ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Χ»
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΣΔ (ΑΗΚ)
ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΔ (ΑΗΚ) «NETBILL»
1.

Όλα τα υλικά, συστήματα και εξοπλισμός του ΙΣΔ/ΔΣΔ (ΑΗΚ) μέσα και έξω από το
χώρο/τεμάχια του Συστήματος Παραγωγής σας, που σχετίζονται με τη Σύνδεση και την
παράλληλη Λειτουργία του Συστήματος Παραγωγής σας με το Δίκτυο Διανομής, θα είναι
και θα παραμείνουν για πάντα ιδιοκτησία και/ή περιουσία του ΙΣΔ (ΑΗΚ) και θα
συντηρούνται, αντικαθίστανται, μετακινούνται ή/και χρησιμοποιούνται κατά την απόλυτη
δικαιοδοσία και κρίση του ΔΣΔ (ΑΗΚ).

2.

Μέσα σε 60 μέρες από την ημερομηνία που ο ΙΣΔ (ΑΗΚ) θα συμπληρώσει τις αναγκαίες
εργασίες για τη σύνδεση του Συστήματος Παραγωγής σας, θα πρέπει να διαθέσετε το
Σύστημα Παραγωγής σας για σύνδεση με το Δίκτυο του ΔΣΔ (ΑΗΚ).

3.

Αν οι εργασίες για τη σύνδεση του Συστήματος Παραγωγής σας δεν αποπερατωθούν μέσα
σε 6 μήνες από την ημέρα της αποδοχής από μέρους σας της παρούσας Προσφοράς
(Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) και η καθυστέρηση αυτή δεν οφείλεται
σε υπαιτιότητα του ΔΣΔ (ΑΗΚ), ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) θα έχει το δικαίωμα να αναθεωρήσει
μονομερώς και χωρίς την έγκριση σας όλους και/ή οποιονδήποτε από τους όρους της
Προσφοράς Σύνδεσης και Λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής σας.

4.

Ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) δεν υποχρεούται και/ή δεν δεσμεύεται να συνδέσει το Σύστημα Παραγωγής
σας με το Δίκτυο του σε συγκεκριμένη ημερομηνία. Η ημερομηνία Σύνδεσης και ο ρυθμός
των εργασιών του ΙΣΔ (ΑΗΚ) για τη Σύνδεση του Συστήματος Παραγωγής σας με το Δίκτυο
Διανομής, θα καθορισθούν αποκλειστικά από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ), σύμφωνα με τις
υποχρεώσεις του, που συναρτώνται με τον κύκλο των εργασιών του, και ο ΔΣΔ (ΑΗΚ) δεν
θα φέρει οποιαδήποτε ευθύνη για οποιαδήποτε καθυστέρηση στη Σύνδεση του Συστήματος
Παραγωγής σας που τυχόν να σημειωθεί ένεκα οποιουδήποτε λόγου,
συμπεριλαμβανομένης και της καθυστέρησης λόγω απεργίας του προσωπικού του ΙΣΔ
ή/και του ΔΣΔ (ΑΗΚ).

5.

Ο εξοπλισμός του ΔΣΔ (ΑΗΚ) που θα εγκατασταθεί ειδικά και μόνο για τις ανάγκες της
Σύνδεσης και Λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής σας, θα αφαιρεθεί εάν διαπιστωθεί
ότι δεν έχετε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας για τουλάχιστον 12 συνεχείς μήνες ή αν το
Σύστημα Παραγωγής σας παραμείνει αποσυνδεδεμένο από το Δίκτυο Διανομής για 12
συνεχείς μήνες. Αν η επανασύνδεση του Συστήματος Παραγωγής σας γίνει μέσα σε 5
χρόνια, τότε θα πρέπει να καταβάλετε στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) όλα τα έξοδα που θα υποστεί ο
ΔΣΔ (ΑΗΚ) για επανεγκατάσταση του εξοπλισμού που αφαιρέθηκε. Σε περίπτωση όμως
που η προαναφερόμενη επανασύνδεση σας πραγματοποιηθεί μετά τα 5 χρόνια, τότε θα
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θεωρείστε ως νέος αιτητής και η χρέωση για την επανασύνδεση του Συστήματος
Παραγωγής σας θα γίνει με βάση την Πολιτική Χρέωσης του ΔΣΔ (ΑΗΚ), που θα ισχύει
όταν ενδιαφερθείτε για την επανασύνδεση.
6.

Η παρούσα προσφορά υπόκειται στη συμπλήρωση των υπό του Νόμου προβλεπόμενων
διαδικασιών και διατυπώσεων, όπως την έγκριση των σχεδίων από τα αρμόδια
Κυβερνητικά Τμήματα, τη Χωρομέτρηση της εναέριας γραμμής Μέσης Τάσης, την
εξασφάλιση των αναγκαίων δικαιωμάτων διάβασης/ προσπέλασης και οποιονδήποτε
άλλων αναγκαίων Αδειών και Εγκρίσεων που σχετίζονται με την εγκατάσταση/κατασκευή
του Συστήματος Παραγωγής σας και τη Σύνδεσή του με το Δίκτυο Διανομής.

7.

Η προσφορά αυτή και οι αναφερόμενοι σ’ αυτή όροι του ΔΣΔ (ΑΗΚ), ως επίσης και η
αποδοχή σας, θα αποτελούν συμφωνία Σύνδεσης και παράλληλης Λειτουργίας του
Συστήματος Παραγωγής σας με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ) και θα δεσμεύει τους
εκτελεστές, διαχειριστές, κληρονόμους και εκδοχείς σας, ως επίσης και τους διαδόχους
και εκδοχείς του ΔΣΔ (ΑΗΚ).

8.

Συμμόρφωση με τους Κανόνες και τη Σχετική Νομοθεσία
Περαιτέρω των όσων αναφέρονται στο παρών Παράρτημα «Χ» (Γενικοί Όροι Σύνδεσης
και Λειτουργίας), τόσο ο Διαχειριστής Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), όσο και ο
Παραγωγός-Καταναλωτής οφείλουν να ενεργούν και να συμμορφώνονται με τις διατάξεις
και τις πρόνοιες του συνόλου του Νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας. Ειδικότερα οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη, να ενεργούν και να τηρούν τα
ακόλουθα:
i.

Τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2017,
Ν.122(Ι)/2003, όπως εκάστοτε τροποποιούνται, ως επίσης και οποιουσδήποτε
άλλους σχετικούς τροποποιητικούς Νόμους και σχετικούς Κανονισμούς, Διατάγματα,
Αποφάσεις, Κανόνες και άλλες Νομοθετικές Πράξεις που εκδίδονται από καιρό σε
καιρό κατ’ εξουσιοδότηση των σχετικών Νόμων.

ii.

Τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού και ισχύοντες Κανόνες Μεταφοράς και Διανομής
και οποιεσδήποτε τροποποιήσεις τους.

iii.

Τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας
Νόμους του 2013 έως 2015, Ν112(Ι)/2013, όπως τροποποιούνται εκάστοτε, ως
επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς τροποποιητικούς Νόμους και σχετικούς
Κανονισμούς, Διατάγματα, Αποφάσεις, Κανόνες και άλλες Νομοθετικές Πράξεις που
εκδίδονται από καιρό σε καιρό κατ’ εξουσιοδότηση των σχετικών Νόμων.

iv.

Τον Περί Ηλεκτρισμού Νόμο, Κεφ. 170, τον Περί Αναπτύξεως Ηλεκτρισμού Νόμο,
Κεφ. 171, ως επίσης και οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς τροποποιητικούς Νόμους
και σχετικούς Κανονισμούς,
Διατάγματα,
Αποφάσεις,
Κανόνες και άλλες
Νομοθετικές Πράξεις που εκδίδονται από καιρό σε καιρό κατ’ εξουσιοδότηση των
σχετικών Νόμων.
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v.

Τον Τεχνικό Οδηγό (Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «NETBILL»): Τεχνικές πρόνοιες,
απαιτήσεις και όροι για τη διασύνδεση και την παράλληλη λειτουργία Συστήματος
Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής του Διαχειριστή
Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), με τη μέθοδο εφαρμογής του Συμψηφισμού
Λογαριασμών (Net Billing), ο οποίος αποτελεί αναπόσπαστο μέρος (Παράρτημα 1)
της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όρων) ΣΥΝΔΕΣΗΣ και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον
Παραγωγό-Καταναλωτή. Σημειώνεται ότι, σε περίπτωση οποιασδήποτε αντίφασης
μεταξύ των Κανόνων Μεταφοράς και Διανομής και του Τεχνικού Οδηγού, οι Κανόνες
Μεταφοράς και Διανομής υπερισχύουν.

vi.

Τους Ειδικούς, Τεχνικούς και Άλλους Όρους (Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «NETBILL»):
Διασύνδεση και παράλληλη Λειτουργία με το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ Συστήματος
Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, δυναμικότητας μέχρι 8ΜWp, οι οποίοι αποτελούν
αναπόσπαστο μέρος (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α») της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Όρων) ΣΥΝΔΕΣΗΣ
και ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό-Καταναλωτή.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι συμφωνούμε και αποδεχόμαστε τους Γενικούς Όρους Σύνδεσης και
Λειτουργίας της παρούσας Προσφοράς

(Όνομα Παραγωγού-Καταναλωτή)

……………………………..
Υπογραφή/Σφραγίδα

Εταιρεία

……………………………..
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας

(Όνομα Μάρτυρα)

……………………………..
Υπογραφή/Σφραγίδα

Aρ. Δελτ. Ταυτ.

(Όνομα Μάρτυρα)

……………………………..
Υπογραφή/Σφραγίδα

Aρ. Δελτ. Ταυτ.

Aρ. Δελτ. Ταυτ.

Ημερομηνία:
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