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 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
     

 ΑΡ. ΜΗΤΡΩΟΥ Φ.Π.Α. : 90000020C 
    
      Αρ. Αίτησης ΔΣΔ (ΑΗΚ) :       
         
      Αρ. Πρωτ. σας :       
         
      Ημερομηνία :       
 
 
 

   

 
Αγαπητοί Κύριοι, 
 

ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ (ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΟΙ ΟΡΟΙ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ 
ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ 
ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΗΣ ΑΗΚ ,  ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Π.Ο.Μ.Ρ.Α.Η.»   
(Τεμ:      , Φύλλο:      , Σχέδιο:      , Περιοχή:      , Επαρχία:      , (στο εξής θα 
αποκαλείται «τα υποστατικά»). 
 

Αναφέρομαι στην αίτησή σας που λήφθηκε στις       και επιθυμώ να σας πληροφορήσω ότι η 
αίτηση σας έχει ΚΑΤΑΡΧΗΝ εγκριθεί από τον ΔΣΔ(ΑΗΚ), και έχετε καταρχήν επιλεγεί στα 
πλαίσια του Σχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας (το Υπουργείο) με 
τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο 
της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων 
στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (το Σχέδιο), το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό 
Συμβούλιο κατά τη Συνεδρία του στις 3/4/2019 (Αριθμός Απόφασης 87.215), καθώς και των 
σχετικών με το Σχέδιο Ανακοινώσεων του Υπουργείου με ημερομηνίες 8 Απριλίου 2019, 16 Μαΐου 
2019, 16 Αυγούστου 2019, 23 Σεπτεμβρίου 2019 και οποιασδήποτε άλλης σχετικής με το Σχέδιο 
Ανακοίνωσης του Υπουργείου.  
 
Η σύνδεση και η παράλληλη λειτουργία του Συστήματος Παραγωγής σας, Ισχύος       ΜWp, 
με το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ δύναται να καταστεί δυνατή όπως πιο κάτω και σύμφωνα με τους 
όρους, τις απαιτήσεις, τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες του ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΟΔΗΓΟΥ (ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΔ 
(ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η»), των Ειδικών, Τεχνικών και Άλλων Όρων και των Γενικών Όρων 
Σύνδεσης και Λειτουργίας Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με το Δίκτυο 
Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ), οι οποίοι είναι αναρτημένοι στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΗΚ, κάτω 
από το Μενού Πλοήγησης «ΑΗΚ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και «Εξυπηρέτηση 
Συνεργατών», Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η», ως Παραρτήματα 1, «Α» και «Χ» αντίστοιχα. Τα 
πιο πάνω Παραρτήματα αποτελούν αναπόσπαστα μέρη τόσο της παρούσας Προκαταρκτικής 
Προσφοράς όσο και της τελικής Προσφοράς (Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ).  
 
Αναπόσπαστο μέρος της παρούσας Προκαταρκτικής Προσφοράς (Προκαταρκτικών Όρων) 
αποτελεί επίσης η Διαδικασία που είναι αναρτημένη στην επίσημη ιστοσελίδα της ΑΗΚ κάτω 
από το ίδιο πιο πάνω Μενού, με τίτλο: «Διαδικασία Σύνδεσης Συστημάτων Παραγωγής 
Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής και Πρόνοιες και Άλλες Τεχνικές Απαιτήσεις που 
αφορούν το Σχέδιο του ΥΕΕΒ με τίτλο: «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού με τελική 
κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού (το Σχέδιο)». 
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Παρεχόμενο ηλεκτρικό ρεύμα από Σύστημα Παραγωγής ΑΠΕ Ισχύος       ΜWp, 3-Φ, 
400V/11-22kV, 50Hz 

Μέθοδος Σύνδεσης:       

Προκαταρκτικό Κόστος Σύνδεσης 
ΟΛΙΚΟ ΣΕ EUR: 

         Χωρίς ΦΠΑ   

Ισχύς αποδοχής Προκαταρκτικής 
Προσφοράς μέχρι: 

       

Το πιο πάνω ποσό των Προκαταρκτικών Όρων αποτελεί αρχική εκτίμηση κόστους (χωρίς 
ΦΠΑ), υπόκειται σε διαφοροποίηση ανάλογα με τηv τελική λεπτομερή Τεχνοοικονομική 
Μελέτη και δεν είναι δεσμευτικό για τον ΔΣΔ (ΑΗΚ). Το ποσό αυτό υπόκειται, επίσης, στην 
εξασφάλιση των αναγκαίων Αδειών, Εγκρίσεων, Συγκαταθέσεων και Διατυπώσεων που απαιτεί 
ο Περί Ηλεκτρισμού Νόμος, για το νέο Δίκτυο Σύνδεσης του Συστήματος Παραγωγής 
Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ. 

Επίσης σας πληροφορώ ότι ισχύουν οι Όροι, οι Απαιτήσεις, οι Προϋποθέσεις και οι Πρόνοιες των 
πιο πάνω Παραρτημάτων (Παράρτημα 1, Παράρτημα «Α» και Παράρτημα «Χ»), της πιο πάνω 
Διαδικασίας, καθώς και των Ειδικών Όρων που ακολουθούν για Συστήματα Παραγωγής 
Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, που αποτελούν αναπόσπαστα μέρη της παρούσας Προκαταρκτικής 
Προσφοράς.  

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, τονίζεται ότι, ισχύουν οι Όροι, οι Απαιτήσεις, οι 
Προϋποθέσεις και οι Πρόνοιες του Σχεδίου του Υπουργείου Ενέργειας, Εμπορίου και 
Βιομηχανίας (ΥΕΕΒ) με τίτλο «Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού από Ανανεώσιμες 
Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού με 
τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» (το 
Σχέδιο), το οποίο εγκρίθηκε από το Υπουργικό Συμβούλιο κατά τη Συνεδρία του στις 
3/4/2019 (Αριθμός Απόφασης 87.215), οι σχετικές με το Σχέδιο Ανακοινώσεις του 
Υπουργείου με ημερομηνίες 8 Απριλίου 2019, 16 Μαΐου 2019, 16 Αυγούστου 2019 και 23 
Σεπτεμβρίου 2019, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίηση του Σχεδίου από το Υπουργικό 
Συμβούλιο ή/και οποιανδήποτε άλλη σχετική με το Σχέδιο Ανακοίνωση από το Υπουργείο 
(ΥΕΕΒ). 

Για τη σύνδεση του Συστήματος Παραγωγής σας με το Δίκτυο Διανομής θα πρέπει να 
ακολουθήσετε και να εφαρμόσετε τη διαδικασία με τίτλο «Διαδικασία Σύνδεσης Συστημάτων 
Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ στο Δίκτυο Διανομής και Πρόνοιες και άλλες Τεχνικές 
Απαιτήσεις που αφορούν το Σχέδιο του ΥΕΕΒ με τίτλο: Σχέδιο για την Παραγωγή Ηλεκτρισμού 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας στο πλαίσιο της Μεταβατικής Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού με τελική κατάληξη την ένταξη των Έργων στην Ανταγωνιστική Αγορά Ηλεκτρισμού» 
(η Διαδικασία), η οποία είναι αναρτημένη στην ιστοσελίδα της ΑΗΚ, κάτω από την καρτέλα: «ΑΗΚ, 
Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και «Εξυπηρέτηση Συνεργατών», «Διαδικασία Σύνδεσης 
Συστημάτων Παραγωγής ΑΠΕ». Η Διαδικασία αυτή, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της 
παρούσας Προκαταρκτικής Προσφοράς, επισυνάπτεται ως Παράρτημα VII στον ΤΕΧΝΙΚΟ 
ΟΔΗΓΟ (Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η»), ο οποίος αποτελεί Παράρτημα 1 και αναπόσπαστο 
μέρος της παρούσας Προκαταρκτικής Προσφοράς. Στην Διαδικασία αναφέρονται, επίσης, οι 
πρόνοιες και άλλες τεχνικές απαιτήσεις που αφορούν το Σχέδιο του ΥΕΕΒ. 

Καταβολή στο ΔΣΔ (ΑΗΚ) των τηλεπικοινωνιακών τελών και των κόστων της διαχείρισης 
των μετρήσεων και των δεδομένων 

Επιπρόσθετα των πιο πάνω, τονίζεται ότι θα καταβάλλετε στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) το ποσό των Εκατόν 
Ογδόντα Ευρώ (€180), πλέον ΦΠΑ, το μήνα Ιανουάριο κάθε ημερολογιακού έτους, καθόλη τη 
διάρκεια της λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής σας, για την κάλυψη των 
τηλεπικοινωνιακών εξόδων του ΔΣΔ (ΑΗΚ) για το κόστος (μηνιαία ή ετήσια τέλη προς 
τηλεπικοινωνιακό παροχέα) της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και επικοινωνίας του/των 
Μετρητή/τών του Συστήματος Παραγωγής σας με το Σύστημα Καταγραφής Μετρήσεων του 
Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΔΣΔ), καθώς και το κόστος για την ενεργειακή διαχείριση των 
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μετρήσεων και των δεδομένων, σύμφωνα με τα όσα αναφέρονται/περιγράφονται στο Κεφάλαιο 
7.0 του Τεχνικού Οδηγού (Παράρτημα 1) της παρούσας Προκαταρκτικής Προσφοράς 
(Προκαταρκτικών Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ), υπό τον τίτλο: «Συστήματα 
Τηλε-ελέγχου, Τηλεμέτρησης και Αποστολής Δεδομένων». 
 
ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ 
 
Από την ημερομηνία έκδοσης της Προκαταρκτικής Προσφοράς (Προκαταρτικών Όρων), θα έχετε 
στη διάθεση σας τριάντα (30) ημερολογιακές ημέρες προθεσμία για: 
 
(i) να αποδεχθείτε τους πιο πάνω Προκαταρτικούς Όρους Σύνδεσης και την κατ' αρχήν 

επιλογή σας, και να καταβάλετε στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) το 5% του ποσού του Προκαταρκτικού 
Κόστους Σύνδεσης, πλέον ΦΠΑ. 

(ii) να προσκομίσετε Εγγυητική Επιστολή Πιστής Εκτέλεσης του ΄Εργου σας με βάση το 
πρότυπο με τίτλο «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» που έχει δημοσιεύσει το 
Υπουργείο με την Ανακοίνωση του στις 23 Σεπτεμβρίου 2019, το οποίον (πρότυπο) 
επισυνάπτεται ως Παράρτημα ΙΙ, και 

(iii) να υποβάλετε αίτηση στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) για την έκδοση των τελικών όρων σύνδεσης 
 
σε αντίθετη περίπτωση και χωρίς καμμιά άλλη προειδοποίηση, αν παραλείψετε να προχωρήσετε 
σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που περιγράφονται πιο πάνω, η αίτηση σας θα χάσει την 
προτεραιότητα της, θα καταταχθεί τελευταία στον κατάλογο με το σύνολο των αιτήσεων που 
παραλήφθηκαν και πληρούν τα κριτήρια και θα επιλεχθεί για έγκριση το έργο ή τα έργα με την 
ψηλότερη κατάταξη στον Πίνακα των επιλαχόντων με τη δυνατότητα σύνδεσης στον ίδιο 
Υποσταθμό Μεταφοράς που θα συνδέετο το έργο σας που θα αντικατασταθεί από τον Πίνακα 
των εγκριμένων έργων. 

Η αποδοχή της παρούσας Προκαταρκτικής Προσφοράς θεωρείται ως υποβολή αίτησης (η 
αίτηση) για την εξασφάλιση της Προσφοράς (τελικών Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του 
Συστήματος Παραγωγής σας με Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ. 

Αίτηση στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) για την εξασφάλιση της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (Τελικών Όρων) Σύνδεσης 
και Λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής σας με το Δίκτυο Διανομής της ΑΗΚ, μπορεί να 
υποβληθεί στα κατά τόπους Κέντρα Διαχείρισης Αιτήσεων (ΚΔΑΙ) των Περιφερειακών Γραφείων 
του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), αφού μονογράψετε όλες τις σελίδες και 
υπογράψετε τη «ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ», (ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Π.Ο.Μ.Ρ.Α.Η»), και προσκομίσετε μαζί με την αίτησή σας την υπογεγραμμένη 
Δήλωση Αποδοχής, με μονογραμμένες όλες τις σελίδες της παρούσας Προκαταρκτικής 
Προσφοράς. 

Μαζί με την αποδοχή της παρούσας Προκαταρκτικής Προσφοράς (αίτηση για την έκδοση 
τελικών όρων) θα υποβάλλονται και όλα τα απαιτούμενα Στοιχεία, Πιστοποιητικά και  
Δικαιολογητικά  που αναφέρονται στο συνημμένο έντυπο του Παραρτήματος Ι (Έντυπο 
Απαιτούμενων Στοιχείων, Πιστοποιητικών, Δικαιολογητικών και άλλων Εγγράφων που πρέπει να 
προσκομιστούν από τον Παραγωγό με την αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς για την 
έκδοση τελικών Όρων από τον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ)).  Η αίτηση θα 
παραλαμβάνεται μόνο εάν είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 

Για να γίνει αποδεκτή η αίτηση σας για την ετοιμασία της τελικής Τεχνοοικονομικής 
Μελέτης και την έκδοση των Τελικών Όρων (Προσφοράς) Σύνδεσης και Λειτουργίας,  θα 
πρέπει να καταβάλετε στον ΔΣΔ (ΑΗΚ) το 5% του ποσού των Προκαταρκτικών Όρων, 
πλέον το ΦΠΑ που θα ισχύει κατά την ημερομηνία πληρωμής, δηλαδή EUR       (EUR 
      και 19% ΦΠΑ). 

Η αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς και η πληρωμή του 5% του Προκαταρκτικού κόστους 
θα πρέπει να πραγματοποιηθούν εντός 30 ημερών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
Προκαταρκτικής Προσφοράς, δηλαδή μέχρι τις      . Σε αντίθετη περίπτωση και χωρίς καμμιά 
άλλα προειδοποίηση, αν παραλείψετε να προχωρήσετε σε οποιαδήποτε από τις ενέργειες που 
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περιγράφονται πιο πάνω, η αίτηση σας χάνει την προτεραιότητα της, κατατάσσεται τελευταία στον 
κατάλογο με το σύνολο των αιτήσεων που παραλήφθηκαν και πληρούν τα κριτήρια και θα 
επιλέγεται για έγκριση το έργο με την ψηλότερη κατάταξη στον Πίνακα των επιλαχόντων, το 
οποίον θα συνδεθεί στον ίδιο Υποσταθμό Μεταφοράς που θα συνδέετο το έργο σας που θα 
απορριφθεί.  

Σε περίπτωση αποδοχής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ των Τελικών Όρων Σύνδεσης και Λειτουργίας, το 
πιο πάνω ποσό πληρωμής του 5% θα υπολογίζεται ως προκαταβολή έναντι του ποσού των 
Τελικών Όρων και θα αφαιρεθεί από το τελικό πληρωτέο ποσό.  Σε αντίθετη περίπτωση, ο ΔΣΔ 
(ΑΗΚ) θα κατακρατήσει το ποσό αυτό ως αντιστάθμισμα των διοικητικών του εξόδων 
(διεκπεραίωση της Τεχνοοικονομικής Μελέτης και των  νενομισμένων διαδικασιών (εξασφάλιση 
Κυβερνητικών Εγκρίσεων, Δικαιωμάτων Διέλευσης, Χωρομέτρηση Εναέριας Γραμμής, κ.α.)). 
 
Όπως έχει αναφερθεί και πιο πάνω, όλες οι σελίδες της Προκαταρκτικής Προσφοράς 
(Προκαταρκτικών Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) του Σχεδίου ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
«Π.Ο.Μ.Ρ.Α.Η», θα πρέπει να μονογράφουν από τον Παραγωγό/Αιτητή και να υπογραφτεί 
η ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ του εγγράφου. Αναπόσπαστα μέρη τόσο της Προκαταρκτικής 
Προσφοράς όσο και της τελικής Προσφοράς (τελικών όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του 
ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/Αιτητή αποτελούν τα πιο κάτω έγγραφα: 
 
(i) ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: 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), Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η», ο 
οποίος αποτελεί Παράρτημα 1 τόσο της Προκαταρκτικής Προσφοράς (Προκαταρκτικών 
Όρων) όσο και της τελικής Προσφοράς του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/Αιτητή. 
 

(ii) ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ: Διασύνδεση και παράλληλη Λειτουργία 
Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ, με εγκατεστημένη ισχύ μέχρι και 8MWp, 
στο Δίκτυο Διανομής του Διαχειριστή Συστήματος Διανομής (ΑΗΚ), Σχέδιο ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
«Σ.Α.Α.Η», οι οποίοι αποτελούν Παράρτημα «Α» τόσο της Προκαταρκτικής Προσφοράς 
(προκαταρκτικών Όρων) όσο και της τελικής Προσφοράς (τελικών Όρων) του ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
προς τον Παραγωγό/Αιτητή. 

 
(iii) Γενικοί Όροι Σύνδεσης και Λειτουργίας Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ 

με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ), οι οποίοι αποτελούν Παράρτημα «Χ» τόσο της 
Προκαταρκτικής Προσφοράς (Προκαταρκτικών Όρων) όσο και της τελικής Προσφοράς 
(τελικών Όρων) του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό/Αιτητή. 

 
(iv) Η Διαδικασία υπό τον τίτλο: «ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΕΕΒ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΟ 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ 
ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ (ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ)». 

 
Τα πιο πάνω τρία Παραρτήματα 1, «Α» και «Χ» καθώς και η Διαδικασία είναι αναρτημένα στην 
επίσημη ιστοσελίδα της ΑΗΚ κάτω από το Μενού Πλοήγησης «ΑΗΚ, Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας» και «Εξυπηρέτηση Συνεργατών». 

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

Σύμφωνα με το Σχέδιο του ΥΕΕΒ, εντός του χρονικού διαστήματος 30 ημερών από την 
ημερομηνία της έκδοσης των Προκαταρκτικών Όρων του ΔΣΔ (ΑΗΚ), θα πρέπει να 
προσκομίσετε εγγύηση πιστής εκτέλεσης από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα ύψους 20 ευρώ ανά 
εγκατεστημένο kW από ΑΠΕ της επένδυσης σας με ανώτατο ποσό τις 100.000 ευρώ. Σε 
αντίθετη περίπτωση η αίτηση σας θα απορριφθεί με γραπτή επιστολή από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ). Η 
εγγύηση θα πρέπει να είναι στη μορφή του πρότυπου με τίτλο «ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ 
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ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ» που έχει δημοσιεύσει το Υπουργείο με ανακοίνωση του στις 23 
Σεπτεμβρίου 2019. Το Έντυπο της εγγυητικής επιστολής πιστής εκτέλεσης επισυνάπτεται ως 
Παράρτημα ΙΙ. 

Οι εγγυητικές πιστής εκτέλεσης θα πρέπει να έχουν ημερομηνία λήξης: 
 
(i) 14 μήνες για τα φωτοβολταϊκά συστήματα. 
(ii) 18 μήνες για τα Αιολικά συστήματα  

από την ημερομηνία έκδοσης των Προκαταρκτικών Όρων (Προκαταρκτικής Προσφοράς). 

Επιπρόσθετα, το Υπουργείο δύναται να ζητήσει την ανανέωση των εγγυητικών πιστής εκτέλεσης 
των Έργων στην περίπτωση που το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης των Έργων καθυστερεί λόγω 
μη υπαιτιότητας του αιτητή. 

Το Υπουργείο δύναται να απελευθερώσει τις εγγυητικές πιστής εκτέλεσης των Έργων νωρίτερα 
σε περίπτωση που το έργο τεθεί σε Εμπορική λειτουργία ή οτην περίπτωση που η Πολεοδομική 
ή η Οικοδομική Αρχή απορρίψει την αίτηση για έκδοση σχετικής άδειας. 

Η εγγύηση αυτή θα εξαργυρώνεται από το Υπουργείο εις όφελος του στην περίπτωση που ο 
αιτητής:  

• παραβιάσει το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης του έργου σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας με δική του υπαιτιότητα. 

• αποτύχει να ολοκληρώσει το έργο σύμφωνα με τους όρους του Σχεδίου ή/και τους Όρους 
(Προσφοράς) Σύνδεσης και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ)  

Το ποσό της εγγύησης πιστής εκτέλεσης θα απελευθερωθεί με επιστολή του Υπουργείου, μόλις 
λάβει γνώση για την σύνδεση και ορθή λειτουργία του έργου από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ). 

Στην περίπτωση που ο αιτητής δεν ανταποκριθεί στις πρόνοιες του Σχεδίου όπως περιγράφονται 
στις παραγράφους 8.2.5, 8.2.6, 8.2.7 και 8.2.8 του Σχεδίου, τότε η εγγυητική πιστής εκτέλεσης 
ρευστοποιείται και νοουμένου ότι δεν υπάρχει πρόβλημα σύνδεσης είτε λόγω μεγέθους είτε λόγω 
κορεσμού του υποσταθμού Μεταφοράς στον οποίο θα συνδεθεί το επόμενο έργο, ενημερώνεται 
σχετικά ο επόμενος στη σειρά κατάταξης αιτητής. 

ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΟΥ  

Σύμφωνα με το Σχέδιο, το κάθε έργο θα πρέπει να ολοκληρωθεί, να συνδεθεί με το Δίκτυο και να 
τεθεί σε πλήρη εμπορική λειτουργία, το αργότερο εντός:  

1. 8 μηνών για τα φωτοβολταϊκά συστήματα 

2. 12 μηνών για τα Αιολικά συστήματα  

από την ημερομηνία αποδοχής των τελικών όρων σύνδεσης τους από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ).  

Το Υπουργείο θα έχει το δικαίωμα να εξαργυρώσει την εγγυητική πιστής εκτέλεσης του έργου εις 
όφελος του Υπουργείου ή/και να ανακαλέσει αυτόματα το έργο σε περίπτωση που δεν τηρηθούν 
τα πιο πάνω χρονοδιαγράμματα μετά από την έγκαιρη υπόδειξη από τον αρμόδιο Διαχειριστή. Ο 
αιτητής θα ενημερώνεται σχετικά με συστημένη επιστολή από το Υπουργείο, την οποία θα 
κοινοποιεί και στη ΡΑΕΚ.    

Νοείται ότι σε περίπτωση που η Πολεοδομική ή η Οικοδομική Αρχή απορρίψει την αίτηση για 
έκδοση σχετικής άδειας, οι τελικοί όροι Σύνδεσης θα απορρίπτονται από τον αρμόδιο Διαχειριστή, 
θα ακυρώνεται η αίτηση για ένταξη του Έργου στη Μεταβατική Ρύθμιση και το Υπουργείο θα 
επιστρέφει την εγγυητική πιστής εκτέλεσης του έργου στον αιτητή. 

Νοείται περαιτέρω ότι αν ο ΔΣΜΚ απορρίψει την αίτηση για ένταξη του Έργου στη Μεταβατική 
Ρύθμιση της Αγοράς Ηλεκτρισμού, οι τελικοί όροι Σύνδεσης θα απορρίπτονται από τον αρμόδιο 
Διαχειριστή, θα ακυρώνεται η αίτηση για ένταξη του Έργου στη Μεταβατική Ρύθμιση και το 
Υπουργείο θα επιστρέφει την εγγυητική πιστής εκτέλεσης του έργου στον αιτητή. 
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ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΗΣ ΤΕΛΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ (ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ  

Τα πιο κάτω έγγραφα θα πρέπει να προσκομιστούν στον Διαχειριστή Συστήματος Διανομής πριν 
από την έκδοση της τελικής Προσφοράς (τελικών Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του 
Συστήματος Παραγωγής σας με το Δίκτυο Διανομής. Σε αντίθετη περίπτωση, η αίτηση σας και η 
Προσφορά σύνδεσης θα παραμείνουν σε εκκρεμότητα μέχρι την προσκόμιση των εγγράφων: 

(i) Πολεοδομική Άδεια για το προτεινόμενο έργο, όπου απαιτείται με τη νομοθεσία 

(ii) Άδεια Οικοδομής για το έργο 

(iii) Άδεια Οικοδομής του υποσταθμού Διανομής που θα εκμισθώσει ο αιτητής (Παραγωγός) 
στην ΑΗΚ, όπου εφαρμόζεται 

(iv) Συμφωνία εκμίσθωσης του υποσταθμού Διανομής μεταξύ ΑΗΚ και Παραγωγού, όπου 
εφαρμόζεται. 

Ο χώρος και το κτίριο του υποσταθμού Διανομής (Υποσταθμός Διανομής Εισόδου του 
Παραγωγού) καθώς και τα δικαιώματα διάβασης, τοποθέτησης και συντήρησης υπογείων 
καλωδίων θα πρέπει να εκμισθωθούν στην ΑΗΚ, έναντι μισθώματος δέκα ευρώ (€10) το χρόνο, 
καθόλη τη διάρκεια που το Σύστημα Παραγωγής Ηλεκτρισμού από ΑΠΕ θα βρίσκεται σε 
λειτουργία και συνδεδεμένο με το Δίκτυο Διανομής του ΔΣΔ (ΑΗΚ). Η Συμφωνία εκμίσθωσης του 
υποσταθμού Διανομής μεταξύ της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου και εσάς ως ο Παραγωγός θα 
πρέπει να πραγματοποιηθεί πριν την έκδοση της τελικής Προσφοράς (τελικών) Όρων Σύνδεσης 
και Λειτουργίας του ΔΣΔ (ΑΗΚ) προς τον Παραγωγό. Το κτίριο του Υποσταθμού Διανομής 
Εισόδου του Παραγωγού (ΥΔΕΠ) θα κατασκευαστεί από εσάς με επίβλεψη από Αδειούχο 
Πολιτικό Μηχανικό, μέλους του ΕΤΕΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες, τις υποδείξεις, τις απαιτήσεις και 
τις προδιαγραφές του ΔΣΔ (ΑΗΚ). 

ΕΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΘΟΥΝ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

1. Άδεια ή Εξαίρεση από Άδεια Λειτουργίας από τη ΡΑΕΚ σε ισχύ. 

2. Βεβαίωση από τον ΔΣΜΚ ότι υποβάλατε αίτηση ένταξης στο Συμβατικό πλαίσιο των 
Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) της Αγοράς Ηλεκτρισμού και έχει υπογραφεί η 
σχετική Σύμβαση Ένταξης. 

 
 

Με εκτίμηση 
 

 
 
………………………….………………………........... 

Διευθυντής Διανομής Περιφερειακού Γραφείου 
 
 
Συνημμένα: 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I: ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, 
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΑΡΑΓΩΓΟ ΜΕ ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΔΟΣΗ ΤΕΛΙΚΩΝ ΟΡΩΝ 
ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΗΚ) 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II: ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΠΙΣΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΕΡΓΟΥ 

 



ΠΜ/ΔΓ Εμπορικοί Όροι –Π.Ο.Μ.Ρ.Α.Η– 23-09-19 Page 7 

 

 

ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ  
(ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΩΝ ΟΡΩΝ) ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΔΣΔ (ΑΗΚ), ΚΑΘΩΣ 
ΚΑΙ ΤΩΝ ΟΡΩΝ, ΤΩΝ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ, ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΩΝ ΤΩΝ 
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΩΝ 1, «Α» ΚΑΙ «Χ» ΚΑΙ ΤΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ 
ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Π.Ο.Μ.Ρ.Α.Η» 
 
Δηλώνουμε υπεύθυνα ότι συμφωνούμε και αποδεχόμαστε την παρούσα 
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ του ΔΣΔ (ΑΗΚ) καθώς και τους όρους, τις απαιτήσεις, 
τις προϋποθέσεις και τις πρόνοιες των πιο κάτω Παραρτημάτων και της Διαδικασίας της 
Προκαταρκτικής Προσφοράς του ΔΣΔ (ΑΗΚ) που είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα της 
ΑΗΚ κάτω από την καρτέλα «ΑΗΚ, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας» και «Εξυπηρέτηση 
Συνεργατών»: 
 
(i) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΟΔΗΓΟΣ: ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΝΟΙΕΣ, ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 

ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ ΤΗΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 
ΑΠΟ ΑΠΕ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΗΚ), ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΔ (ΑΗΚ) 
«Σ.Α.Α.Η» 

(ii) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α»: ΕΙΔΙΚΟΙ, ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΚΑΙ ΑΛΛΟΙ ΟΡΟΙ: ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΚΑΙ 
ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ, ΜΕ ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥ 
ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 8ΜWp, ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ 
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ (ΑΗΚ), ΣΧΕΔΙΟ 
ΔΣΔ (ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η» 

(iii) ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Χ»:    ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ 
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ ΜΕ 
ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΣΔ (ΑΗΚ), ΣΧΕΔΙΟ ΔΣΔ 
(ΑΗΚ) «Σ.Α.Α.Η» 

(iv)  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ: ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ  

ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΑΙ 

ΠΡΟΝΟΙΕΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΠΟΥ 

ΑΦΟΡΟΥΝ ΤΟ ΣΧΕΔΙΟ ΤΟΥ ΥΕΕΒ ΜΕ ΤΙΤΛΟ: «ΣΧΕΔΙΟ 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ 

ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ 

ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ 

ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ 

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ» 
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ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ 

 
 
 
………………………………………… 
(Υπογραφή/Σφραγίδα) 

 
 
 
       
Ημερομηνία 

 
 
 
 
 
      
Ονοματεπώνυμο 

 
 
 
 
 
      
Εταιρεία 

 
 
 
 
 
      
Αρ. Δελτ. Ταυτότητας 

 
 
 
 
 
      
Αρ. Εγγραφής Εταιρείας 

 

Στην παρουσία των ακόλουθων δύο μαρτύρων: 
 
 
 
1.        
 (Ονοματεπώνυμο) 

………………………..…… 
(Υπογραφή) 

      
(Αρ. Δελτ. Ταυτ.) 

 
 
 
 
 
2.        
 (Ονοματεπώνυμο) 

 
 
 
 
 
………………………..…… 
(Υπογραφή) 

 
 
 
 
 
      
(Αρ. Δελτ. Ταυτ.) 



ΠΜ/ΔΓ Εμπορικοί Όροι –Π.Ο.Μ.Ρ.Α.Η– 10-09-19 Page 9 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 
ΣΧΕΔΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΑΠΟ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ ΠΗΓΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  

ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΗΣ ΡΥΘΜΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΓΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ ΜΕ ΤΕΛΙΚΗ 
ΚΑΤΑΛΗΞΗ ΤΗΝ ΕΝΤΑΞΗ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΑΓΟΡΑ ΗΛΕΚΤΡΙΣΜΟΥ 

ΕΝΤΥΠΟ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ, ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ  KAI 
ΑΛΛΩΝ ΕΓΓΡΑΦΩΝ  

Α. Κατάλογος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών που πρέπει να προσκομιστούν από τον 
Παραγωγό με την αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς για την έκδοση της τελικής 
Προσφοράς (τελικών Όρων) από τον ΔΣΔ (ΑΗΚ)  

 

1 Αποδοχή της Προκαταρκτικής Προσφοράς (Προκαταρκτικών Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας 
Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής.  
Όλες οι σελίδες της Προκαταρκτικής Προσφοράς θα πρέπει να μονογραφούν και να υπογραφεί η 
«ΔΗΛΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ ΤΗΣ ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ». 

 

2 Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης του Έργου από τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα ύψους 20 ευρώ 
ανά εγκατεστημένο kW από ΑΠΕ της επένδυσης του Έργου με ανώτατο ποσό τις 100.000 
ευρώ  
Η Εγγυητική Πιστής Εκτέλεσης του Έργου θα πρέπει να είναι στη μορφή του προτύπου που θα 
δημοσιεύσει το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας. 

 

3 Χωροταξικός Σχεδιασμός του προτεινόμενου έργου.  Χωροταξικό σχέδιο (κάτοψη και πλάγια όψη) 
της ανάπτυξης. 

 

4 Ευκρινείς φωτογραφίες του προτεινόμενου χώρου εγκατάστασης (τουλάχιστον μια από κάθε 
πλευρά στην οποία να σημειώνεται ο προσανατολισμός). 

 

5 Αντίγραφο της Δήλωσης Συμμόρφωσης ( EC Declaration Conformity) με τις συναφείς Ευρωπαϊκές 
Οδηγίες από τον κατασκευαστή και τη σήμανση CE,  για τον εξοπλισμό,  τα συστήματα και τα 
μηχανήματα που θα χρησιμοποιηθούν και επιπρόσθετα για τα Φωτοβολταϊκά Πλαίσια,  τους 
μετατροπείς Τάσης (inverters) και τις βάσεις στήριξης στην περίπτωση Φωτοβολταϊκού 
Συστήματος. 

 

6 Αντίγραφο εντύπου/βιβλιαρίου τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή για κάθε 
σύστημα/μηχάνημα ή εξοπλισμό που πρόκειται να εγκατασταθεί και αφορά την υπό αίτηση 
επένδυση. 

 

7 Ηλεκτρολογικά σχέδια εγκατάστασης και σύνδεσης των διαφόρων τμημάτων του Συστήματος 
Παραγωγής ΑΠΕ. 
(Τα σχέδια πρέπει να ετοιμάζονται από τον κατασκευαστή/εγκαταστάτη του Συστήματος 
Παραγωγής ΑΠΕ και να είναι υπογεγραμμένα από αρμόδιο Ηλεκτρολόγο Μηχανικό, μέλους του 
ΕΤΕΚ). 

 

Β. Κατάλογος Απαιτούμενων Δικαιολογητικών που πρέπει να υποβληθούν πριν την έκδοση της τελικής Προσφοράς 
(τελικών Όρων) Σύνδεσης και Λειτουργίας του Συστήματος Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας με το Δίκτυο Διανομής 

1 Πιστό Αντίγραφο Πολεοδομικής Άδειας εγκατάστασης/κατασκευής του Συστήματος Παραγωγής 
ΑΠΕ, όπου απαιτείται με τη νομοθεσία 

 

2 
Πιστό Αντίγραφο Άδειας Οικοδομής εγκατάστασης/κατασκευής του Συστήματος Παραγωγής 
ΑΠΕ  

 

3 
Πιστό Αντίγραφο Άδειας Οικοδομής του υποσταθμού Διανομής της Αρχής Ηλεκτρισμού Κύπρου 
(όπου εφαρμόζεται) για τη σύνδεση του Συστήματος Παραγωγής ΑΠΕ με το Δίκτυο Διανομής 

 

4 Συμφωνία εκμίσθωσης υποσταθμού Διανομής (όπου εφαρμόζεται) μεταξύ ΑΗΚ και Παραγωγού 
 

Γ. Κατάλογος Έγγραφα που θα πρέπει να εξασφαλισθούν πριν από τη σύνδεση και παράλληλη λειτουργία και την 
έναρξη εμπορικής λειτουργίας του Έργου 

1 Πιστό Αντίγραφο Άδειας ή Εξαίρεσης από Άδεια Λειτουργίας από τη ΡΑΕΚ σε ισχύ  

 

 

2 
Βεβαίωση από τον ΔΣΜΚ ότι ο αιτητής υπέβαλε αίτηση ένταξης στο Συμβατικό πλαίσιο των 
Κανονισμών Μεταβατικής Ρύθμισης (ΚΜΡ) και έχει υπογραφεί η Σχετική Σύμβαση Ένταξης  

 

Η αίτηση θα παραλαμβάνεται μόνο εάν είναι πλήρως συμπληρωμένη και συνοδεύεται από όλα τα 
απαιτούμενα στοιχεία, πιστοποιητικά και δικαιολογητικά. 
 
Ο ΔΣΔ (AHK), αναλόγως της περίπτωσης, δύναται να ζητήσει επιπρόσθετες πληροφορίες, δικαιολογητικά 
και στοιχεία, συμπεριλαμβανομένου και του συνολικού κόστους του έργου όταν αυτό ολοκληρωθεί. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II 
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