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Ανακοίνωση  της ΔΕΗ Α.Ε., ως Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών 
(ΜΔΝ), συμπληρωματική της από 26-07-2011 Ανακοίνωσης για τις περιπτώσεις 
της παραγράφου 2  
 
                                                                                          4 Νοεμβρίου 2011 
 
Δεδομένου ότι αρκετοί Παραγωγοί επικαλούνται καθυστερήσεις στην έκδοση των 
απαιτούμενων εγγράφων από τις αρμόδιες Διοικητικές Υπηρεσίες, προκειμένου να 
υπογραφούν οι Συμβάσεις Σύνδεσης στο Δίκτυο, κρίνεται σκόπιμο να παραταθεί η 
προθεσμία της υποβολής της Έγκρισης Εργασιών από την ημερομηνία υπογραφής των 
Συμβάσεων Σύνδεσης σε πέντε (5) από τρεις (3) μήνες, που αναφέρεται στην παράγραφο 
2 της από 26-7-2011 Ανακοίνωσης του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ).  
 
Κατόπιν τούτου αντικαθίσταται η παράγραφος 2 της εν λόγω ανακοίνωσης όπως 
παρακάτω: 
  
2. Οι κάτοχοι Αποφάσεων Εξαίρεσης ΡΑΕ για φωτοβολταϊκούς σταθμούς στα Μη 

Διασυνδεδεμένα Νησιά των οποίων οι Προσφορές Σύνδεσης είναι σε ισχύ και 
διαθέτουν βεβαίωση απαλλαγής από Ε.Π.Ο. ή Ε.Π.Ο. ενώ δεν διαθέτουν Έγκριση 
Εργασιών δόμησης μικρής κλίμακας από την αρμόδια Πολεοδομία, λόγω 
καθυστέρησης στην έκδοση της χωρίς υπαιτιότητα του ενδιαφερομένου, που 
τεκμαίρεται από την ημερομηνία κατάθεσης του σχετικού αιτήματος στην Πολεοδομία, 
θα πρέπει προ της λήξης της διάρκειας ισχύος της Προσφοράς Σύνδεσης να 
συνάψουν Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο με την αρμόδια υπηρεσία της ΔΕΗ, 
προσκομίζοντας αφενός την βεβαίωση απαλλαγής από Ε.Π.Ο. ή την Ε.Π.Ο. και 
αφετέρου εγγυητική επιστολή τραπέζης ισόποσου ύψους με το προϋπολογιστικό 
κόστος των έργων σύνδεσης. Σε αντίθετη περίπτωση, οι Προσφορές Σύνδεσης θα 
παύσουν να ισχύουν και οι αντίστοιχοι φάκελοι θα τεθούν οριστικά στο αρχείο, χωρίς 
άλλη ειδοποίηση.    

  
Στις περιπτώσεις αυτές οι Συμβάσεις Σύνδεσης θα προβλέπουν προθεσμία πέντε (5) 
μηνών από την ημερομηνία υπογραφής τους για την υποβολή της Έγκρισης Εργασιών  
και την καταβολή των δαπανών σύνδεσης. Μετά την εμπρόθεσμη εκπλήρωση των 
ανωτέρω, θα επιστρέφεται η εγγυητική επιστολή, οι συμβάσεις θα ενεργοποιούνται και  
τότε η ΔΕΗ θα προχωρά στη μελέτη και κατασκευή των έργων σύνδεσης.  
  
Οι ως άνω Συμβάσεις Σύνδεσης που θα συναφθούν χωρίς καταβολή των δαπανών 
σύνδεσης θα λύονται αυτομάτως και χωρίς άλλη ειδοποίηση μετά την άπρακτη 
παρέλευση της προβλεπόμενης πεντάμηνης προθεσμίας, με άρση της αντίστοιχης 
δέσμευσης ισχύος και οι σχετικοί φάκελοι θα τίθενται οριστικά στο αρχείο. Στις 
περιπτώσεις αυτές οι κατατεθείσες εγγυητικές επιστολές θα επιστραφούν στους 
ενδιαφερόμενους.   

       
 


