
 

 

 

1. Αντικείμενο  Σύμβασης  :  Ο  Συνεργάτης  αναλαμβάνει  την  υποχρέωση  της  διεκπεραίωσης  της  

αδειοδότησης  της ανωτέρω εγκατάστασης . Η εγκατεστημένη ισχύς του έργου είναι 999,0 KW 

< 1,0 MWe κατά συνέπεια: 

 Δεν  απαιτείται  Άδεια  Παραγωγής,  ούτε  άλλη  σχετική  διαπιστωτική  απόφαση  (Ν.3468/2006, 

αρθ.4, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.3851/2010, αρθ.2, §12). 

 Πρέπει  να  υποβληθεί  αίτηση  για  την  διατύπωση  Προσφοράς  Σύνδεσης  προς  τον  αρμόδιο 

Διαχειριστή,  ο  οποίος  και  θεωρεί  τα  τοπογραφικά  διαγράμματα  αποτύπωσης  του  τρόπου 

σύνδεσης. Χορηγείται Προσφορά Σύνδεσης καταρχήν μη δεσμευτική. Αυτή οριστικοποιείται και 

καθίσταται δεσμευτική μετά το τέλος της περιβαλλοντικής αδειοδότησης. 

 Πρέπει  να  υποβληθούν  οι  αιτήσεις  για  την  εξασφάλιση  του  δικαιώματος  χρήσης  της  θέσης 

όπου απαιτείται. 

 Απαιτείται Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων (ΕΠΟ), η  οποία αποτελεί υποχρέωση της Εταιρείας. 

 Απαιτείται λήψη Άδειας Δόμησης  , η  οποία αποτελεί υποχρέωση της Εταιρείας. 

 Δεν απαιτείται Άδεια Εγκατάστασης . 



 

 Δεν απαιτείται Δοκιμαστική  λειτουργία . 

 Δεν απαιτείται Άδεια Λειτουργίας  (Ν.3468/2006, αρθ.8, όπως αντικαταστάθηκε με τον Ν.3851/2010, 

αρθ.3, §2). 

 Έλεγχος πληρότητας φακέλου. 

 Σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης . 

 Σύναψη Σύμβασης  Αγοραπωλησίας με τον αρμόδιο Διαχειριστή (ΔΕΔΔΗΕ).  

Συνοπτικά τα ανωτέρω φαίνονται στον παρακάτω πίνακα : 

 

 

Αναλυτικότερα στις υποχρεώσεις του Συνεργάτη περιλαμβάνονται : 

 Ο  έλεγχος  – θεώρηση-υπογραφή  των στοιχείων του φακέλου που έχει  προετοιμάσει  η 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ,για την Υποβολή Αίτησης στον ΔΕΔΔΗΕ για την διατύπωση Προσφοράς Σύνδεσης. 

Ο  έλεγχος  και  η  θεώρηση  -  υπογραφή  των  στοιχείων  θα  γίνει  από  εξειδικευμένο  σε 

ενεργειακά έργα Ηλεκτρολόγο – Μηχανολόγο της ομάδας του Συνεργάτη , ο οποίος και 

διαθέτει σημαντική εμπειρία σε ανάλογα έργα και είναι γνώστης των διαδικασιών του 



 

ΔΕΔΔΗΕ.  Το  σύνολο  των  στοιχείων  του  φακέλου  (τεύχη,  σχέδια,  δικαιολογητικά  κοκ)  θα 

παραδοθούν από την ΕΤΑΙΡΕΙΑ. 

 Η διεκπεραίωση της διαδικασίας στις αρμόδιες υπηρεσίες του ΔΕΔΔΗΕ (Ηράκλειο – Αθήνα) 

μέχρι και το Στάδιο της Σύμβασης Σύνδεσης και Αγοραπωλησίας (Α/Α 5) και απαλλαγής από 

Άδεια Λειτουργίας (Α/Α 6).  Δεν συμπεριλαμβάνονται τυχόν τροποποιήσεις της 

υφιστάμενης ΑΕΠΟ (εάν ζητηθούν) και η  Άδειας Δόμησης (εάν απαιτηθεί). Και τα δύο (2) 

αποτελούν  προϋπόθεση για να  καταστεί  δεσμευτική η προσφορά σύνδεσης (Α/Α  2,3 

συνημμένου πίνακα) όσο και για να προχωρήσει η Σύμβαση Σύνδεσης και Αγοραπωλησίας 

(Α/Α 5). 

 Την διαδικασία απαλλαγής από Άδεια Εγκατάστασης – Λειτουργίας (Α/Α 6) και τις 

ενδεχόμενες  κοινοποιήσεις  (notifications)  που  πρέπει  να  γίνουν  στην  αρμόδια  υπηρεσία 

(Δνση Ανάπτυξης Π.Ε. Ηρακλείου). 
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