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Βασικά Χαρακτηριστικά Έργου

ΈργοΈργο

Υδροηλεκτρικό Πάρκο συνολικής ισχύος
4,2 ΜW στην κοινότητα Σαμαρίνας στον
Νομό Γρεβενών της Περιφέρειας Δυτικής
Μακεδονίας

Έκδοση Άδειας 
Παραγωγής 

(11.2017) Εκδοση 
Περιβαλλοντικών 

Όρων

(9.2018)‘Οριστικοί Όροι 
Σύνδεσης

(Αναμένεται 
Φεβρουάριο 

2019) Έκδοση Άδειας 

Τιμή 
Πώλησης

Τιμή 
Πώλησης

€97 / ΜWh (για το σύνολο των πάρκων),
με τις προβλέψεις του Ν. 4414/2016 και
των σχετικών υπουργικών αποφάσεων

Ενεργειακή 
Μελέτη

Ενεργειακή 
Μελέτη

Το μέσο Net Capacity Factor για το
ανέρχεται σε 36%, (με βάση μελέτες οι
οποίες θα πιστοποιηθούν και από τον
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2019) Έκδοση Άδειας 
Εγκατάστασεις 

(Αναμένεται 
Μάρτιο 2019)Κόστος 

Έργου
Κόστος 
Έργου

Ο εγκεκριμένος προϋπολογισμός για την
ολοκλήρωση του έργου ανέρχεται σε € 9
εκ. περίπου

ΜελέτηΜελέτη οποίες θα πιστοποιηθούν και από τον
τεχνικό σύμβουλο της Τράπεζας)

ΜέρηΜέρη

• Απώτατος Μέτοχος: Kiefer Investments
• Πάροχος εξοπλισμού: Pelton
• Κατασκευαστής: Kiefer TEK ΕΠΕ
• Συντηρητής και Λειτουργίς Έργου:

Kiefer TEK EΠΕ
• Δανειστής: Θα καθοριστεί άμεσα
• Σύμβουλοι Δανειστή: Θα καθοριστούν

άμεσα

Σημειώνεται ότι το σύνολο των απαιτούμενων αιτήσεων
για την λήψη των σχετικών εγκρίσεων και αποφάσεων
από τις αρμόδιες αρχές έχουν κατατεθεί, ενώ η πλήρης
ωρίμανση του πάρκου τοποθετείται εντός του πρώτου
τριμήνου του 2019.

Το βασικό χρονοδιάγραμμα προβλέπει την έναρξη 
κατασκευής τέλη Ιουνίου 2019.



Τοπογραφικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Γενικά:
• Το προτεινόμενο έργο αφορά την κατασκευή ΜΥΗΕ

εγκατεστημένης ισχύος 4,2 MW. Το έργο θα αξιοποιεί
ενεργειακά τα νερά του ρέματος Γιότσα με την υδατόπτωση
των 166 m μεταξύ των υψομέτρων +1146 m και +980 m.

• Είναι σχεδιασμένο για μέγιστη παροχή 3m³/s.

Yδροληψία:
• Στην κοίτη του ρέματος Γιότσα και σε υψόμετρο +1146 m θα

κατασκευαστεί υδροληψία “ορεινού τύπου”.

Αγωγός προσαγωγής:
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Αγωγός προσαγωγής:
• Από την υδροληψία το νερό μέσω εξαμμωτή θα διοχετεύεται

με αγωγό προσαγωγής μήκους 4.100 m στον
Υδροηλεκτρικό Σταθμό Παραγωγής (ΥΗΣ) ο οποίος
προβλέπεται να κατασκευαστεί πλησίον της σμίξης του
ρέματος Γιότσα με το ποταμό Βριάζη.

• O αγωγός αποτελείται από δύο ονομαστικές διαμέτρους,
όπου τα πρώτα 2.050m θα είναι με Φ1400mm ενώ τα
υπόλοιπα 2.050m θα είναι με Φ1300. Ο αγωγός έχει
μελετηθεί να είναι από χάλυβα ελικοειδούς ραφής
κατάλληλου πάχους για την αντοχή των πιέσεων και θα
φέρει τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Oι συγκολήσεις θα
είναι βάσει προδιαγραφών και θα πιστοποιηθούν και με τη
μέθοδο των «διεισδυτικών υγρών»

• Κατά τη λειτουργία έχει προβλεφθεί η τοποθέτηση και
καθοδικής προστασίας με σκοπό την αντοχή του υλικού σε
βάθος 50ετίας.



Τοπογραφικά και Τεχνικά Χαρακτηριστικά

Σταθμός:
• Στο κτίριο του ΥΗΣ θα βρίσκεται η μονάδα

ηλεκτροπαραγωγής. Στον ΥΗΣ θα
εγκατασταθεί στρόβιλος Pelton
ονομαστικής ισχύος 4,3MW, κατακόρυφου
άξονα, με έξι ακροφύσια και εκτροπέα της
δέσμης του νερού συνδεδεμένος απ'
ευθείας με σύγχρονη γεννήτρια. Το σχήμα
βρίσκεται σε προχωρημένες συζητήσεις για
τη προμήθεια του στροβίλου από τον
Αυστριακό οίκο Geppert.

• Στο κτίριο κατάλληλων διαστάσεων θα
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• Στο κτίριο κατάλληλων διαστάσεων θα
στεγάζει εκτός του στροβίλου και κατάλληλη
γερανογέφυρα καθώς και τον εξοπλισμό
Μ.Τ. (πίνακες, διακοπτικά υλικά κλπ), καθώς
και τις υδραυλικές μονάδες του στροβίλου.

• Το νερό μετά τη δίοδό του από τη μονάδα
θα παροχετεύεται στο ποταμό Βριάζη μέσω
της διώρυγας φυγής.

Μετασχηματιστής-Δίκτυο διασύνδεσης:
• Εξωτερικά του κτιρίου σε κατάλληλα

διαμορφωμένο χώρο τοποθετείται ο Μ/Σ
ανύψωσης Μ.Τ. 0,69/20KV καθώς και ο
βοηθητικός Μ/Σ ιδιοκαταναλώσεων.

• To δίκτυο διασύνδεσης εκτιμάται σε περίπου
60χλμ αποκλειστικής εναέριας γραμμής Μ.Τ.
μέχρι τον Υ/Σ 150/20kV των Γρεβενών.



Χρηματοροές Εταιρίας Hydrokinetic Α.Ε.
Ροές Έργου

€ σε εκατομύρια
Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτη  

10-15
Έτη  

16-20

Έσοδα 1,277,737 1,277,737 1,281,257 1,277,737 1,277,737 1,277,737 1,281,257 1,277,737 1,277,737 7,673,460 6,392,204 

Λειτουργικά Κόστη (143,607) (144,532) (145,607) (146,410) (147,363) (148,325) (149,438) (150,279) (151,271) (929,296) (803,469)

Φόροι (72,338) (56,146) (63,453) (67,086) (74,920) (81,768) (90,233) (94,647) (103,563) (859,606) (1,541,613)

Κεφάλαιο Κίνησης (187,294) 155 69 245 159 161 72 255 166 931 185,082 

Λειτουργικές Ροές 874,498 1,077,213 1,072,265 1,064,486 1,055,614 1,047,804 1,041,657 1,033,065 1,023,068 5,885,490 4,232,204 

Τόκοι και Προμήθειες 
Δανείου

(351,181) (335,422) (315,197) (293,280) (269,582) (245,000) (221,004) (195,834) (168,625) (412,787) -

Αποπληρωμή 
Δανείου

(188,929) (377,859) (377,859) (409,347) (440,835) (440,835) (440,835) (472,324) (503,812) (2,645,012) -
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Δανείου
Χρηματοικονομικές 
Ροές

(540,111) (713,280) (693,056) (702,627) (710,418) (685,835) (661,839) (668,158) (672,437) (3,057,800) -

Κινήσεις 
Αποθεματικών Λογ.

(334,387) (15,643) 10,622 (19,981) 12,392 12,392 12,392 (18,211) 14,163 326,260 -

Ροές Μετόχου (100%) - 348,290 389,831 341,878 357,588 374,362 392,210 346,697 364,794 3,153,950 4,232,204 

Μερίσματα Μετόχου 
(100%)

- - 738,121 341,878 357,588 374,362 392,210 346,697 364,794 3,153,950 4,232,204 

Μερίσματα Μετόχου 
(49%)

- - 361,679 167,520 175,218 183,437 192,183 169,881 178,749 1,545,436 2,073,780 

Η χρονική υστέρηση που παρατηρείται στην αποδέσμευση των ροών του μετόχου μέσω μερισμάτων οφείλεται σε περιορισμούς που 
τίθενται από την Τράπεζα για το πρώτο έτος, ενώ για τα υπολειπόμενα έτη λόγω εφαρμογής των σχετικών λογιστικών και φορολογικών 
οδηγιών



Χρηματοροές Νέου Μετόχου

• Το κάτωθι παράδειγμα απεικονίζει τις ροές προ φόρων και τα μερίσματα αντιστοίχως, σε ετήσια βάση, που θα 
λάβει ο εκάστοτε νέος μέτοχος που θα συνεισφέρει το ποσό των € 100 χιλ.

Ροές σε € Έτος 1 Έτος 2 Έτος 3 Έτος 4 Έτος 5 Έτος 6 Έτος 7 Έτος 8 Έτος 9 Έτος 10

Ροές Νέου Μετόχου προ 
φόρων

52,313 7,342 8,229 7,425 7,852 8,281 8,759 8,013 8,503 8,995 

Ροές Νέου Μετόχου 51,000 6,323 7,077 6,207 6,492 6,797 7,121 6,294 6,623 6,972 

Με το πέρας της κατασκευής, ο νέος μέτοχος θα λάβει το 51% του επενδυμένου
κεφάλαιου
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Ροές Νέου Μετόχου 
μετά φόρων

51,000 6,323 7,077 6,207 6,492 6,797 7,121 6,294 6,623 6,972 

Μερίσματα Νέου 
Μετόχου 

51,000 0 13,401 6,207 6,492 6,797 7,121 6,294 6,623 6,972 

Ροές σε € Έτος 11 Έτος 12 Έτος 13 Έτος 14 Έτος 15 Έτος 16 Έτος 17 Έτος 18 Έτος 19 Έτος 20

Ροές Νέου Μετόχου προ 
φόρων

8,977 9,448 9,970 15,074 20,402 20,325 20,303 20,284 20,323 23,588 

Ροές Νέου Μετόχου 
μετά φόρων

6,439 6,918 7,271 12,224 17,436 12,949 14,419 14,405 14,415 20,646 

Μερίσματα Νέου 
Μετόχου 

6,439 6,918 7,271 12,224 17,436 12,949 14,419 14,405 14,415 20,646 

Με την πλήρη εξόφληση του δανείου, τα
μερίσματα προς τον μέτοχο αυξάνονται
σημαντικά.

Ένας επενδυτής που θα διαθέσει 
€100 χιλ θα λάβει μερίσματα 
ποσού €238 χιλ περίπου συνολικά 
στην εικοσαετία   



Συμπεράσματα και Πρόταση Συνεργασιας

• Συμπερασματικά πρόκειται για ένα Έργο με χαμηλή δυσκολία για την κατασκευή του και με
εξαιρετικές επιδόσεις σε επίπεδο λειτουργίας:

• Αδειοδοτικοί κίνδυνοι δεν θα υφίστανται καθώς θα έχουν ληφθεί το σύνολο των αδειών /
εγκρίσεων πριν το έργο είναι έτοιμο να κυρήξει έναρξη κατασκευής,

• Οι κατασκευαστικοί κίνδυνοι θεωρούνται αμελητέοι λαμβάνοντας υπόψη την πρότερη
εμπειρία σε αντίστοιχα τύπου έργα στην περιοχή τα οποία έχουν κατασκευαστεί και
λειτουργούν επιτυχώς από το σχήμα,

• Στο ίδιο πλαίσιο και οι λειτουργικοί κινδυνοι, οι οποίοι αμβλύνονται σημαντικά και λόγω της
εμπειρίας του λειτουργού του έργου σε αντίστοχου είδους έργα

• Οι χρηματοοικονομικοί κίνδυνοι θεωρούνται πλήρως καλυμένοι καθώς οι αποδεδειγμένα
πολύ καλές σταθερές λειτουργικές αποδόσεις του Έργου καθώς και η κατοχυρωμένη τιμή των
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πολύ καλές σταθερές λειτουργικές αποδόσεις του Έργου καθώς και η κατοχυρωμένη τιμή των
97 /MWh εξασφαλίζουν την άνετη αποπληρωμή του δανείου ενώ προσφέρουν ελκυστικές
αποδόσεις στον μέτοχο,

• Σημειώνεται ότι η δομή της χρηματοδοτικής σύμβασης, θα προβλέπει η Kiefer TEK EΠΕ
να είναι αποκλειστικά υπεύθυνη να την κάλυψη υπερβάσεων στα κόστη κατακσυεής,
ενώ οι μέτοχοι της Hydrokinetic δεν θα παράσχουν/αναλάβουν οποιαδήποτε άλλη
εγγύηση/ευθύνη έναντι της Τράπεζας για την εξόφληση του δανείου.

Πρόταση Συνεργασίας:
Με βάση τα ανωτέρω ζητείται η καταβολή ποσού 2.7 εκ. για την εξαγορά του 49% της Hydrokinetic
Α.Ε., της εταιρίας που έχει στην ιδιοκτησία της υδροηλεκτρικό πάρκο συνολικής ισχύος 4.2 ΜW.
Στο βασικό σενάριο, η απόδοση προ φόρων για τους Νέους Mετόχους (με συνολικό ποσοστό 49%)
ανέρχεται σε 13.4% περίπου (ενώ μετά φόρων θα ανέρχεται σε 11%), ενώ συνολικά εντός της 20ετίας
θα λάβουν το ποσό των 6,4 εκ. περίπου,


