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ΠαραγωγήΠαραγωγή βιοαερίουβιοαερίου στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη

Άλλες εφαρµογές

ΧΥΤΑ

Βιολογικοί Καθαρισµοί

Συνεισφορά των διαφόρων εφαρµογών στην

παραγωγή βιοαερίου στην Ε.Ε.
(Παραγωγή πρωτογενούς ενέργειας 8.3 Mtoe το 2009): 

[Eurobserv´er 2010]
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Παραγωγή βιοαερίου ανά κάτοικο στην Ε.Ε. το 2009 

(toe/1 000 κατοίκους):

Γερµανία Πρωτοπόρος στην παραγωγή βιοαερίου

(50 % της πρωτογενούς παραγωγής στην Ε.Ε. το 2009)

Ιταλία έχει την υψηλότερη εγγυηµένη τιµή στην Ευρώπη

(0.28€/kWh < 1 MW εγκατεστηµένη ισχύ) .

Ηνωµένο Βασίλειο έχει την µεγαλύτερη ανάκτηση από ΧΥΤΑ.

Το βιοαέριο στην Γαλλία δύσκολα αξιοποιείται

(χαµηλή εγγυηµένη τιµή)

ΠαραγωγήΠαραγωγή βιοαερίουβιοαερίου στηνστην ΕυρώπηΕυρώπη
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∆ιαδικασία∆ιαδικασία ΥλοποίησηςΥλοποίησης

Σύλληψη της ιδέας

Προ-µελέτη σκοπιµότητας

Μελέτη σκοπιµότητας

Λεπτοµερής προγραµµατισµός της µονάδας βιοαερίου

∆ιαδικασία αδειοδότησης

Κατασκευή της µονάδας βιοαερίου

Λειτουργία και συντήρηση

Επανεπένδυση, ανανέωση και αντικατάσταση των επιµέρους
τµηµάτων

Παύση λειτουργίας ή αναβάθµιση
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ΒασικέςΒασικές ερωτήσειςερωτήσεις

Ποιος είναι ο στόχος του έργου του βιοαερίου;

Έχω την ικανότητα να πραγµατοποιήσω το έργο;

Πώς µπορώ να εξασφαλίσω το συνεχή ανεφοδιασµό πρώτης ύλης;

Πού µπορώ να εγκαταστήσω την µονάδα βιοαερίου;
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ΒασικέςΒασικές προϋποθέσειςπροϋποθέσεις

Ύπαρξη και διαθεσιµότητα της πρώτης ύλης

Εξασφάλιση δυνατότητας πώλησης ή χρήσης των τελικών προϊόντων

της εγκατάστασης βιοαερίου, δηλαδή του βιοαερίου / βιοµεθανίου, 
του ηλεκτρισµού, της θερµότητας και του εδαφοβελτιωτικού. 

Το επόµενο βήµα είναι να αξιολογηθεί εάν το έργο είναι δυνατό υπό τις

συγκεκριµένες τοπικές συνθήκες. 
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ΒασικέςΒασικές προϋποθέσειςπροϋποθέσεις

Ο καθορισµός και η αξιολόγηση ενός επιχειρησιακού σχεδίου και µιας

στρατηγικής χρηµατοδότησης.

Η ανάµειξη µιας πεπειραµένης εταιρείας συµβούλων όταν η εµπειρία

είναι περιορισµένη.

Η συµµετοχή, από τα πρώτα στάδια υλοποίησης του έργου, άλλων
βασικών εµπλεκοµένων, όπως οι τοπικές αρχές, οι προµηθευτές
πρώτης ύλης, οι επιχειρήσεις χρηµατοδότησης καθώς και οι αρχές
και οι δήµοι.
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Η υλοποίηση έργων βιοαερίου έχει 3 προϋποθέσεις:

Καλό και σταθερό θεσµικό πλαίσιο

Απλή και διαφανή αδειοδοτική διαδικασία

Πρόσβαση σε χρηµατοδότηση

Επενδύσεις και κόστη µονάδας βιοαερίου κλίµακας αγροκτήµατος:

Κόστη σχεδιασµού (άδειες, σχεδιασµός, φόροι, πιστοποιητικά)
Κόστος επένδυσης

Κόστη της πρώτης ύλης

Κόστη λειτουργίας και συντήρησης

Χρηµατοδότηση

Κέρδη έργων βιοαερίου:

Πώληση της παραγόµενης ηλεκτρικής και θερµικής ενέργειας

∆ηµόσια χρηµατοδότηση

Πράσινα πιστοποιητικά

Κέρδη από την διάθεση αποβλήτων στην µονάδα, πώληση του χωνεµένου
υπολείµµατος και κέρδη από την διαχείριση αποβλήτων

ΒασικάΒασικά στοιχείαστοιχεία χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης έργωνέργων

βιοαερίουβιοαερίου



Σεµινάριο «Αδειοδότηση και Χρηµατοδότηση έργων Βιοαερίου»
Λάρισα, 10 & 11 Απριλίου 2012

Πηγές βιοµάζας

Παραγωγή 

βιοµάζας σε 

m
3
/t

∆ιαθέσιµοι τόνοι 

ανά έτος

∆ιαθέσιµη 

παραγωγή βιοάριου 

ανά έτος (m
3
)

Έκκριµα (αφρός) µήλου 13 0 0

Έκκριµα (αφρός) σίτου 28 0 0

Κοπριά αγελάδων 35 0 0

Κοπριά χοίρων 37,5 0 0

Πίτα µελάσσας 37,5 0 0

Έκκριµα(αφρός) πατάτας 56,5 0 0

Περιττώµατα αγελάδας (νωπά) 56,5 0 0

Απόβλητα κηπουρικής 62,5 0 0

Περιττώµατα πτηνών 66 0 0

Φλούδες από πατάτες 66 0 0

Κοπριά αλόγων (νωπή) 74 0 0

Κοπριά χοίρων (νωπή) 85 0 0

Πολτός µήλων 87 0 0

Φύλλα σακχαρότευτλων 90 0 0

Απόβλητα λαχανικών 90 0 0

Υπολείµατα µπύρας 94 0 0

Τριφύλλι 94 0 0

Κοπριά προβάτων (νωπή) 100 0 0

∆ρεπανιά (1ης κοπής) 100 0 0

Φλοιός από πατάτα 110 0 0

Περιττώµατα πτηνών (στερεό) 112,5 0 0

Υπολείµατα καφέ 125 0 0

Ορρός γάλακτος 151 0 0

Σωρός χλόης 175 0 0

Υπολείµατα φρούτων 187,5 0 0

Οργανικά απόβλητα κουζινών 203 0 0

Άχυρα δηµητριακών 225 0 0

Φύλλα 280 0 0

Άχυρο αραβόσιτου 307 0 0

Mελάσσα 334 0 0

Απόβλητα σίτου 360 0 0

Σανό 398 0 0

Λιπαρά απόβλητα 400 0 0

Υπολείµµατα πετρελαίου 449 0 0

Μπαγιάτικο ψωµί 475,5 0 0

Απόβλητα φούρνων 660 0 0

Απόβλητα αλευριού 751 0 0

Aπόβλητα λιπαντικών 800 0 0

Ανάλυση της παραγωγής βιοαέριου από διάφορες πρώτες ύλες

ΟικονοµικήΟικονοµική πρόβλεψηπρόβλεψη έργουέργου

ΠηγήΠηγή: : ΕγχειρίδιοΕγχειρίδιο ΒιοαερίουΒιοαερίου, , ΚΚ. . ΣιούλαςΣιούλας κκ..αα. 2009. 2009
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ΟικονοµικήΟικονοµική πρόβλεψηπρόβλεψη έργουέργου
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ΟικονοµικήΟικονοµική πρόβλεψηπρόβλεψη έργουέργου
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Συνηθισµένοι τρόποι χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου:

Χρηµατοδότηση από ιδιωτικές τράπεζες

Παραδοσιακός δανεισµός

Χρηµατοδότηση Έργου - Αυτοχρηµατοδότηση

- Project financing

Επενδυτικά κεφάλαια (Investment funds)

Χρηµατοδοτική µίσθωση (Leasing)

Συνεργασία, µε εταιρεία παροχής ενεργειακών υπηρεσιών

ΒασικάΒασικά στοιχείαστοιχεία χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης έργωνέργων

βιοαερίουβιοαερίου
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Περίπου 4.900 µονάδες βιοαερίου κλίµακας αγροκτήµατος (µέσου µεγέθους 400 kWel)

Περίπου 44 µονάδες αναβάθµισης βιοαερίου

Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιώσιµης αγοράς βιοαερίου

– Καλή πολιτική για τα έργα βιοαερίου – εγγυηµένη τιµή (feed-in) ηλεκτρισµού

– Ύπαρξη ώριµης τεχνολογικά βιοµηχανίας βιοαερίου

– ∆υνατότητα εκτίµησης του κινδύνου χρηµατοδότησης

Το κόστος επένδυσης κυµαίνεται συνήθως από 2.500 έως 6.000 € / kW

1. 1. ΓερµανίαΓερµανία
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Εξέλιξη παραγωγής βιοαερίου στη Γερµανία

[Fraunhofer IWES modified after FVB 2010]

1. 1. ΓερµανίαΓερµανία
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Νόµος για τις ΑΠΕ (EEG)

� Βασικό εργαλείο για την προσέλκυση επενδύσεων και δηµιουργίας επενδυτικών
ευκαιριών, καθώς εγγυάται κέρδη για 20 έτη.

Αρκετές εθνικές και τοπικές επιδοτήσεις και χαµηλότοκα δάνεια

– Το πρόγραµµα επιδότησης της “kfw Bankengruppe” παρέχει χαµηλότοκα

δάνεια

– Επιδότηση µέχρι 50 % και µέχρι 150.000 € δίνεται από επιλεγµένα οµόσπονδα
κρατίδια

Πώληση αναβαθµισµένου βιοαερίου στο δίκτυο φυσικού αερίου

– Κανονισµός για την πρόσβαση στο δίκτυο του φυσικού αερίου

1. 1. ΓερµανίαΓερµανία –– ΜηχανισµοίΜηχανισµοί υποστήριξηςυποστήριξης
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Χρηµατοδότηση από ιδιωτικές τράπεζες

Απαραίτητο µετοχικό κεφάλαιο (equity capital) 20 – 30 %
Η χρηµατοδότηση έργου είναι ευρέως διαδεδοµένα για µεγάλα έργα (πχ. 

Αναβάθµιση βιοαερίου)

Εµπειρία τραπεζών πχ.Umweltbank AG, DZ Bank, DKB Deutsche Kreditbank
Επενδυτικά κεφάλαια - Investment funds

Μόνο µερικά τέτοια έργα υλοποιήθηκαν

Ενεργειακά συµβόλαια στον τοµέα της παραγωγής βιοαερίου

Σήµερα δεν χρησιµοποιείται συχνά

1. 1. ΓερµανίαΓερµανία –– ΕργαλείαΕργαλεία χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης
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Παράδειγµα: 250 kWel µονάδα βιοαερίου κλίµακας αγροκτήµατος

Κατανοµή επενδυτικού κόστους

1. 1. ΓερµανίαΓερµανία
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320 µονάδες βιοαερίου (µέσο µέγεθος 250 kWel)

8 µονάδες αναβάθµισης βιοαερίου

Προϋποθέσεις για την ανάπτυξη βιώσιµης αγοράς βιοαερίου

– Ανάπτυξη σταθερών πολιτικών για τα έργα βιοαερίου

– Η εισαγωγή εγγυηµένων τιµών ηλεκτρικής ενέργειας (feed-in electricity tariffs) µε

σταθερή µακροπρόθεσµη στρατηγική

– Μονάδες βέλτιστης πρακτικής και αποδοχή από το κοινό

– ∆υνατότητα ποσοτικοποίησης του χρηµατοδοτικού κινδύνου των έργων βιοαερίου

Κόστος επένδυσης από 4.500 έως 7.000 €/kWel

2. 2. ΑυστρίαΑυστρία

ΠηγήΠηγή: Austrian Compost & Biogas Association: Austrian Compost & Biogas Association
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Νόµος οικο-ηλεκτροπαραγωγής (Eco-Electricity Act - EEA)
Εγγυηµένη τιµή για 15 έτη

Επιχορηγήσεις επενδύσεων– 25 %-40 % των σχετικά µε το περιβάλλον κόστη– 5 % επιπρόσθετη επιχορήγηση είναι δυνατή
– Η επιδότηση δίνεται αν το έργο δεν είναι EEA
– Για έργα EEA µόνο το δίκτυο διανοµής της θερµότητας προωθείται

Επιχορήγηση τεχνολογίας από τα οµόσπονδα κρατίδια

2. 2. ΑυστρίαΑυστρία –– ΥποστηρικτικοίΥποστηρικτικοί µηχανισµοίµηχανισµοί

• οι µονάδες µέχρι 250 kW πρέπει να χρησιµοποιούν σε ποσοστό 30% κτηνοτροφικά απόβλητα
• χρησιµοποιώντας µη γεωργικές πρώτες ύλες η εγγυηµένη τιµή µειώνεται κατά 20%
• επιπρόσθετο µπόνους στην συµπαραγωγή 2 Cent / kWh όταν πληρούνται συγκεκριµένα κριτήρια
αποδοτικότητας

13,0 Cent / kWhΠάνω από 500 kW

16,5 Cent / kWhΜέχρι 500 kW

18,5 Cent / kWhΜέχρι 250 kW

τιµήισχύς

Εγγυηµένη τιµή (Feed-in tariff) για ηλεκτροπαραγωγή από βιοαέριο το 2010
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∆υνατότητες χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου

• Εξειδικευµένες συµβουλευτικές και ιδιωτικές εταιρείες τεχνολογίας

• Εξειδικευµένο προσωπικό σε τράπεζες και πιστωτικά ιδρύµατα

Προϋποθέσεις

• Ιδία κεφάλαια 20–30 % της συνολικής επένδυσης

• Όλες οι άδειες και σύµβαση σε ισχύ µε την OeMAG

2. Austria 2. Austria –– ΕργαλείαΕργαλεία χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης
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22 µονάδες βιοαερίου (co-operated biogas plants)

60 µονάδες βιοαερίου κλίµακας αγροκτήµατος

Το Πρόγραµµα ∆ράσης για το Βιοαέριο (1988-2002) έδωσε σηµαντική ώθηση στην
ανάπτυξη της αγοράς βιοαερίου– 40 % επιχορήγηση της επένδυσης για κεντρικές µονάδες βιοαερίου

Τα έργα βιοαερίου γίνονται συχνά από µη κερδοσκοπικές εταιρείες

Μικρή ανάπτυξη της αγοράς βιοαερίου την τελευταία δεκαετία

Το σχήµα εγγυηµένης τιµής (feed-in tariff scheme) βελτιώθηκε τον Φεβρουάριο του 2008

3. 3. ∆ανία∆ανία
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Νόµος για την προώθηση των ΑΠΕ (VE-Lov. No. 1392/2008) 

� Ηλεκτροπαραγωγή

Καταβολή 10 € ct/kWh
Επιπρόσθετα 5,4 € ct/kWh για συνδυασµένη χρήση του βιοαερίου και φυσικού
αερίου

� Αναβαθµισµένο αέριο40,3 € ct/m³

� Η πώληση της θερµότητας της ΣΗΘ απαλλάσσεται από φόρους ενέργειας

και CO2

3. 3. ∆ανία∆ανία –– ΥποστηρικτικοίΥποστηρικτικοί µηχανισµοίµηχανισµοί
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Οι κεντρικές µονάδες βιοαερίου χρηµατοδοτούνται στο πλαίσιο τηλεθέρµανσης

– Κύριο εργαλείο χρηµατοδότησης για κεντρικές µονάδες

– Μοντέλα εταιρειών µη κερδοσκοπικού χαρακτήρα

– Προσελκύουν δηµόσιες επενδύσεις (χαµηλότοκα δάνεια και εγγυήσεις ∆ήµων)
Οι µεµονωµένες µονάδες κλίµακας αγροκτήµατος χρηµατοδοτούνται από τις τράπεζες

Επιπρόσθετα:

Στο παρελθόν επιδοτήσεις µέχρι 40 % δίνονταν από το κράτος

3. 3. ∆ανία∆ανία –– ΕργαλείαΕργαλεία χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης
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44. . ΙταλίαΙταλία –– ΥποστηρικτικοίΥποστηρικτικοί µηχανισµοίµηχανισµοί

ΠΗΓΗ
Τιµή (€

cent/kWh)

Βιοαέριο και βιοµάζα, µη συµπεριλαµβανοµένων των υγρών βιοκαυσίµων µε εξαίρεση τα καθαρά φυτικά

έλαια που ανιχνεύονται µέσω του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται

στο Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΚ) 73/2009 της 19ης Ιανουαρίυο 2009 28

Βιοαέριο από ΧΥΤΑ, Βιολογικούς Καθαρισµούς και υγρά βιοκαύσιµα µε εξαίρεση τα καθαρά φυτικά έλαια
που ανιχνεύονται µέσω του ολοκληρωµένου συστήµατος διαχείρισης και ελέγχου που προβλέπεται στο

Ευρωπαϊκό Κανονισµό (ΕΚ) 73/2009 της 19ης Ιανουαρίου 2009 18

Η χρηµατοδότηση παραγωγής ΑΠΕ στην Ιταλία γίνεται από την Εθνική

Υπηρεσία Ενέργειας - Italian national energy services company (GSE).

Ο µηχανισµός περιλαµβάνει 2 εναλλακτικά κίνητρα ανάλογα τις
απιτήσεις του ηλεκτροπαραγωγού: 

Πράσινα πιστοποιητικά - Green Certificates; 
Ενιαία τιµή - ll-inclusive flat rate (µόνο για µονάδες <1 MW) 
σύµφωνα µε τα ακόλουθα:
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Σύστηµα εγγυηµένης τιµής πώλησης ηλ. ενέργειας (Ν. 3851/2010)

Αναπτυξιακός νόµος

55. . ΕλλάδαΕλλάδα –– ΕργαλείαΕργαλεία χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης
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∆ύο κύριες µορφές τυπικής χρηµατοδότησης έργων βιοαερίου

ΤρόποιΤρόποι χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου ––

ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση απόαπό ΤράπεζεςΤράπεζες

Τράπεζα

Εταιρεία

Έργο

∆άνειο

∆άνειο και Ίδια

κεφάλαια

Τράπεζα

Εταιρεία

Έργο

Ίδια κεφάλαια

∆άνειο

Παραδοσιακός δανεισµός Χρηµατοδότηση Έργου
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Παραδοσιακός δανεισµός

ΤρόποιΤρόποι χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου ––

ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση απόαπό ΤράπεζεςΤράπεζες

+Μικρή διοικητική πολυπλοκότητα.

+∆εν απαιτείται η ίδρυση εταιρείας ειδικής

νοµικής µορφής.

+Επαρκείς εγγυήσεις µπορούν να παρέχονται

από την περιουσία και να µειώνεται το ύψος

του επιτοκίου. 

−Η χρηµατοοικονοµική ικανότητα µειώνεται, 

καθώς η ιδιωτική περιουσία τίθεται ως

εγγύηση.

−Ο επενδυτής ευθύνεται µε δικά του

διαθέσιµα στην περίπτωση αποτυχίας
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Χρηµατοδότηση Έργου –

Project financing 

ΤρόποιΤρόποι χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου ––

ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση απόαπό ΤράπεζεςΤράπεζες

+Ο επενδυτής δεν ευθύνεται µε δικά του διαθέσιµα στην περίπτωση αποτυχίας .

+Ο χρηµατοπιστωτικός οργανισµός συνδράµει στον εντοπισµό αδύναµων

σηµείων της επένδυσης.

+∆εν έχει σηµασία πόσοι αποτελούν την εταιρεία της επένδυσης. Ως εκ τούτου
µία σύµπραξη αγροτών µπορεί να λειτουργήσει µία µονάδα. 

+Η δυνατότητα περαιτέρω δανεισµού δεν είναι εµπόδιο, εφόσον δεν
υποθηκεύονται περιουσιακά στοιχεία

−Yυψηλή διοικητική πολυπλοκότητα

−Σύσταση εταιρείας για το έργο

−∆εν παρέχεται από κάθε τράπεζα

−Τα επιτόκια µπορεί να είναι υψηλότερα

−Συνήθως χρησιµοποιείται σε µεγάλα έργα (εκ. €)
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Χρηµατοδοτική µίσθωση - Leasing

ΤρόποιΤρόποι χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου ––

ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση απόαπό ΤράπεζεςΤράπεζες

+Οι συνεργάτες Leasing παρέχουν τεχνογνωσία

στην υλοποίηση και λειτουργία της µονάδας

παραγωγής βιοαερίου. 

+Ο εξωτερικός επενδυτής µπορεί να συµµετέχει

στην εταιρεία leasing.

+Οι αγρότες µε µικρά κεφάλαια µπορούν να

λειτουργήσουν µία µονάδα βιοαερίου.

−Η εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν έχει

άµεση επίδραση στη λειτουργία της εγκατάστασης. 

Έτσι, η επιτυχία ή η αποτυχία του έργου έγκειται

στο «χέρι κάποιου άλλου» (µισθωτής).

−Μετά τη λήξη της σύµβασης, η µονάδα παραγωγής

βιοαερίου ενδέχεται να έχει σηµαντική αξία, γεγονός

που καθιστά την αποχώρηση ασύµφορη για την

εταιρεία χρηµατοδοτικής µίσθωσης. 
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Σύναψη συµβολαίου - Contracting

ΤρόποιΤρόποι χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου ––

ΧρηµατοδότησηΧρηµατοδότηση απόαπό ΤράπεζεςΤράπεζες

+Ο αγρότης δεν έχει να επενδύσει σε εταιρεία

ή ιδιωτικά κεφάλαια.

+Ο αγρότης έχει µικρότερο χρηµατοδοτικό

κίνδυνο.

+Ένας επαγγελµατίας ειδικός στο βιοαέριο

(contractor) είναι υπεύθυνος για τη λειτουργία

και συντήρηση της µονάδας.

−Η µονάδα βιοαερίου παραµένει ιδιοκτησία

της εταιρείας (contractor) για προκαθορισµένο

χρόνο και ο αγρότης δεν επηρεάζει ή έχει

µικρή επιρροή σε αποφάσεις τεχνικής φύσεως.

−Τα κέρδη του αγρότη προκαθορίζονται από

το συµβόλαιο.
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Εταιρείες επενδύσεων - Investments funds

ΤρόποιΤρόποι χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου ––

ΕταιρείεςΕταιρείες επενδύσεωνεπενδύσεων

+Ο αγρότης ή ο φορέας της µονάδας δεν χρειάζεται να

πάρει δάνειο ή να υποθηκεύσει περιουσία.

+Το κέρδος των συµµετεχόντων αντανακλά την συµµετοχή

τους σε αρχικά κεφάλαια.

+Ο φορέας εκµετάλλευσης της µονάδας δεν χρειάζεται να

παρέχει οπωσδήποτε εγγυήσεις.

+Η εµπιστοσύνη των επενδυτών στα επενδυτικά κεφάλαια

αυξάνει τα τελευταία λόγω της καλής τους υλοποίησης.

−Οι επενδυτές συνήθως έχουν την ευθύνη του

συνόλου των επενδυτικών κεφαλαίων.

−Οι επενδυτές δεν επηρεάζουν την λειτουργία

της µονάδας βιοαερίου.

−Ο φορέας εκµετάλλευσης της µονάδας πρέπει

να περάσει µία σύνθετη διαδικασία αιτήσεων

για να αποδείξει τα περιβαλλοντικά κριτήρια

του έργου.
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Εταιρεία Βιοαερίου

Μέτοχοι εταιρείας: 

∆ηµοτικές επιχειρήσεις

Αγρότης

Κατασκευαστής µονάδας

Εγκατεστηµένη ισχύς: 2 MWe

Εγκατεστηµένη ισχύς: 2,5 MWth

Συνολικός προϋπολογισµός: 7,2 εκ. €

ΤρόποιΤρόποι χρηµατοδότησηςχρηµατοδότησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου ––

ΠαράδειγµαΠαράδειγµα

∆ηµοτικές επιχειρήσεις

• Χρήση της πλεονάζουσας

θερµότητας από το δηµοτικό δίκτυο
τηλεθέρµανσης

• Χρήση της παραγόµενης ηλεκτρικής

ενέργειας ως διαχειριστής του
δικτύου

Αγρότης

• Παρέχει την πρώτη ύλη

• Χρήση του χωνεµένου υπολείµµατος

Κατασκευαστής µονάδας βιοαερίου

• Σχεδιασµός και υλοποίηση της
µονάδας

• Λειτουργία της µονάδας
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Εµπειρία του προσωπικού

Κριτήριο Νο 1:

Εµπειρία στον τοµέα του βιοαερίου (παραγωγή πρώτων υλών,   βιολογία της αναερόβιας
χώνευσης, τεχνολογία της µονάδας, αξιοποίηση του εδαφοβελτιωτικού και οικονοµικό
υπόβαθρο), πρέπει να αποδειχθεί από τον αιτούντα. 

Κριτήριο Νο 2: 
Το συγκεκριµένο κίνητρο για την υλοποίηση της µονάδας του βιοαερίου πρέπει να
εξηγηθεί. 

Κριτήριο Νο 3:
Επαρκής εργατοώρες πρέπει να είναι διαθέσιµες (κατασκευή και λειτουργία). 

ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου
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Παρακολούθηση της µονάδας

Κριτήριο Νο 4:
Εποπτεία της µικροβιολογικής διαδικασίας της ζύµωσης πρέπει να παρέχει ο χειριστής της
µονάδας και/ή το προσωπικό του ή/και από συµβεβληµένες εξειδικευµένες εταιρείες. 

Κριτήριο Νο 5:
Ο χειριστής της µονάδας και/ή το προσωπικό του θα πρέπει να είναι σε θέση να εκτελεί
βασικές εργασίες συντήρησης. 

Κριτήριο Νο 6:
Το κόστος συντήρησης της µονάδας CHP το οποίο κυµαίνεται από 0,3 έως 2,5 
Cents/kWhel και ένα κόστος της τάξης του 1 – 3% του επενδυτικού κόστους για την
συντήρηση των υπολοίπων τµηµάτων θα πρέπει να περιληφθούν στο επιχειρηµατικό
σχέδιο. 

ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου
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Νοµική µορφή

Κριτήριο Νο 7:

Η νοµική µορφή και το ιδιοκτησιακό καθεστώς του έργου βιοαερίου πρέπει να είναι σαφώς

καθορισµένο. 

Τεχνικές λεπτοµέρειες της µονάδας

Κριτήριο Νο 8:

Ένας κατάλογος µε τον εξοπλισµό και τα υλικά της µονάδας πρέπει να παρέχεται. 

Κριτήριο Νο 9:

Ένα κατασκευαστικό σχέδιο πρέπει να επιδεικνύεται. 

ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου
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Θέση

Κριτήριο Νο 10:

Η µονάδα πρέπει να συνδέεται µε δηµόσιο δρόµο, κατάλληλο για βαρέα οχήµατα

(µεταφορά πρώτης ύλης & χωνεµένου υπολείµµατος).

Κριτήριο Νο 11: 

Το σηµείο διασύνδεσης µε το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας πρέπει να καθοριστεί.

Κριτήριο Νο 12: 

Το σηµείο έκχυσης του βιοµεθανίου (ως εναλλακτική) στο δίκτυο του φυσικού αεριού
πρέπει να καθοριστεί.

Κριτήριο Νο 13: 

Οι καταναλωτές θερµότητας πρέπει να εξευρεθούν και να συναφθούν
προσύµφωνα/συµβόλαια.

Κριτήριο Νο 14: 

Συµβάσεις µε τους πελάτες ηλεκτρικής ενέργειας και/ή βιοµεθανίου και/ή θερµότητας
(στην καλύτερη των περιπτώσεων για όλη την διάρκεια του δανείου) θα πρέπει να
παρέχονται. 

ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου
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Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χωνευτές (1)
Κριτήριο Νο 15: 

Ο σχεδιασµός των εγκαταστάσεων αποθήκευσης της πρώτης ύλης (αριθµός, τύπος) 
κατάλληλων για την πρώτη ύλη θα πρέπει να παρουσιαστεί. 

Κριτήριο Νο 16:

Οι χωνευτές πρέπει να είναι κατάλληλοι για τον τύπο και την ποσότητα των πρώτων υλών
και καλά σχεδιασµένοι (µόνωση, ανάδευση, εισροές/εκροές, υλικά κλπ.). 

Κριτήριο Νο 17: 

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης του χωνεµένου υπολείµµατος θα πρέπει να καλύπτονται
ώστε να συγκρατούν το βιοαέριο που παράγεται.

ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου
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Εγκαταστάσεις αποθήκευσης και χωνευτές (2)
Κριτήριο Νο 18:

Πρέπει να αποφεύγεται η ρύπανση του περιβάλλοντος (οσµές, διαρροή) από όλες τις
εγκαταστάσεις αποθήκευσης.

Κριτήριο Νο 19: 

Οι εγκαταστάσεις αποθήκευσης θα πρέπει να είναι σχεδιασµένες για την αποθήκευση
χωνεµένου υπολείµµατος που παράγεται από τη µονάδα παραγωγής βιοαερίου
τουλάχιστον για ένα εξάµηνο.

Κριτήριο Νο 20: 

Η ακριβής θέση των χωνευτών και των εγκαταστάσεων αποθήκευσης θα πρέπει να
αποτυπώνονται σε σχέδιο. Ο απαιτούµενος χώρος για την ανέγερση της µονάδας θα πρέπει
να είναι επαρκής. 

ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου
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Πρώτη ύλη και χωνεµένο υπόλειµµα

Κριτήριο Νο 21:

Για τις µονάδες που λειτουργούν µε ενεργειακές καλλιέργειες τουλάχιστον το 50% αυτών
θα πρέπει να παράγεται σε ιδιόκτητες εκτάσεις. Οι υπόλοιπες πρώτες ύλες θα πρέπει να
είναι εγγυηµένες µε µακροχρόνια συµβόλαια µε τους προµηθευτές. 

Κριτήριο Νο 22: 

Αν χρησιµοποιούνται ενεργειακές καλλιέργειες, θα πρέπει να παράγονται σε ακτίνα 10 km
γύρω από την µονάδα. Επίσης τα απόβλητα δεν θα πρέπει να µεταφέρονται από µακρινές
αποστάσεις. Τα υγρά απόβλητα θα πρέπει να συλλέγονται από µία ακτίνα 3 km από την
µονάδα. Επίσης τα απόβλητα δεν θα πρέπει να µεταφέρονται σε µακρινές αποστάσεις.

Κριτήριο Νο 23: 

Θα πρέπει να υπάρχει επαρκής έκταση διάθεσης του χωνεµένου υπολείµµατος. Σε αντίθετη
περίπτωση το υπόλειµµα θα πρέπει να πωλείται. Το κόστος πώλησης/διάθεσης του
χωνεµένου υπολείµµατος θα πρέπει να συµπεριληφθεί στην εκτίµηση κόστους της
µονάδας. 

Κριτήριο Νο 24: 

Η χρήση/πώληση του προς διάθεση χωνεµένου υπολείµµατος θα πρέπει να
συµµορφώνεται µε την Οδηγία της ΕΕ για τη νιτρορύπανση. 

ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου
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Ασφάλιση

Κριτήριο Νο 25: 

θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για ασφάλιση από φυσική καταστροφή και βλάβη του

εξοπλισµού.

Κριτήριο Νο 26: 

θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για φωτιά και ατυχήµατα.

Κριτήριο Νο 27: 

θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για τυχόν διακοπή λειτουργίας της µονάδας. 

Κριτήριο Νο 28: 

θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για γενική ασφάλιση έναντι ευθυνών. 

Κριτήριο Νο 29: 

θα πρέπει να ληφθεί µέριµνα για ασφάλιση που να καλύπτει την διάρκεια της
κατασκευαστικής φάσης. 

ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου
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Εκτίµηση κόστους και σχέδιο χρηµατοδότησης

Κριτήριο Νο 30: 

Μία αναλυτική εκτίµηση κόστους και ένα σχέδιο χρηµατοδότησης θα πρέπει να υπάρχει

που να βασίζεται σε ρεαλιστικές και συντηρητικές παραδοχές.

Απαιτούµενη τεκµηρίωση

Κριτήριο Νο 31: 

Τεκµηρίωση προσωπικών στοιχείων πρέπει να παρέχεται. Αν εφαρµόζεται, τα νοµικά
έγγραφα της εταιρείας βιοαερίου πρέπει να παρέχονται. 

Κριτήριο Νο 32: 

Η τεκµηρίωση του έργου πρέπει να παρέχεται.

ΚριτήριαΚριτήρια αξιολόγησηςαξιολόγησης έργωνέργων βιοαερίουβιοαερίου
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Για περισσότερες πληροφορίες

Επισκεφθείτε: www.biogasIN.org
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Σας ευχαριστώ για την προσοχή σας !

19o χλµ. Λεωφ. Μαραθώνος, 

19009 Πικέρµι Αττικής

Τ: 2106603300, F: 2106603301-2

www.cres.gr, cres@cres.gr

T: 2106603264, ksioulas@cres.gr


