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Περιεχόμενα 

• Λίγα λόγια για την περιοχή μελέτης 

• Το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης των Δήμων 

• Η επιλογή ενός δείγματος κτιρίων 

• Οι ρόλοι των τοπικών φορέων 

• Ο ρόλος της Ενεργειακής Κοινότητας 

 



Λίγα λόγια για την περιοχή μελέτης 

• Δήμος Καλαμαριάς (91.518 κάτοικοι) 

• Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη (70.653 κάτοικοι) 

• Δήμος Θέρμης (53.201 κάτοικοι) 

 



Το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης 
Ετήσιες Καταναλώσεις στο Δήμο Καλαμαριάς (MWh) 

• Ηλεκτρικής Ενέργειας 

• Δημοτικά κτίρια: 3.607 

• Οδοφωτισμός:   3.837 

• Πετρελαίου:      263 

• Φυσικού Αερίου:  9.047 

Ενεργειακές καταναλώσεις 
Δ. Καλαμαριάς 

Ηλ. Εν. Δημοτικά κτίρια Οδοφωτισμός  Πετρέλαιο  Φυσικό Αέριο  



Το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης 
Ετήσιες Καταναλώσεις στο Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη 
(MWh) 

• Ηλεκτρικής Ενέργειας 

• Δημοτικά κτίρια: 3.398 

• Οδοφωτισμός:   4.636 

• Πετρελαίου:   2.264 

• Φυσικού Αερίου:  4.267 

Ενεργειακές καταναλώσεις 
Δ. Πυλαίας - Χορτιάτη 

Ηλ. Εν. Δημοτικά κτίρια Οδοφωτισμός  Πετρέλαιο  Φυσικό Αέριο  



Το προφίλ της ενεργειακής κατανάλωσης 
Ετήσιες Καταναλώσεις στο Δήμο Θέρμης (MWh) 

• Ηλεκτρικής Ενέργειας 

• Δημοτικά κτίρια: 9.109 

• Οδοφωτισμός:   3.959 

• Πετρελαίου:   4.458 

• Φυσικού Αερίου:  1.202 

Ενεργειακές καταναλώσεις  
Δ. Θέρμης 

Ηλ. Εν. Δημοτικά κτίρια Οδοφωτισμός  Πετρέλαιο  Φυσικό Αέριο  



Το δείγμα κτηρίων που διαθέτουν ΠΕΑ 
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Βάση δεδομένων, σύμφωνα τα Πιστοποιητικά Ενεργειακής Απόδοσης (2017)  



Το δείγμα κτηρίων που επιλέχτηκε 

Δήμος Σύνολο κτιρίων Συνολική 

Επιφάνεια 
Καταναλισκόμεν

η πρωτογενής 

ενέργεια (MWh 

ετησίως) με τη 

μορφή 

ηλεκτρισμού 

Θέρμης 9 12.492,23 1.183,3 

Καλαμαριάς 9 12.545,55 2.418,0 

Πυλαίας - 

Χορτιάτη 
20 14.733,57 1.324,1 

Σύνολο 38 39.771,35 4.925,4 



Οι ρόλοι των τοπικών φορέων 

Τοπικός Φορέας Προτεραιότητα 

Δήμος και αρμόδιες υπηρεσίες Σχεδιασμός – ωρίμανση έργων Ενεργειακής Αναβάθμισης με εστίαση στην 

εξοικονόμηση ενέργειας 

Προκήρυξη έργων 

Υλοποίηση Έργων 

Ανατολική ΑΕ 

Ιδιώτες Σύμβουλοι 

Παροχή Συμβουλών 

Τεχνική Υπηρεσία Δήμου ή και 

Ανατολική 

Αποτύπωση της υφιστάμενης κατάστασης για όλα τα κτίρια, υποδομές και 

εξοπλισμό ενεργειακού ενδιαφέροντος.  

Συμπλήρωση και συνεχής επικαιροποίηση της Βάσης Δεδομένων 

Ενεργειακή Κοινότητα Σχεδιασμός και υλοποίηση έργων παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

Υποκατάσταση πηγών παραγωγής θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας 



Υποχρεωτικές δραστηριότητες των Ε.Κοιν. 

Δραστηριότητα 
α) Παραγωγή, αποθήκευση, ιδιοκατανάλωση ή πώληση ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας από σταθμούς Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή Υβριδικούς 

Σταθμούς εγκατεστημένους εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ή και εντός όμορης Περιφέρειας για Ε.Κοιν. με έδρα εντός της 

Περιφέρειας Αττικής, 

β) διαχείριση, όπως συλλογή, μεταφορά, επεξεργασία, αποθήκευση ή διάθεση, πρώτης ύλης για την παραγωγή ηλεκτρικής ή θερμικής ή ψυκτικής 

ενέργειας από βιομάζα ή βιορευστά ή βιοαέριο ή μέσω ενεργειακής αξιοποίησης του βιοαποικοδομήσιμου κλάσματος αστικών αποβλήτων, 

γ) προμήθεια για τα μέλη της ενεργειακών προϊόντων, συσκευών και εγκαταστάσεων, με στόχο τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης και της 

χρήσης συμβατικών καυσίμων, καθώς και τη βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας, 

δ) προμήθεια για τα μέλη της ηλεκτροκίνητων οχημάτων, υβριδικών ή μη, και εν γένει οχημάτων που χρησιμοποιούν εναλλακτικά καύσιμα,  

ε) διανομή ηλεκτρικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της, 

στ) προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας ή φυσικού αερίου προς τελικούς πελάτες, σύμφωνα με το άρθρο 2 του ν. 4001/2011 (Α΄ 179), εντός της 

Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της, 

ζ) παραγωγή, διανομή και προμήθεια θερμικής ή ψυκτικής ενέργειας εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της, 

η) διαχείριση της ζήτησης για τη μείωση της τελικής χρήσης της ηλεκτρικής ενέργειας και εκπροσώπηση παραγωγών και καταναλωτών στην αγορά 

ηλεκτρικής ενέργειας, 

θ) ανάπτυξη δικτύου, διαχείριση και εκμετάλλευση υποδομών εναλλακτικών καυσίμων, σύμφωνα με το ν. 4439/2016 (Α΄ 222) ή διαχείριση μέσων 

βιώσιμων μεταφορών εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν., 

ι) εγκατάσταση και λειτουργία μονάδων αφαλάτωσης νερού με χρήση Α.Π.Ε. εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 

ια) παροχή ενεργειακών υπηρεσιών, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Δ6/13280/ 7.6.2011 (Β΄1228) απόφασης της Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής. 



Δυνητικές δραστηριότητες των Ε.Κοιν. 

Δραστηριότητα 

α) Προσέλκυση κεφαλαίων για την πραγματοποίηση επενδύσεων αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή παρεμβάσεων βελτίωσης 

της ενεργειακής απόδοσης εντός της Περιφέρειας που βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. 

β) σύνταξη μελετών αξιοποίησης των Α.Π.Ε. ή της Σ.Η.Θ.Υ.Α. ή υλοποίησης παρεμβάσεων βελτίωσης της ενεργειακής απόδοσης ή 

παροχή στα μέλη της τεχνικής υποστήριξης στους ανωτέρω τομείς, 

γ) διαχείριση ή συμμετοχή σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με 

τους σκοπούς της, 

δ) παροχή συμβουλών για τη διαχείριση ή συμμετοχή των μελών της σε προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους ή 

πόρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης σχετικά με τους σκοπούς της, 

ε) ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση σε τοπικό και περιφερειακό επίπεδο για θέματα ενεργειακής αειφορίας, 

στ) δράσεις για την υποστήριξη ευάλωτων καταναλωτών και την αντιμετώπιση της ενεργειακής ένδειας πολιτών που ζουν κάτω από 

το όριο της φτώχειας, εντός της Περιφέρειας στην οποία βρίσκεται η έδρα της Ε.Κοιν. ανεξάρτητα αν είναι μέλη της Ε.Κοιν., όπως 

παροχή ή συμψηφισμός ενέργειας, ενεργειακή αναβάθμιση κατοικιών ή άλλες δράσεις που μειώνουν την κατανάλωση της 

ενέργειας στις κατοικίες των ανωτέρω. 



Επόμενα βήματα 

1. Ανάλυση SWOT για 3 σενάρια, βάσει των προβλέψεων του Νόμου 4513/2018: 
• Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας (μιας ή περισσοτέρων), χωρίς τη συμμετοχή ιδιωτών, μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
• Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας (μιας ή περισσοτέρων), με συμμετοχή και ιδιωτών μη-κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
• Σύσταση Ενεργειακής Κοινότητας (μιας ή περισσοτέρων), με συμμετοχή και ιδιωτών, κερδοσκοπικού χαρακτήρα 
Επιλέχτηκε το 1ο σενάριο 

2. Εκπόνηση σχεδίου σκοπιμότητας-βιωσιμότητας: 
• Αντικείμενο, δραστηριότητες της ενεργειακής κοινότητας 
• Υποδομές των τριών Δήμων που θα αξιοποιηθούν.  
• Προτεινόμενες παρεμβάσεις παραγωγής και εξοικονόμησης ενέργειας. Ενεργειακά δεδομένα. 

Προϋπολογισμός παρεμβάσεων 
• Οργανόγραμμα - προσωπικό 
• Οικονομοτεχνική ανάλυση 
• Χρηματοδοτικά εργαλεία  
• Σχέδιο συστατικής πράξης 

3. Αναζήτηση κατάλληλων χώρων (ή στεγών) για την εγκατάσταση συστημάτων 
παραγωγής ενέργειας (π.χ. Φ/Β) αν κριθεί σκόπιμο 



Ανάλυση λειτουργιών της Ε.Κοιν  

• Προμήθεια και εγκατάσταση Φ/Β συστήματος ισχύος 1MW 

• Παρακολούθηση λειτουργίας του Φ/Β συστήματος. 
• Εργασίες ελέγχου των παραγομένων και συμψηφιζόμενων καταναλώσεων.  

• Υπηρεσία φύλαξης των εγκαταστάσεων και προστασίας από κλοπή και 
βανδαλισμό.  

• Εργασία καθαρισμού των επιφανειών των Φ/Β, κυρίως μετά από βροχές 
που περιέχουν μεταφερόμενη σκόνη. 

• Εργασία αποψίλωσης του αγροτεμαχίου από τα φυτά 

• Υπηρεσία ασφάλισης της εγκατάστασης. 



Προϋπολογισμός επένδυσης – 
Πηγές Χρηματοδότησης  

• Το συνολικό κόστος επένδυσης εκτιμάται στο 1€/W, είτε 
1.000.000€ 

• Έξοδα ίδρυσης: 6.160€ 

• Τα ίδια κεφάλαια που θα επενδύσουν οι Δήμοι ανέρχονται στα 
60.000€ (20.000€ ανά Δήμο) (Ν.4513/2018, άρθρο 11, παρ.8) και 
θα προέρχονται από ίδιους πόρους. 

• Οι Δήμοι θα λάβουν δάνειο από το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ύψους 456.000€ (152.000€ κάθε Δήμος) για να 
καταβληθεί ως συνεταιριστικό κεφάλαιο. 

• Η επένδυση θα επιδοτηθεί κατά 50% 



Όροι δανεισμού  

• Συνολικό επιτόκιο: 3,75% (συμπεριλαμβάνεται το επιχορηγούμενο 
τμήμα του επιτοκίου) 

• Διάρκεια δανείου 5 έτη 

• Μηνιαία τοκοχρεωλυτική δόση (συνολική και για τους 3 Δήμους): 
8.346,59€ 

• Ετήσιο σύνολο τοκοχρεωλυτικών δόσεων:  100.159,08€ 



Κόστος παραγωγής - δραστηριοτήτων  

• Υπηρεσία φύλαξης των εγκαταστάσεων και προστασίας από κλοπή και 
βανδαλισμό. Ετήσιο κόστος: 1.000€ 

• Εργασία καθαρισμού των επιφανειών των Φ/Β, κυρίως μετά από βροχές που 
περιέχουν μεταφερόμενη σκόνη. Ετήσιο κόστος: 1.500€ 

• Εργασία αποψίλωσης του αγροτεμαχίου από τα φυτά. Ετήσιο κόστος: 800€  

• Υπηρεσία ασφάλισης της εγκατάστασης. Ετήσιο κόστος: 3.000€ 

• Ενοίκιο για τη χρήση του αγροτεμαχίου (23 στρ. Χ 100€ ανά στρ): 2.300€ 

• Στελέχωση : προς διερεύνηση, εάν υπάρχει δυνατότητα τα πρώτα χρόνια να 
υποστηριχθεί από τους ΟΤΑ.  

  Συνολικό ετήσιο κόστος παραγωγής: 9.600€ (+) 



Έσοδα - Εξοικονόμηση  

• Η μονάδα θα παράγει 1.300MWh ηλεκτρικής ενέργειας ανά έτος, η 
οποία θα συμψηφίζεται με τις καταναλώσεις των Δήμων, 
αναλογικά με τη συμμετοχή τους στην Ε.Κοιν.  

• Κόστος ενέργειας που καταναλώνεται: 0,1€/KWh.  

• Ετήσια εξοικονόμηση: 130.000€.  

• Μέρος αυτού του ποσού θα τιμολογείται προς τους Δήμους (ή τα 
Νομικά Πρόσωπα αυτών) που καταναλώνουν την συμψηφιζόμενη 
ηλεκτρική ενέργεια.  



Φιλοσοφία τιμολόγησης  

• Να δίδεται η δυνατότητα στους Δήμους, με την εξοικονόμηση που 
θα προκύπτει από την κατανάλωση της ηλεκτρικής ενέργειας να 
αποπληρώσουν το δάνειο που θα λάβουν από το Ταμείο 
Παρακαταθηκών και Δανείων 

• Η Ε.Κοιν να εξασφαλίσει τη βιωσιμότητά της  

• Η Ε.Κοιν, στο τέλος της περιόδου απόσβεσης, να έχει συγκεντρώσει 
το απαραίτητο κεφάλαιο με τη μορφή αποθεματικών, ώστε να 
είναι ικανή να χρηματοδοτήσει, αυτοτελώς, επένδυση αντίστοιχου 
κόστους (δηλ. 1.000.000€) χωρίς τη στήριξη των Δήμων και χωρίς 
επιδότηση. 



Ύψος τιμολόγησης  

• Τα πρώτα 5 έτη, κατά τα οποία οι Δήμοι θα αποπληρώνουν το 
δάνειο, η Ε.Κοιν θα τιμολογεί τις παρεχόμενες υπηρεσίες 
συμψηφισμού έναντι 20.000€ 

• Στη συνέχεια η Ε.Κοιν θα τιμολογεί τις υπηρεσίες της έναντι 
120.000€, ώστε σταδιακά να συγκεντρώσει το απαραίτητο 
κεφάλαιο για την επόμενη επένδυση. 

• Άρα, οι Δήμοι (και οι τρεις μαζί) θα έχουν ωφέλεια 10.000€ ανά 
έτος, ενώ παράλληλα θα έχουν δημιουργήσει ένα επενδυτικό 
εργαλείο, ικανό να παρεμβαίνει αυτοτελώς στην αξιοποίηση των 
ΑΠΕ και στην εξοικονόμηση ενέργειας.  

• Στο 10ο έτος η Ε.Κοιν θα έχει ταμειακά διαθέσιμα 592.115€ τα 
οποία θα βαίνουν αυξανόμενα.  



… Σας ευχαριστώ! 


