος ζωής του έργου = 50 έτη 
 
Το συνολικό κόστος ενός µικρού ΥΗΕ αναλύεται σε: 

1. Κόστος έργων πολιτικού µηχανικού,  

2. Κόστος ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (εγκατεστηµένου), και  

3. Κόστος σύνδεσης µε το δίκτυο. 
 
Η περαιτέρω ανάλυση των 3 αυτών συνιστωσών του συνολικού κόστους του ΜΥΗ σταθµού έχει 
ως εξής: 

1.  Το κόστος των έργων πολιτικού µηχανικού (ΚG) προκύπτει ως άθροισµα του κόστους των 
ακολούθων κύριων συνιστωσών : 
• κόστος υδροληψίας, 
• κόστος εκχειλιστή, 
• κόστος διώρυγας προσαγωγής, 
• κόστος αγωγού προσαγωγής, 
• κόστος δεξαµενής φόρτισης, 
• κόστος οδών προσπέλασης, 
• κόστος κτηρίου ΥΗΣ. 

2.  Το κόστος του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (KM) προκύπτει ως άθροισµα του κόστους 
των ακόλουθων κύριων συνιστωσών: 
• κόστος υδροστροβίλων,  
• κόστος ρυθµιστή στροφών, 
• κόστος του µετασχηµατιστή ισχύος, 
• κόστος γεννήτριας, 
• κόστος των ηλεκτρικών πινάκων. 

3. Το κόστος σύνδεσης µε το δίκτυο (Κσ) αποτελεί µία γνωστή (φιξαρισµένη) τιµή, η οποία 
καθορίζεται από τον διαχειριστή του δικτύου µεταφοράς της ηλεκτρικής ενέργειας. 

Το συνολικό κόστος επένδυσης Κ προκύπτει ως:  Κ = ΚG + KM + Kσ 

Προϋπολογισµός του έργου 
 
Για την προγραµµατιζόµενη επένδυση θα απαιτηθούν οι παρακάτω συνοπτικά περιγραφόµενες 
επενδύσεις σε κύριες και βοηθητικές µονάδες:  

 υδροστρόβιλοι (2) τύπου Francis,  
 υδραυλική µονάδα ελέγχου και υδραυλική βάνα φραγής,  
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 σχάρες για τη συγκράτηση των φύλλων και φερτών υλικών στην είσοδο της ορεινής 
υδροληψίας, και µηχανισµός καθαρισµού τους. 

 τριφασική γεννήτρια, µετασχηµατιστής µέσης τάσης, µετασχηµατιστής χαµηλής τάσης,  
 ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αλεξικέραυνο,  
 δοκιµές εγκατάστασης,  
 θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού.  

 
Ακόµα θα γίνουν χωµατουργικές εργασίες, διάνοιξη θεµελίων των πακτώσεων, επικάλυψη του 
αγωγού µετά την τοποθέτηση, κατασκευή οικίσκου (ο «σταθµός») για την τοποθέτηση του 
εξοπλισµού, χωµατουργικά του κτηρίου, διαµόρφωση και περίφραξη του γηπέδου, γερανο-
γέφυρα στο κτήριο, ενώ θα χρειαστεί οπλισµένο σκυρόδεµα για την κατασκευή της υδροληψίας 
και των πακτώσεων του αγωγού προσαγωγής. Επίσης, προβλέπεται η σύνταξη µελετών και η 
επίβλεψη της εκτέλεσης του έργου, καθώς και η σύνδεση του σταθµού µε το δίκτυο µέσης 
τάσης. 

Πίνακας 3: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου  

Συνολική παροχή m³/s 12,0 
Ύψος πτώσης m 95,7 
Αριθµός στροβίλων - 2 
Τύπος   - Francis 
Ροή ανά στρόβιλο m³/s 6,0 
Μέγιστες υδραυλικές απώλειες % 5,0% 
Λοιπές απώλειες % 1,0% 
Έργα οδοποιίας     
Μήκος km 3 
Αυλάκι απαγωγής     
Μήκος  m 50 
Αγωγός πτώσης     
Μήκος m 600 
Αριθµός - 1 
Επιτρεπόµενη απώλεια µανοµετρικού στον αγωγό πτώσης % 1,0% 
Διάµετρος m 2,50 
Μέσο πάχος τοιχώµατος σωλήνα (αγωγού) mm 9,65 
Γραµµή µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας     
Τύπος δικτύου -  Κεντρικό δίκτυο 
Μήκος km 6,0 
Τάση kV 110,0 
      
 
Διατήρηση οικολογικής παροχής 
 
Η ελάχιστη απαιτούµενη παροχή προσδιορίστηκε σύµφωνα µε την ΚΥΑ 49828/2008 (ΦΕΚ Β 
2464 // 03.12.2008) περί του «Ειδικού πλαισίου χωροταξικού σχεδιασµού και αειφόρου 
ανάπτυξης για τις ανανεώσιµες πηγές ενέργειας» του (πρώην) Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Συγκεκριµένα, η 
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ελάχιστη απαιτούµενη οικολογική παροχή λαµβάνεται / θεωρείται ως το µέγιστο από τα 
παρακάτω µεγέθη: 
• 30% της µέσης παροχής των θερινών µηνών (Ιουνίου - Ιουλίου – Αυγούστου) 
• 50% της µέσης παροχής του µήνα Σεπτεµβρίου ή 
• 30 litre/s σε κάθε περίπτωση. 
 
Με βάση τα ανωτέρω, η οικολογική παροχή του υδατορεύµατος υπολογίστηκε σε 250 litre/sec. 
 

2.2. Τα οικονοµικά χαρακτηριστικά του έργου 

Για την εκτίµηση της οικονοµικότητας (δηλ. όλων των χρηµατοοικονοµικών χαρακτηριστικών του 
έργου) έγιναν ορισµένες υποθέσεις (σενάρια). Αυτά έχουν ως εξής: 

Ανάλυση προβλεπόµενων πρώτων υλών: Η λειτουργία της µονάδας δεν απαιτεί πρώτες ύλες, 
αφού το νερό είναι µια µορφή πρωτογενούς ενέργειας που παρέχεται δωρεάν και αξιοποιείται 
έτσι ώστε να µετατραπεί  σε ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς, δεν υπολογίζονται πρώτες ύλες στο 
κόστος «τροφοδοσίας» της µονάδας. 

Αµοιβές προσωπικού: Με τις νέες εγκαταστάσεις θα δηµιουργηθούν ανάγκες στην εταιρία που 
θα αφορούν στην  ηλεκτροµηχανολογική επίβλεψη της µονάδας. Για τον λόγο αυτό προβλέπεται 
η πρόσληψη ενός ηλεκτρολόγου µηχανικού, ο οποίος θα ελέγχει τις εγκαταστάσεις και θα 
επεµβαίνει όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η αµοιβή του προβλέπεται να ανέλθει σε 15.000 Ευρώ 
ετησίως.   

Κατανάλωση ενέργειας: Προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή κι αδιάκοπτη λειτουργία, η 
εγκατάσταση θα χρησιµοποιεί τριφασικό ρεύµα από το δίκτυο της ΔΕΗ. Οι ανάγκες της µονάδας 
σε ηλεκτρική ενέργεια για το πρώτο έτος µετά την ολοκλήρωση του νέου επενδυτικού σχεδίου 
και την εγκατάσταση του εξοπλισµού διαµορφώνονται στα 120€ το µήνα. 

Τέλη & Δηµοτικοί Φόροι: Οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ υποχρεούνται 
στην καταβολή τέλους 3% του κύκλου εργασιών τους στο δήµο της περιοχής εγκατάστασής 
τους.   

Κόστος Συντήρησης: Το συγκεκριµένο κόστος (γνωστό, αλλιώς, ως κόστος «λειτουργίας και 
συντήρησης» - Λ&Σ) προβλέπεται προκειµένου να συµπεριληφθεί στο κόστος παραγωγής το 
υφιστάµενο κόστος εξαιτίας κάποιων απρόβλεπτων ζηµιών και φθορών των µηχανηµάτων ή 
των υπολοίπων λειτουργικών τµηµάτων της µονάδας. Σε αυτό λαµβάνεται υπόψη και το κόστος 
για την προγραµµατισµένη συντήρηση της εγκατάστασης, καθώς και η απώλεια εισόδων που 
θα έχει η «επιχείρηση» όσο η µονάδα παραµένει ανενεργή (εκτός λειτουργίας) για λόγους 
συντήρησης. 

Τόκοι µακροπρόθεσµου δανείου επένδυσης:  Προβλέπεται η σύναψη µακροπρόθεσµου δανείου 
από τον ιδιοκτήτη / διαχειριστή της µονάδας, προκειµένου να καλυφθεί το 40% του συνόλου της 
επένδυσης.  

Το συνολικό κόστος του έργου είναι το άθροισµα του αρχικού και του ετήσιου κόστους. 
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Πίνακας 4: Το αρχικό κόστος του έργου  

  Σχετικό 
κόστος Αρχικό κόστος (πιστώσεις) Ποσό (σε €) 

Μελέτη σκοπιµότητας 370.800 3,0% 
Ανάπτυξη 459.600 3,7% 
Μηχανολογικά 62.400 0,5% 
Σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας     
Υδροστρόβιλος 5.971.250 48,1% 
Έργα οδοποιίας 111.600 0,9% 
Γραµµή µεταφοράς ηλεκτρισµού 654.000 5,3% 
Υποσταθµός 428.400 3,4% 
Ισοζύγιο συστήµατος & διάφορα     
Αγωγός πτώσης 1.120.800 9,0% 
Κανάλι 403.200 3,2% 
Άλλο 2.842.162 22,9% 

Συνολικά αρχικά κόστη 12.424.212 100,0% 

Πίνακας 5: Τα ετήσια κόστη του έργου  

Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης ΜΥΗΣ 
Ετήσιο Κόστος Αµοιβών  15.000 
Συντελεστής Συντήρησης Η/Μ  2% 
Συντελεστής Συντήρησης έργων Πολιτικού Μηχανικού   0,5%  
Συντελεστής κόστους ασφάλισης Η/Μ  0,625% 
Συντελεστής κόστους ασφάλισης έργων Πολιτικού Μηχανικού  0,625% 
Γραµµή µεταφοράς ηλεκτρισµού (χρήση)  3% 
Τέλη & Δηµοτικοί Φόροι  
(οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 
υποχρεούνται στην καταβολή τέλους στο δήµο της περιοχής 
εγκατάστασής τους) 

 3% του κύκλου εργασιών 

Πίνακας 6: Τα συνολικά κόστη του έργου  

Οικονοµικοί Παράµετροι     
Τιµή πληθωρισµού % 3,0% 
Διάρκεια ζωής έργου έτος 50 
Δάνειο % 40% 
Επιτόκιο δανεισµού % 7,2% 
Περίοδος χρέους έτος 10 
      
Αρχικά κόστη     
Σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας € 5.971.250 
Άλλα € 6.452.962 

Συνολικά αρχικά κόστη € 12.424.212 
      
Κίνητρα και επιχορηγήσεις € 4.969.684 
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Ετήσια κόστη και πληρωµές χρέους     
Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης  € 231.657 
Κόστος 3% € 79.133 
Πληρωµές χρέους - 10 έτη € 705.688 
     
Συνολικά ετήσια κόστη € 1.016.478 
      
Ετήσιες αποταµιεύσεις και έσοδα     
Έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας € 2.637.764 
     
Συνολικές ετήσιες αποταµιεύσεις και εισόδηµα € 2.637.764 
      
Οικονοµική Βιωσιµότητα     
Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) % 77,5% 
Απλή αποπληρωµή έτη 3,1 

Πίνακας 7: Η χρηµατοδοτική διάρθρωση της επένδυσης 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

Α. Ίδια Κεφάλαια 2.484.842 20% 

Β. Άλλη Κρατική Ενίσχυση 4.969.685 40% 

Γ. Λοιπά Κεφάλαια 4.969.685 40% 

Τραπεζικό δάνειο µε κρατική ενίσχυση - - 

Τραπεζικό δάνειο χωρίς κρατική ενίσχυση 4.969.685 40% 

Άλλα κεφάλαια - - 

Δ. Σύνολο Κόστους Επένδυσης  
(Δ = Α + Β + Γ) 12.424.212 100% 

 
Τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων 
 
Για την υλοποίηση της επένδυσης, θα χρησιµοποιηθεί και τραπεζικός δανεισµός. Το συνολικό 
ποσό ανέρχεται στο 40% του κόστους του συνολικού επιχειρηµατικού σχεδίου (βλ. Πίνακα 7). Η 
ανάλυση του τραπεζικού δανεισµού δίνεται στον επόµενο Πίνακα. 

Πίνακας 8: Ο τραπεζικός δανεισµός 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  (ΣΕ €) 

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 4.969.685,00 €   

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7,20%   

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 10,0   ΕΤΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (αριθµός δόσεων ανά έτος) 2    

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 0   ΕΤΗ 

ΥΨΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 352.843,84 €   
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Α/Α ΔΟΣΗΣ ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΤΟΚΟΣ  ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

Δόσεις        4.969.685,0  

1η Δόση  178.908,7  173.935,2  352.843,8  4.795.749,8  

2η Δόση  172.647,0  180.196,8  352.843,8  4.615.553,0  

3η Δόση  166.159,9  186.683,9  352.843,8  4.428.869,0  

4η Δόση  159.439,3  193.404,6  352.843,8  4.235.464,5  

5η Δόση  152.476,7  200.367,1  352.843,8  4.035.097,4  

6η Δόση  145.263,5  207.580,3  352.843,8  3.827.517,0  

7η Δόση  137.790,6  215.053,2  352.843,8  3.612.463,8  

8η Δόση  130.048,7  222.795,1  352.843,8  3.389.668,7  

9η Δόση  122.028,1  230.815,8  352.843,8  3.158.852,9  

10η Δόση  113.718,7  239.125,1  352.843,8  2.919.727,8  

11η Δόση  105.110,2  247.733,6  352.843,8  2.671.994,1  

12η Δόση  96.191,8  256.652,1  352.843,8  2.415.342,1  

13η Δόση  86.952,3  265.891,5  352.843,8  2.149.450,5  

14η Δόση  77.380,2  275.463,6  352.843,8  1.873.986,9  

15η Δόση  67.463,5  285.380,3  352.843,8  1.588.606,6  

16η Δόση  57.189,8  295.654,0  352.843,8  1.292.952,6  

17η Δόση  46.546,3  306.297,5  352.843,8  986.655,0  

18η Δόση  35.519,6  317.324,3  352.843,8  669.330,8  

19η Δόση  24.095,9  328.747,9  352.843,8  340.582,9  

20η Δόση  12.261,0  340.582,9  352.843,8  0  

3. Συµπεράσµατα 

Το υπό µελέτη ΜΥΗ έργο συνιστά µία φθηνή επιλογή για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, 
φιλική προς το περιβάλλον. Στο οικονοµικό σκέλος της επένδυσης, το κόστος της εγκατάστασης 
είναι σχετικά υψηλό, αλλά αυτό αντισταθµίζεται από το χαµηλό κόστος λειτουργίας και 
συντήρησης. Λαµβάνοντας υπόψη τις κυριότερες µεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων, µπορεί 
κανείς να καταλήξει στο γεγονός ότι αποτελεί ένα επικερδές έργο.  

Παράλληλα η λειτουργία του ΜΥΗ Σταθµού θα συµβάλλει στη µείωση των εκπεµπόµενων 
ρύπων, µε την υποκατάσταση της ενέργειας που παράγεται από τα συµβατικά καύσιµα, 
συµβάλλοντας έτσι στην παγκόσµια προσπάθεια µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου. 

	  	  


