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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 αιολικού δυναµικού. Το 
υπό µελέτη έργο εγκατάστασης Αιολικού Σταθµού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ), 
βρίσκεται στην Περιφέρεια της Πελοποννήσου, στην περιοχή του δήµου Νότιας Κυνουρίας, και 
πιο συγκεκριµένα στην δηµοτική ενότητα Λεωνιδίου, κοντά στο χωριό Πηγάδι (Περιφερειακή 
ενότητα – πρώην «νοµός» - Αρκαδίας). 

Η εγκατεστηµένη ισχύς του αιολικού πάρκου θα είναι 3,6 MW, αποτελούµενο από 2 Α/Γ τύπου 
Vestas V90 ονοµαστικής ισχύος 1,8 MW η καθεµιά, και – σύµφωνα µε τα στοιχεία του αιολικού 
δυναµικού της περιοχής και τους υπολογισµούς που έγιναν – αναµένεται να παράγει ετησίως 
9,43 GWh. 
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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 (SEE).  

The ENER SUPPLY 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 system to be implemented in the 
local scale. In the frame of the project two feasibility studies were conducted concerning RES 
technologies, one for a Wind Park and one for a Small Hydropower (SHP) plant, in the area of 
the Periphery of Peloponnesus. 

The present study refers to a project for the exploitation of the local wind potential for energy 
purposes. The project under study concerns a Wind Power producing Station/ Plant to be 
located to the Periphery of Peloponnesus, in the area of the Municipality of South Kynouria, and 
more specifically in Leonidio, near the village Pigadi (former prefecture of Arcadia).  

The installed capacity of the wind park (farm) will be 3.6 MW, and it will be consisted of 2 wind 
turbines of the Vestas V90 type with nominal capacity 1.8 MW each. According to the wind 
potential data of the area and the respective calculations, this wind farm is expected to be able 
to produce 9.43 GWh of electricity annually.  
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1. Εισαγωγή 

Για τον εντοπισµό των ενδεικνυόµενων περιοχών για την εγκατάσταση του αιολικού πάρκου 
επιλέχθηκε η περιοχή της δηµοτικής ενότητας Λεωνιδίου, ενώ χρησιµοποιήθηκε το λογισµικό και 
οι αιολικοί χάρτες που έχουν αναπτυχθεί στο ΚΑΠΕ. 

Η περιοχή του Δήµου Νότιας Κυνουρίας χαρακτηρίζεται από σηµαντικό αιολικό δυναµικό. 
Σύµφωνα µε το Ειδικό Πλαίσιο Χωροταξικού Σχεδιασµού και Αειφόρου Ανάπτυξης για τις 
Ανανεώσιµες Πηγές Ενέργειας το σύνολο της περιοχής της δηµοτικής ενότητας Λεωνιδίου 
εντάσσεται στις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας (ΠΑΠ) και συγκεκριµένα στην κατηγορία 3 
(βλ. χάρτη µε τις Περιοχές Αιολικής Προτεραιότητας – ΠΑΠ – για όλη την Ελλάδα που 
ακολουθεί).  

Η Περιοχή Π.Α.Π. 3, που εντοπίζεται στην Περιφέρεια Πελοποννήσου στους πρώην (δηλ. προ 
«Καλλικράτη») «νοµούς» Λακωνίας και Αρκαδίας και περιλαµβάνει ειδικότερα τους Δήµους: 
Βοϊών, Γερονθρών, Ζάρακα, Λεωνιδίου, Μολάων, Μονεµβασίας, Νιάτων, και την Κοινότητα 
Κοσµά. Η Φέρουσα Ικανότητά της εκτιµάται σε 438 τυπικές Α/Γ (ενδεικτικά 876 MWe). 

	  

2. Τα δεδοµένα 

Από τις περιοχές που µελετήθηκαν επιλέχθηκε για περαιτέρω ανάλυση στην παρούσα µελέτη η 
παρακάτω περιοχή µε συντεταγµένες που περιγράφονται στον πίνακα 1 ενώ τα τεχνικά 
χαρακτηριστικά της περιοχής αναλύονται στις επόµενες παραγράφους. 
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Πίνακας 1: Οι συντεταγµένες της περιοχής του έργου 

ΕΓΣΑ 87 Χ Υ Υψόµετρο 
A 402.587 4.101.941 663 
B 402.958 4.101.589 667 
Γ 402.772 4.101.420 671 
Δ 402.415 4.101.767 652 

 
ΘΕΣΕΙΣ ΤΩΝ Α/Γ 

ΕΓΣΑ 87 Χ Υ Υψόµετρο 
Α/Γ I 402.600 4.101.750 657 
Α/Γ II 402.750 4.101.600 662 

 
 
 

 

Σχήµα 1: Η θέση του αιολικού πάρκου και οι προτεινόµενες θέσεις των Ανεµογεννητριών 

Η προτεινόµενη θέση του αιολικού πάρκου (δηλ. το «οικόπεδο») καθώς και οι θέσεις 
(προτεινόµενες) των δύο ανεµογεννητριών από τις οποίες αυτό θα αποτελείται παρουσιάζονται 
στο Σχήµα 1. Επίσης, δορυφορικές φωτογραφίες της υπό µελέτη περιοχής παρουσιάζονται στα 
Σχήµατα 2 και 3. Τέλος, τα βασικά χαρακτηριστικά του τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου 
αιολικού δυναµικού της περιοχής ενδιαφέροντος δίνονται στο Πίνακα 2, ενώ ο χάρτης του 
θεωρητικού αιολικού δυναµικού της συγκεκριµένης περιοχής παρουσιάζεται στο Σχήµα 5. 

  

 

Α 

Β 

Γ 

Δ 

Α/Γ	  I 
Α/Γ	  IΙ 

Αμυγδαλιά 

Πελετά 
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Σχήµα 2: Δορυφορική φωτογραφία της ευρύτερης περιοχής (το οικόπδεο του αιολικού πάρκου 
εµφανίζεται ως κόκκινο παραλληλόγραµµο) 

 
Σχήµα 3: Δορυφορική φωτογραφία της υπό µελέτη περιοχής 
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Σχήµα 5: Ο χάρτης του αιολικού δυναµικού της περιοχής (ΚΑΠΕ – ΥΠΕΚΑ) 

Πίνακας 2: Βασικά χαρακτηριστικά της ανάλυσης του τεχνικά και οικονοµικά εκµεταλλεύσιµου 
αιολικού δυναµικού της περιοχής ενδιαφέροντος 

Κωδικός έργου  

Μέση ταχύτητα ανέµου(m/s) 6,56 

Σε ύψος (m) 80 

Είδος Α/Γ Οριζοντίου άξονα 

Τύπος Α/Γ Vestas  V90 

Ισχύς κάθε Α/Γ (KW) 1.800 

Αριθµός Α/Γ 2 

Εγκατεστηµένη ηλεκτρική ισχύς (ΜW) 3,60 

Αναµενόµενη ετήσια παραγωγή ενέργειας (MWh) 9.429 

Συντελεστής ισχύος (%) 29,9 

Απλή περίοδος αποπληρωµής (έτη) 5,3 

Εσωτερικός βαθµός απόδοσης ΙRR (%) 36,1 
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Σηµειώνεται εδώ ότι, ο τύπος της Α/Γ πρέπει να έχει καθοριστεί από τη φάση σχεδιασµού (και 
προ-µελέτης) της εγκατάστασης, καθώς είναι πολύ σηµαντικός όσον αφορά στον καθορισµό της 
καµπύλης ισχύος της ανεµογεννήτριας. Με γνωστή την καµπύλη ισχύος της επιλεγµένης 
ανεµογεννήτριας (Α/Γ) και µε την καµπύλη συχνότητας πιθανότητας εµφάνισης του ανέµου στην 
συγκεκριµένη θέση, µπορεί να υπολογιστεί µε ακρίβεια η αναµενόµενη παραγωγή ενέργειας σε 
ένα έτος από τη συγκεκιµένη Α/Γ εάν τοποθετηθεί στην επιλεγείσα περιοχή.  

2.1. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου 
 
Τύπος: Αιολικό πάρκο µε 2 Α/Γ οριζοντίου άξονα 

Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς = 3,6 MW 

Ετήσια παραγόµενη ενέργεια = 9,429GWh 

Χρόνος ζωής του έργου = 20έτη 
 
Το συνολικό κόστος ενός αιολικού πάρκου 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 Αιολικού Σταθµού 
Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΣΠΗΕ) έχει ως εξής: 

1.  Το κόστος των έργων πολιτικού µηχανικού (ΚG) προκύπτει ως άθροισµα του κόστους των 
ακολούθων κύριων συνιστωσών : 
• Κόστος για τα έργα θεµελίωσης των Α/Γ, 
• κόστος περιβαλλοντικής αποκατάστασης, 
• κόστος κατασκευής οδών προσπέλασης , 

• κόστος κατασκευής κτηρίου ελέγχου. 

2.  Το κόστος του ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού (KM) προκύπτει ως άθροισµα του κόστους 
των ακόλουθων κύριων συνιστωσών: 
• κόστος ανεµογεννητριών,  
• κόστος του συστήµατος τηλε-παρακολούθησης – τηλε-ελέγχου, 
• το κόστος του µετασχηµατιστή ισχύος, 
• το κόστος γειώσεων – αντικεραυνικής προστασίας, 

• το κόστος ηλεκτρικών πινάκων. 

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

Το συνολικό κόστος της επένδυσης Κ προκύπτει ως:  Κ = ΚG + KM + Kσ 
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Προϋπολογισµός του έργου 
 
Για την προγραµµατιζόµενη επένδυση θα απαιτηθούν οι παρακάτω συνοπτικά περιγραφόµενες 
επενδύσεις σε κύριες και βοηθητικές µονάδες:  

 ανεµογεννήτριες (2) οριζοντίου άξονα (συγκεκριµένης µάρκας και ονοµαστικής ισχύος, 
όπως αναφέρθηκε προηγούµενα),  

 έργα οδοποιίας, 
 θεµελίωση των Α/Γ, 
 κατασκευή υπογείου δικτύου µέσης τάσης, 
 ηλεκτρολογική εγκατάσταση, αλεξικέραυνο,  
 δοκιµές εγκατάστασης,  
 θέση σε λειτουργία του εξοπλισµού.  

 
Ο Αιολικός σταθµός θα συνδεθεί στο παρακείµενο δίκτυο µέσης τάσης της περιοχής. Τα 
απαιτούµενα έργα σύνδεσης είναι τα ακόλουθα : 

• Κατασκευή νέου τµήµατος εναέριου δικτύου Μ.Τ., µήκους 0,3 km, µε αγωγούς 95 mm2 
ACSR, 

• Ενίσχυση υπάρχοντος δικτύου Μ.Τ., µε αντικατάσταση των αγωγών 16 mm2 και 35 mm2 
ACSR µε αγωγούς 95 mm2 ACSR σε µήκη 1 km και 2,5 km αντίστοιχα. 

Πίνακας 3: Τα τεχνικά χαρακτηριστικά του έργου  

Ταχύτητα	  ανέμου	  -‐	  ετήσια	   m/s	   6,6	  
Πυκνότητα	  αιολικής	  ενέργειας	  -‐	  ετήσια	   W/m²	   360,0	  
Μετρημένα	  σε	  ύψος	  (πάνω	  από	  την	  επιφάνεια	  
του	  εδάφους)	   m	   80,0	  
Εκθέτης	  παραμόρφωσης	  ανέμου	   	  	   0,14	  
Θερμοκρασία	  αέρα	  -‐	  ετήσια	   °C	   17,6	  
Ατμοσφαιρική	  πίεση	  -‐	  ετήσια	   kPa	   100,7	  
	  	   	  	   	  	  
Ανεμογεννήτριες	  (Α/Γ)	   	  	   	  	  
Ισχύς	  ανά	  Α/Γ	   kW	   1.800,0	  
Κατασκευαστής	   	   Vestas	  
Μοντέλο	   VESTAS	  V90-‐1.8	  MW	  80m	  
Αριθμός	  Α/Γ	   	  	   2	  
Ηλεκτρική	  ισχύς	   kW	   3.600,0	  
Ύψος	  πυλώνα	   m	   80,0	  
Διάμετρος	  ρότορα	  ανά	  Α/Γ	   m	   90	  
Επιφάνεια	  σάρωσης	  ανά	  Α/Γ	   m²	   6.362	  
Απώλειες	  διάταξης	   %	   2,0%	  
Απώλειες	  πτερυγίων	   %	   2,0%	  
Λοιπές	  απώλειες	   %	   3,0%	  
Διαθεσιμότητα	   %	   95,0%	  
Συντελεστής	  ισχύος	   %	   29,9%	  
Ηλεκτρική	  ενέργεια	  στο	  δίκτυο	   MWh	   9.429	  
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Ανά	  ανεμογεννήτρια	   	  	  
Μη	  διορθωμένη	  ενεργειακή	  παραγωγή	   MWh	   5.404	  
Συνολική	  ενεργειακή	  παραγωγή	  	   MWh	   4.714	  
Συντελεστής	  απωλειών	   	  	   0,87	  
Ειδική	  παραγωγή	   kWh/m²	   656	  

 

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 η αιολική ενέργεια είναι µια µορφή πρωτογενούς ενέργειας που παρέχεται δωρεάν και 
αξιοποιείται ώστε να µετατραπεί σε ηλεκτρική ενέργεια. Συνεπώς δεν υπολογίζονται πρώτες 
ύλες στο κόστος «τροφοδοσίας» της µονάδας. 

Αµοιβές προσωπικού: Με τις νέες εγκαταστάσεις όµως, θα δηµιουργηθούν ανάγκες στην εταιρία 
(τον «επενδυτή»), που θα αφορούν στην  ηλεκτροµηχανολογική επίβλεψη της µονάδας. Για τον 
λόγο αυτό θα προσληφθεί ένας ηλεκτρολόγος µηχανικός, ο οποίος θα ελέγχει τις εγκαταστάσεις 
και θα επεµβαίνει όποτε κρίνεται απαραίτητο. Η αµοιβή του ετησίως προβλέπεται να ανέλθει σε 
15.000 Ευρώ.   

Κατανάλωση ενέργειας: Προκειµένου να εξασφαλιστεί η οµαλή κι αδιάκοπτη λειτουργία της 
µονάδας, αυτή 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») πρέπει να προβλεφθεί στους υπολογισµούς 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 των ανεµογεννητριών, 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.  

Τα συνολικά κόστη του έργου υπολογίζονται ως το άθροισµα του αρχικού (ανοιγµένου σε 
ετήσια βάση) και του ετήσιου κόστους. 
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Πίνακας 4: Το αρχικό κόστος του έργου  

   
Σχετικό κόστος 

Αρχικό κόστος (πιστώσεις) Ποσό (€) 
Μελέτη σκοπιµότητας 308.192 5,57% 
Ανάπτυξη 381.998 6,90% 
Μηχανολογικά 51.864 0,94% 
Σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας   
Ανεµογεννήτριες 3.800.000 68,66% 
Έργα οδοποιίας 92.757 1,68% 
Γραµµή µεταφοράς ηλεκτρισµού 543.574 9,82% 
Υποσταθµοί 356.066 6,43% 

Συνολικά αρχικά κόστη 5.534.451 100,00% 

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  3% 
Τέλη & Δηµοτικοί Φόροι: Οι µονάδες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας  
από ΑΠΕ υποχρεούνται στην καταβολή τέλους στο δήµο της περιοχής 
εγκατάστασης 

 3% του κύκλου εργασιών 

Πίνακας 6: Τα συνολικά κόστη του έργου  

Οικονοµικοί Παράµετροι     
Τιµή πληθωρισµού % 2,5% 
Διάρκεια ζωής έργου έτος 20 
Δάνειο % 40% 
Επιτόκιο δανεισµού % 7,2% 
Περίοδος χρέους έτος 10 
      
Αρχικά κόστη     
Σύστηµα παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας € 3.800.000 
Άλλο € 1.734.450 
Συνολικά αρχικά κόστη € 5.534.450 
      
Κίνητρα και επιχορηγήσεις € 2.213.780 
      
Ετήσια κόστη και πληρωµές χρέους     
Κόστος Λειτουργίας & Συντήρησης  € 175.380 
Κόστος 3% € 24851 
Πληρωµές χρέους - 10 έτη € 314.353 
  €   
Συνολικά ετήσια κόστη € 514.584 
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Ετήσιες αποταµιεύσεις και έσοδα     
Έσοδα από πώληση ηλεκτρικής ενέργειας € 828.361 
  €   
Συνολικές ετήσιες αποταµιεύσεις και εισόδηµα € 828.361 
      
Οικονοµική Βιωσιµότητα     
Εσωτερικός συντελεστής απόδοσης (IRR) % 36% 
Απλή αποπληρωµή έτη 5,3 
   

Πίνακας 7: Η χρηµατοδοτική διάρθρωση της επένδυσης 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΟΥ 
ΣΧΗΜΑΤΟΣ ΠΟΣΟ  ΠΟΣΟΣΤΟ 

Α. Ίδια Κεφάλαια 1.106.890 20% 

Β. Άλλη Κρατική Ενίσχυση 2.213.780 40% 

Γ. Λοιπά Κεφάλαια 2.213.780 40% 

Τραπεζικό δάνειο µε κρατική ενίσχυση - - 

Τραπεζικό δάνειο χωρίς κρατική ενίσχυση 2.213.780 40% 

Άλλα κεφάλαια - - 

Δ. Σύνολο Κόστους Επένδυσης  
(Δ = Α + Β + Γ) 5.534.450 100% 

 
 
Τρόπος κάλυψης των απαιτούµενων ιδίων κεφαλαίων 
 
Για την υλοποίηση της επένδυσης θα χρησιµοποιηθεί και τραπεζικός δανεισµός, µε τον οποίο 
προβλέπεται να καλυφθεί το 40% του κόστους του συνολικού επιχειρηµατικού σχεδίου (Πίνακας 
7). Η ανάλυση των τοκοχρεολυσίων του τραπεζικού δανεισµού παρουσιάζεται στον Πίνακα 8. 

Πίνακας 8: Ο τραπεζικός δανεισµός 

ΑΝΑΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΩΝ ΔΟΣΕΩΝ ΜΑΚΡΟΠΡΟΘΕΣΜΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΕΠΕΝΔΥΣΗΣ  (ΣΕ €) 

ΥΨΟΣ ΔΑΝΕΙΟΥ 2.213.780 €   

ΕΠΙΤΟΚΙΟ 7,20%   

 ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΔΑΝΕΙΟΥ 10,0   ΕΤΗ 

ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΟΦΛΗΣΗΣ (αριθµός δόσεων ανά έτος) 2    

ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΧΑΡΙΤΟΣ 0   ΕΤΗ 

ΥΨΟΣ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΤΙΚΗΣ ΔΟΣΗΣ 157.176,67 €   

     
Α/Α ΔΟΣΗΣ 

ΑΠΟΠΛΗΡΩΜΗΣ  ΤΟΚΟΣ  ΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΤΟΚΟΧΡΕΟΛΥΣΙΟ ΥΠΟΛΟΙΠΟ 
ΚΕΦΑΛΑΙΟΥ 

ΔΑΝΕΙΟ ΜΕ ΚΕΦΑΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΚΩΝ 
ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΧΑΡΙΤΟΣ        2.213.780,0  

1η Δόση  79.696,1  77.480,6  157.176,7  2.136.299,4  
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2η Δόση  76.906,8  80.269,9  157.176,7  2.056.029,5  

3η Δόση  74.017,1  83.159,6  157.176,7  1.972.869,9  

4η Δόση  71.023,3  86.153,4  157.176,7  1.886.716,5  

5η Δόση  67.921,8  89.254,9  157.176,7  1.797.461,6  

6η Δόση  64.708,6  92.468,1  157.176,7  1.704.993,5  

7η Δόση  61.379,8  95.796,9  157.176,7  1.609.196,6  

8η Δόση  57.931,1  99.245,6  157.176,7  1.509.951,0  

9η Δόση  54.358,2  102.818,5  157.176,7  1.407.132,5  

10η Δόση  50.656,8  106.519,9  157.176,7  1.300.612,6  

11η Δόση  46.822,1  110.354,6  157.176,7  1.190.258,0  

12η Δόση  42.849,3  114.327,4  157.176,7  1.075.930,6  

13η Δόση  38.733,5  118.443,2  157.176,7  957.487,4  

14η Δόση  34.469,5  122.707,1  157.176,7  834.780,2  

15η Δόση  30.052,1  127.124,6  157.176,7  707.655,6  

16η Δόση  25.475,6  131.701,1  157.176,7  575.954,5  

17η Δόση  20.734,4  136.442,3  157.176,7  439.512,2  

18η Δόση  15.822,4  141.354,3  157.176,7  298.158,0  

19η Δόση  10.733,7  146.443,0  157.176,7  151.715,0  

20η Δόση  5.461,7  151.715,0  157.176,7  0,0 

3. Συµπεράσµατα 

Το υπό µελέτη έργο αξιοποίησης του αιολικού δυναµικού της επιλεγµένης θέσης κοντά στο 
χωριό Πηγάδι στην δηµοτική ενότητα Λεωνιδίου συνιστά µία φθηνή επιλογή για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας, φιλική προς το περιβάλλον. Στο οικονοµικό σκέλος της επένδυσης, το 
κόστος της εγκατάστασης είναι µεσαίου ύψους (τυπικό για τα αιολικά πάρκα σήµερα), αλλά 
αυτό αντισταθµίζεται από το ανταγωνιστικό κόστος λειτουργίας και συντήρησης της µονάδας. 

Λαµβάνοντας υπόψη τις κυριότερες µεθόδους αξιολόγησης επενδύσεων (π.χ. τον IRR, ο οποίος 
προκύπτει µε τιµή της τάξης του 36%), ο εν δυνάµει επενδυτής µπορεί να καταλήξει στο 
γεγονός ότι το εν λόγω αιολικό πάρκο αποτελεί ένα επικερδές έργο. Παράλληλα η λειτουργία 
του αιολικού πάρκου θα συµβάλλει στη µείωση των εκπεµπόµενων ρύπων, µε την 
υποκατάσταση της ενέργειας που παράγεται από τα συµβατικά καύσιµα συµµετέχοντας έτσι 
στην παγκόσµια προσπάθεια µείωσης των αερίων του θερµοκηπίου. 

 

 


