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Έργα εξοικονόμησης ενέργειας στους Δήμους

 Δημοτικός φωτισμός (π.χ πιλοτικά, μεσαίας & μεγάλης κλίμακας έργα από 0,1 -30 ek euro)

 Ενεργειακή Αναβάθμιση δημοτικών κτιρίων (ολοκληρωμένες δράσεις ΕΞΕ & ΑΠΕ από 0,1-1 εκ 

euro)

 Ενεργοβόρες δημοτικές εγκαταστάσεις (π.χ. αθλητικές εγκαταστάσεις και αντλιοστάσια από 0,1-1 

εκ euro)

 Στόλος Δημοτικά οχήματα ( π.χ Α/Φ από 0,1-1 εκ euro) 

 Έξυπνες Εφαρμογές Ενεργειακής Διαχείρισης ( BEMS, Smart Systems συνοδά έργα των ανωτέρω) 



Οφέλη από την σωστή υλοποίηση έργων

Τοπικά

 Εξοικονόμηση Κόστους για Δήμο ( πχ μείωση δαπανών ηλεκτροφωτισμού  ή 

ύδρευσης/αποχέτευσης ή δαπανών σχολικών επιτροπών) 

 Ποιότητα Έργων για τοπική κοινωνία ( πχ Θέρμανση Σχολεία, Σωστός Φωτισμός) 

 Εκπαίδευση - επιδεικτικά Έργα για  τοπική κοινωνία

 Υπηρεσίες Έξυπνης Διαχείρισης με όφελος την τοπική κοινωνία 

Εθνικά/Διεθνή

 Στήριξη Εθνικής  Οικονομίας ( πχ Εργασίες-Υλικά σε Κτίρια)  

 Μείωση εκπομπών CO2, περιβαλλοντική συνεισφορά στην κλιματική αλλαγή



Θεσμικό πλαίσιο υλοποίησης έργων

100% χρηματοδότηση Δημοσίου με συμβάσεις Ν.4412/2016

 Έργων βάσει του Ν.4412/2016 (πχ Κτίρια, Ενεργοβόρες υποδομές) 

 Προμηθειών βάσει του Ν.4412/2016 ( πχ Οδοφωτισμός, αντλιοστάσια)

 Υπηρεσιών βάσει του Ν.4412/2016 ( πχ Έξυπνες Εφαρμογές) 

100% η μικρότερο % χρηματοδότησης από τρίτους ( ΧΑΤ) με συμβάσεις Ν.4412/2016 ή 
Ν.4412/2013 : 

 Προμηθειών-Υπηρεσιών ( μεικτές) & Χρηματοδότηση από Τρίτους με η χωρίς συνδυασμό με Νόμο περί Συμπράξεων Δημόσιου 
και Ιδιωτικού́ Τομέα  ( πχ Οδοφωτισμός,)

 Προμηθειών , με χρηματοοικονομική μίσθωση εξοπλισμού βάσει του Ν.4412/2016 (πχ Στόλος Οχημάτων)

 Συμβάσεις παραχώρησης Ν.4413/2016 με 100% ανάληψη οικονομικού ρίσκου ( πχ ενεργειακή 

εκμετάλλευση βιοαερίου από ΧΑΔΑ/ΧΥΤΑ) 



Χρηματοδοτικό πλαίσιο υλοποίησης έργων

100% χρηματοδότηση Δημοσίου

 Ίδιοι πόροι σταδιακή αποπληρωμή (με πολυετή δέσμευση πίστωσης στην βάση εγγύησης καλής 

λειτουργίας)

 Δάνειο αναθέτουσας αρχής (π.χ. από Ταμείο Παρακαταθηκών & Δανείων)

 Κρατικό Δάνειο με διάθεση ως επιδότηση στους Δικαιούχους ( πχ πρόγραμμα ΗΛΕΚΤΡΑ)

 Επιδότηση ΕΣΠΑ  2014-2020/ Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων (π.χ. πρόγραμμα ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ)



Χρηματοδοτικό πλαίσιο υλοποίησης έργων

Χρηματοδότηση από Τρίτους 

 Ίδια Κεφάλαια Αναδόχου και Δανειακά Κεφάλαια Τραπεζών του 

 Ίδια Κεφάλαια Αναδόχου και Δανειακά Κεφάλαια Τραπεζών του ,  μέσω ΑΕ Ειδικού Σκοπού και 
με εγγύηση Δημοσίου ( ΣΔΙΤ)

Μεικτά συστήματα χρηματοδότησης 

 Χρήση μεικτών συστημάτων Χρηματοδότησης Δημοσίου ( ίδιοι πόροι, δάνειο, επιδότηση)

 Χρήση μεικτών συστημάτων Χρηματοδότησης Δημοσίου , σε συνδυασμό με ΧΑΤ



Πλαίσιο Συνεργασιών για υλοποίηση έργων

 Ενεργειακές κοινότητες (Ν.4513/2018), με ελάχιστο αριθμο μελών (με την συμμετοχή Ο.Τ.Α) είναι:

1. Τρία αν τα μέλη είναι ΝΠΔΔ ή ιδιωτικού́ δικαίου ή φυσικά́ πρόσωπα, από́ τα οποία τα δυο 
τουλάχιστον είναι Ο.Τ.Α.

2. Δυο αν τα μέλη είναι μόνο Ο.Τ.Α. α ́ βαθμού́ νησιωτικών περιοχών με πληθυσμό́ κάτω από́ 3.100 
κάτοικους

 Δωρεές προς φορείς δημοσίου (Ν.4182/13 & άρθρο 55, ΦΕΚ 139/Α/30-7-2018)

 Συμπράξεις Δημοσίου – Ιδιωτικού Τομέα (Ν.3389/2005 )

 Προγραμματικές Συμβάσεις ΟΤΑ Α & Β Βαθμού



Τεχνικό πλαίσιο υλοποίησης έργων

 Οδοφωτισμός

 ΕΛΟΤ (EN13021-2, ΕΝ 60598, ΕΝ 62262 κτλ.)

 Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. «Οδηγίες σχεδιασμού και ελέγχου εγκαταστάσεων οδοφωτισμού» (ΤΕΕ 2018) 

 Κανονισμοί Τεχνικά Πρότυπα Η/Μ & Εργων Οδοποίας

 Δημόσια κτίρια:

 Κανονισμοί Τεχνικά Πρότυπα Κτιριακών & Η/Μ Έργων ( ΥΠΟΜΕΔΙ)  & Τ.Ο.Τ.Ε.Ε. 

 Εκπόνηση Σχεδίου Ενεργειακής Απόδοσης για κτίρια Δήμων και Περιφερειών (Ν. 4342/2015)

 Το 3% του συνολικού εμβαδού δαπέδου θερμαινόμενων ή/και ψυχόμενων δημόσιων κτιρίων που είναι ιδιόκτητα 
να ανακαινίζεται κάθε χρόνο (Ν.4342/2015)

 Νέα κτίρια που στεγάζουν υπηρεσίες του δημόσιου - ευρύτερου δημόσιου τομέα θα ειναικτίρια σχεδόν μηδενικής 
κατανάλωσης ενέργειας από την 1η Ιανουαρίου 2019 (Ν. 4122/2013)



Εμπειρία μελετών & προγραμμάτων

 30+ Ενεργειακοί Σχεδιασμοί ΟΤΑ εκπόνηση και τεχνική υποστήριξη. 

 23+  Συμμετοχές ως Συντονιστές/Εταίροι σε Προγράμματα ΕΕ για Ενέργεια , με Π/Υ 
προγραμμάτων άνω των 20 εκ ευρω

 150 + Δημοτικά Κτίρια & εγκαταστάσεις που εκπονήθηκαν Μελέτες Ενεργειακής 
Αναβάθμισης, με Π/Υ έργων άνω των 30 εκ ευρω

 50.000 + φωτιστικά οδών /πλατειών, που εκπονήθηκαν ψηφιακή απογραφή+ μελέτη 
με Π/Υ έργων άνω των 30 εκ ευρω

 10 MW + Ενέργεια από βιοαέριο απορριμμάτων ( ΧΥΤΑ, Χώνευση) Π/Υ έργων άνω των 
50 εκ ευρω στις οποίες εκπονήθηκαν Μελέτες

> 130 εκ ευρώ / ενταγμένα υλοποιημένα ή προς υλοποίηση ~ 70%



Σημεία Κλειδιά για σωστή υλοποίηση έργων

 Σχεδιασμός-Ωρίμανση : 

 Ενεργειακός Σχεδιασμός Δήμου  

 Μελετητική/Τεχνική Ωρίμανση Επιλεγμένων Έργων Προτεραιότητας (Κτίρια, Οδοφωτισμός, 

Εγκ/σεις, Οχήματα)

 Χρηματοδότηση:

 Μελέτη Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης για βέλτιστο αντικείμενο, τρόπο χρηματοδότησης

 Φάκελος πρότασης Χρηματοδότησης -Μελέτη Σκοπιμότητας



Σημεία Κλειδιά για σωστή υλοποίηση έργων

 Συνεργασίες :

 Συνεργασία με ΕΓ ΣΔΙΤ

 Συνεργασία με ΟΤΑ Α & Β Βαθμού 

 Συνεργασία με φορείς στο πλαίσιο Εν. Κοιν

 Δημοπράτηση-Εκτέλεση: 

 Επιλογή Βέλτιστου Θεσμικού Πλαισίου για εξασφάλιση πόρων, αποτελεσμάτων

 Υψηλές εγγυήσεις καλής λειτουργίας και αποτελεσμάτων από αναδόχους & Τεχνική 
Επίβλεψη



Ευχαριστούμε!

ΕΠΤΑ Σύμβουλοι - Μελετητές 
Περιβαλλοντικών & Ενεργειακών Έργων

Ηνιόχου 16, Χαλάνδρι
15238 Αττικής

Γεώργιος Ηλιόπουλος, Γεν. Δντης


