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Σελ. 1 

9-10 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2018 - ‘DIVANI CARAVEL’ 

 

 

 

ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΟΥ NET-

METERING ΣΕ ΤΟΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ 
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Στόχος - Φυσικό αντικείμενο  

Στόχος : Κάλυψη μέρους των αναγκών  ηλεκτρικής 
ενέργειας σε υποδομές των ΟΤΑ και ΝΠΔΔ 

Πως επιτυγχάνεται; 

Με εγκατάσταση φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών με 
εφαρμογή: 

 

  ενεργειακού συμψηφισμού ή  

 εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού.  

 

Νομικό Πλαίσιο: Η υπ. αριθμ. 
ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.175067/2017 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ/2ο/  1547/05.05.2017) 

 

Σελ. 2 

Επιλέξιμες παρεμβάσεις 

    

     Φωτοβολταϊκά Πλαίσια 

     Βάσεις Στήριξης 

     Ηλεκτρονικοί Μετατροπείς 

     Λοιπός Εξοπλισμός 

     Σύνδεση με Ηλεκτρικό Δίκτυο 
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Ενεργειακός συμψηφισμός  
Σελ. 3 
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Σχηματική απεικόνιση συμψηφισμού 
Σελ. 4 

Πάροχος 

Φ/Β Σύστημα 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 
ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ Σχολικά 

Συγκροτήματα 

Πολιτιστικά 

Κτίρια 

Αθλητικές 

Εγκαταστάσεις 

Άλλες 

Εγκαταστάσεις 

ΕΙΚΟΝΙΚΟΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟΣ 

ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΣ 

Κ
- 

Κ
α

τα
ν
α

λ
ισ

κ
ό

μ
εν

η
 



Ταμείο Παρακαταθηκών &  

Δανείων 

Προϋποθέσεις συμμετοχής Σελ. 5 

 Το αίτημα δανειοδότησης υποβάλλεται στο Ταμείο Παρακαταθηκών & 
Δανείων μετά από απόφαση του αρμόδιου οργάνου των ΟΤΑ Α΄& Β΄ 
βαθμού η του ΝΠΔΔ. 

 Πληρεί το δικαίωμα ένταξης στο πρόγραμμα του ενεργειακού 
συμψηφισμού ή εικονικού ενεργειακού συμψηφισμού  σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 3 της με αριθμ. ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ. 175067/2017 
Υπουργικής Απόφασης 

 Προϋπολογισμός προμήθειας εντός ορίων 

 Μέγεθος Φ/Β σταθμού εντός επιτρεπτών ορίων που καθορίζονται από 
νομοθεσία και περιορισμούς ΔΕΔΔΗΕ 

 Στην περίπτωση που είτε το μέγεθος του Φ/Β σταθμού υπερβαίνει την 
συμφωνημένη ισχύ της υφιστάμενης παροχής στην οποία θα συνδεθεί 
είτε ο Φ/Β σταθμός θα συνδεθεί στο δίκτυο με νέα παροχή, θα πρέπει 
να συνυποβάλλεται και έγγραφη διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης που 
έχει υποβληθεί από τον ΔΕΔΔΗΕ, μετά από σχετική αίτηση σύνδεσης 
του ΟΤΑ η του ΝΠΔΔ . 

 Έλεγχος ειδικών όρων για την εγκατάσταση Φ/Β συστημάτων, για τον 
προτεινόμενο χώρο εγκατάστασης, σύμφωνα με Υ.Α. 40158 ΦΕΚ Β 
1556/2010, Υ.Α. 36720 ΦΕΚ Α 376/2010 και τροποποιήσεων με ΦΕΚ Β 
583/2011.  
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Βοηθητικά Εργαλεία Προγράμματος 

 Οδηγός του Προγράμματος για την παραγωγή 
ηλεκτρικής ενέργειας σε εγκαταστάσεις υποδομής των 
ΟΤΑ Α’ & Β’ βαθμού και ΝΠΔΔ μέσω εγκατάστασης 
Φ/Β σταθμών με εφαρμογή ενεργειακού 
συμψηφισμού. 

 Υπολογιστικό Φύλλο Net Metering εξαγωγής 
ενεργειακών, περιβαλλοντικών & 
χρηματοοικονομικών μεγεθών.  

 Υπόδειγμα τεχνικοοικονομικής μελέτης για την 
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας.  

 Υπόδειγμα τεύχους διακήρυξης. 

 

Σελ. 6 

Που τα βρίσκω; 

 

• http://www.tpd.gr/?p=4091 

 

 

http://www.tpd.gr/?p=4091
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Διαδικασία Υλοποίησης 
Α. ΤΕΧΝΙΚΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ 

                                                                     - 1η εκτίμηση των υποδομών 

                                                                                   που θα συμμετέχουν στον 

                                                                                    ενεργειακό συμψηφισμό  

 

                                                                                - 1η εκτίμηση που είναι δυνατή 

                                                                                   η εγκατάσταση Φ/Β 

                                                                                   σταθμού.                                                                                
                                                                                     
                                                                                 -  Προσδιορισμός Ετήσιας 

                                                                                     κατανάλωσης Η.Ε.  

                                                                                 

                                                                                 - Προφίλ & χαρακτηριστικά                                                   
Κατανάλωσης                                                              των καταναλώσεων Η.Ε. 

                                                                                    εγκαταστάσεων υποδομής  

                                                                                     

 

     

Σελ. 7 

Προσδιορισμός εγκαταστάσεων 

Υποδομής 

 
o Κτίρια & αθλητικές εγκαταστάσεις 

o Οδοφωτισμός 

o Ύδρευση, Αποχέτευση 

(εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

νερού & λυμάτων) 

       

Συλλογή Στοιχείων 

o Λογαριασμοί ηλεκτρικής ενέργειας     

(Συγκεντρωτικές καταστάσεις       

παρόχου) ετήσιας διάρκειας. 

o  Προφίλ κατανάλωσης Η.Ε. 

(χαμηλή τάση) 

o Τάση διασύνδεσης (χαμηλή, μέση) 

o Καταγραφή ελεύθερων & 

ασκίαστων επιφανειών  



Ταμείο Παρακαταθηκών &  

Δανείων 

Προσδιορισμός ισχύος φωτοβολταϊκού 

σταθμού 

 H ισχύς και η ετήσια παραγωγή ενέργειας του φωτοβολταϊκού σταθμού 

υπολογίζεται με χρήση του λογισμικού PVGIS  
(http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php) 

 

 

Σελ. 8 

http://re.jrc.ec.europa.eu/pvgis/apps4/pvest.php
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Εκτίμηση προϋπολογισμού μελέτης & οφέλους 

 επιλέγεται ο χώρος εγκατάστασης του φωτοβολταϊκού σταθμού και 

θα αποτυπώνεται σχηματικά η χωροθέτηση των απαιτούμενων Φ/Β 

πλαισίων στον διαθέσιμο χώρο 

 εκτιμάται ο προϋπολογισμός της προμήθειας και εγκατάστασης του 

φωτοβολταϊκού σταθμού (βάσει του κεφ. 6.3.2 του Οδηγού του 

Προγράμματος):  

 1.300€/kWp για σταθερά συστήματα 

 20% προσαύξηση για συστήματα tracking 

 Υπολογισμός ετήσιας δαπάνης κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας 

των παροχών συμψηφισμού βάσει του είδους του τιμολογίου (π.χ. 

Γ21, Γ22, …) ανά περίοδο κατανάλωσης 

 Υπολογισμός οικονομικού οφέλους σε τριετή βάση με αναγωγή στο 

έτος ετήσια βάση (ετήσια παραγωγή ενέργειας).  

 αναλύονται οι χρηματορροές.  

 υπολογίζονται χρηματοοικονομικοί δείκτες αξιολόγησης     

 

 

 

Σελ. 9 
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Διακήρυξη Διαγωνισμού Προμήθειας Σελ. 10 

Νομοθετικό  

Πλαίσιο 

 
Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147/Α/                                      
08.08.2016) 

 
                                                                  
      
                                                                                 
Δεν καλύπτονται από Εθνικές Τεχνικές 
Προδιαγραφές (Διεθνή & Ευρωπαϊκά 
πρότυπα – που εξασφαλίζουν  την ποιότητα 
των Φ/Β πλαισίων και καλή λειτουργία του 
Φ/Β σταθμού. Περιλαμβάνεται και σύστημα 
τηλεπαρακολούθησης)        
 
   
                                                                
 
Εγγύηση εξοπλισμού  - (10ετής διάρκεια)  
 
 
 
Καλής λειτουργίας (τουλάχιστον 12 έτη, 30% 
του π/υ της προμήθειας) 

 

 

 

 

 

 

Τεχνικές  

Προδιαγραφές 

Εγγυήσεις 
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Εγγύηση καλής λειτουργίας Σελ. 11 

Για το διάστημα αυτό ο Ανάδοχος θα πρέπει να επιδιορθώνει τυχόν βλάβες 

και προβλήματα και να αντικαθιστά προϊόντα που παρουσιάζουν αστοχία.  
 

Αποδέσμευση ποσού εγγύησης καλής λειτουργίας: 

 

• Σε ετήσια βάση, το 50% του ποσού τα πρώτα τρία έτη και το 50% τα 

υπόλοιπα έτη. 
 

 

Κατόπιν 

 Εξακρίβωσης της ετήσιας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και καλής λειτουργίας 

από το Κ.Α.Π.Ε.  

  Έλεγχος της ετήσιας παραγωγής σε σχέση με την  ετήσια ηλεκτρική ενέργεια που έχει 

υπολογιστεί από τον ΟΤΑ και για την οποία μέσω της διακήρυξης καλεί τους υποψηφίους 

Αναδόχους να προσφέρουν Φ/Β σύστημα, με ελάχιστη τιμή 90% για μέσο όρο τριετίας.  

 Έλεγχος του δείκτη απόδοσης (PR), βάσει και των μετρήσεων ηλιακής ακτινοβολίας του 

σταθμού, με ελάχιστη τιμή 0.75. 

 Βεβαίωσης της αρμόδιας υπηρεσίας του ΟΤΑ για την τήρηση των όρων της 
εγγύησης καλής λειτουργίας από τον Ανάδοχο προς το Ταμείο Παρακαταθηκών 
και Δανείων ή προς το τραπεζικό ίδρυμα έκδοσης της εγγυητικής επιστολής. 

 

 



Ταμείο Παρακαταθηκών &  

Δανείων 

Κριτήριο Αξιολόγησης 

Κριτήριο Αξιολόγησης  

 

 

 

 

 

 

Σελ. 12 

Σταθμισμένο Κόστος  

Επένδυσης (€/kWh) 

o Κόστος Επένδυσης (€) 

o Παραγόμενη Ενέργεια 

από το Φ/Β Σύστημα 

που συμψηφίζεται (kWh) 

και  

o Κόστος Λειτουργίας (€) 

στη 25-ετία 

 


