∆ΕΗ/Περιοχή ……………………….

Αρ. Αίτησης: ΦΒΗµεροµηνία:

Αίτηση για τη σύνδεση φωτοβολταϊκού σταθµού επί κτιρίου ή στεγάστρου
ισχύος ≤ 100 kW στο ∆ίκτυο ΧΤ
(για σταθµούς που δεν εντάσσονται στο Ειδικό Πρόγραµµα για κτιριακές εγκαταστάσεις)

Στοιχεία Παραγωγού
Όνοµα/επωνυµία ενδιαφερόµενου
φυσικού/νοµικού προσώπου

Κατοικία/έδρα ενδιαφεροµένου
φυσικού/νοµικού προσώπου
ΑΦΜ και ∆ΟΥ ενδιαφερόµενου
φυσικού/νοµικού προσώπου
Εκπρόσωπος επικοινωνίας µε τη ∆ΕΗ

Ταχυδροµική διεύθυνση

Ηλεκτρονική διεύθυνση (E-mail)
Τηλέφωνο
Fax

Στοιχεία Εγκατάστασης
Είδος Παραγωγού

Αυτοπαραγωγός

Ανεξάρτητος Παραγωγός

Θέση εγκατάστασης
(οδός, αριθµός, Τ.Κ, ∆ήµος, Νοµός
ή θέση/τοπωνύµιο, ∆ήµος, Νοµός)
∆ώµα
Τρέχουσα κύρια χρήση κτιρίου
εγκατάστασης (εταιρεία,
δραστηριότητα)
Συνολική εγκατεστηµένη ισχύς
(kWp)
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Στέγη

Στέγαστρο

Στοιχεία αδειούχου εγκαταστάτη
(επωνυµία, ειδικότητα, διεύθυνση,
τηλέφωνο)

Στοιχεία Φωτοβολταϊκών πλαισίων
Κατασκευαστής, προέλευση

Τύπος - µοντέλο

Ονοµαστική ισχύς πλαισίου
Αριθµός πλαισίων
Πιστοποιήσεις

Στοιχεία αντιστροφέα (inverter)
Κατασκευαστής, προέλευση

Τύπος - Μοντέλο
Ονοµαστική ισχύς εξόδου
Μέγιστη ισχύς εξόδου
Μέγιστος βαθµός απόδοσης
Συντελεστής ισχύος
∆ιακύµανση τάσης εξόδου
(προεπιλεγµένη και δυνατό εύρος
ρύθµισης)

(προεπιλεγµένη)

(εύρος ρύθµισης)

∆ιακύµανση συχνότητας εξόδου
(προεπιλεγµένη και δυνατό εύρος
ρύθµισης)

(προεπιλεγµένη)

(εύρος ρύθµισης)

Ολική αρµονική παραµόρφωση
ρεύµατος (THD)
Έγχυση DC
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Μετασχηµατιστής αποµόνωσης

Ναι / Όχι

Προστασία έναντι του φαινοµένου της νησιδοποίησης (Islanding) κατά VDE
0126 ή ισοδύναµης µεθόδου

Ναι / Όχι

Πλήρης περιγραφή τρόπου προστασίας

Πιστοποιήσεις

Έγγραφα και στοιχεία που συνυποβάλλονται κατά την αρχική αίτηση
1. Τεχνικά εγχειρίδια φωτοβολταϊκών στοιχείων
2. Τεχνικά εγχειρίδια και πιστοποιητικά αντιστροφέων
3. Μονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο του σταθµού (υπογεγραµµένο από µελετητή
κατάλληλης ειδικότητας)
4. Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασµού κατανάλωσης ηλεκτρικού ρεύµατος (µόνο για την
περίπτωση αυτοπαραγωγού)
5. Τοπογραφικό σχέδιο της ακριβούς θέσης εγκατάστασης (προκειµένου για κτιριακές
εγκαταστάσεις εκτός σχεδίου πόλεως)
6. Τίτλος κυριότητας ή νόµιµης κατοχής του χώρου εγκατάστασης
Γίνονται δεκτά και προσύµφωνα κυριότητας ή µίσθωσης
7. Κάτοψη του χώρου εγκατάστασης όπου θα αποτυπώνεται η ακριβής θέση τοποθέτησης των
φωτοβολταϊκών πλαισίων
8. Αντίγραφο οικοδοµικής άδειας (για φωτοβολταϊκά συστήµατα ισχύος άνω των 10 kWp σε
κτίρια εκτός σχεδίου περιοχών)

Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµιστούν προ της υπογραφής
της Σύµβασης Σύνδεσης
9. Τίτλος κυριότητας ή νόµιµης κατοχής του χώρου εγκατάστασης, ως ακολούθως:
α) για εγκατάσταση του σταθµού σε ιδιόκτητο χώρο από τον κύριο του χώρου αυτού:
Τίτλος κυριότητας (αντίγραφο της συµβολαιογραφικής πράξης αγοράς οικοπέδου και της
οικοδοµικής άδειας, ή συµβολαιογραφική πράξη αγοράς κτιρίου και πιστοποιητικό
µεταγραφής της στο υποθηκοφυλακείο)
β) για εγκατάσταση του σταθµού σε ιδιόκτητο χώρο από τρίτο, πλην του ιδιοκτήτη:
Μισθωτήριο συµβόλαιο (συµφωνητικό µακροχρόνιας µίσθωσης) σφραγισµένο από την
αρµόδια ∆ΟΥ (εναλλακτικά είναι αποδεκτό και συµβολαιογραφικό έγγραφο µίσθωσης µε
πιστοποιητικό µεταγραφής του στο υποθηκοφυλακείο)
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10. Κατά περίπτωση:
•

Έγκριση εκτέλεσης εργασιών µικρής κλίµακας (για κτίρια σε παραδοσιακούς
οικισµούς και ιστορικά τµήµατα πόλεων καθώς και διατηρητέα κτίρια)
ή

•

Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 από τον κύριο του φωτοβολταϊκού, καθώς
και Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86 από τον υπεύθυνο για την εγκατάσταση
µηχανικό (λοιπές περιπτώσεις)

Έγγραφα και στοιχεία που θα πρέπει να προσκοµιστούν προ της σύνδεσης
του σταθµού µε το ∆ίκτυο
11. Αντίγραφο της Σύµβασης Πώλησης Ηλεκτρικής Ενέργειας µεταξύ Παραγωγού και
∆ΕΣΜΗΕ
12. Υπεύθυνη ∆ήλωση Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (Υ.∆.Ε.) για τη συνολική εγκατάσταση, µε
συνηµµένο µονογραµµικό ηλεκτρολογικό σχέδιο της εγκατάστασης
13. Υπεύθυνη ∆ήλωση του Ν. 1599/86, στην οποία ο Παραγωγός θα αναφέρει τις ρυθµίσεις
των ορίων τάσεως και συχνότητας στην έξοδο του αντιστροφέα τα οποία σε καµία
περίπτωση δεν θα πρέπει να υπερβαίνουν για την τάση το +15% έως -20% της ονοµαστικής
τάσης, ενώ για την συχνότητα τα +/- 0,5 Hz καθώς επίσης και την πρόβλεψη ότι σε
περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόµατη
απόζευξη) µε τις ακόλουθες χρονικές ρυθµίσεις :
- Θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 δευτερόλεπτα,
- Επανάζευξη του αντιστροφέα µετά από τρία λεπτά.
Επίσης θα αναφέρει το χρόνο λειτουργίας της προστασίας έναντι νησιδοποίησης
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