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Η Σύμβαση Σύνδεσης («Σύμβαση») έγινε την [……] μέρα του [……]
μεταξύ των:
(1) ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΚΥΠΡΟΥ, που συγκροτήθηκε
δυνάμει του περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμου του 2003,
Αριθμός122(Ι)/2003 όπως τροποποιείται εκάστοτε, και διατηρεί τα κεντρικά του
γραφεία στην οδό Ευαγγελίστριας 68, 2057 Στρόβολος, Λευκωσία, Κυπριακή
∆ημοκρατία, (από τώρα και στο εξής «∆ΣΜΚ») και τους νόμιμους διαδόχους ή
εκδοχείς του και
(2) [……] , εγγεγραμμένη βάσει των νόμων της Κυπριακής ∆ημοκρατίας εταιρεία
περιορισμένης ευθύνης με αριθμό εγγραφής [……], της οποίας τα εγγεγραμμένα
γραφεία βρίσκονται στη [……], Κύπρος, (από τώρα και στο εξής «Παραγωγός»)
και τους νόμιμους διαδόχους ή εκδοχείς της,
και κάθε ένας από τους πιο πάνω συμβαλλόμενους αποτελεί «Συμβαλλόμενο»
στη Σύμβαση και ο όρος «Συμβαλλόμενοι» να ερμηνευτεί ανάλογα.
Η Σύμβαση καθορίζει τους όρους και προϋποθέσεις υπό τις οποίες ο ∆ΣΜΚ,
δυνάμει του Άρθρου 83 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του
2003 έως 2012, και λαμβάνοντας υπόψη:
(1)

τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012,
Αριθμούς 122(Ι)/2003, 239(Ι)/2004, 143(Ι)/2005, 173(Ι)/2006, 92(Ι)/2008 και
211(Ι)/2012·

(2)

τους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμους του 2003 έως 2010 (Αριθμούς
33(Ι)/2003, 234Α(Ι)/2004, 139(Ι)/2005, 162(Ι)/2006, 43(Ι)/2007 και 73(Ι)/2010)·

(3)

την Έκδοση 3.0.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής, που εγκρίθηκε από τη
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου («ΡΑΕΚ») και δημοσιεύτηκε στις 26
Οκτωβρίου 2012·

(4)

την Έκδοση 1.0.0 των Κανόνων Αγοράς Ηλεκτρισμού, που εγκρίθηκε από τη ΡΑΕΚ
στις 23 ∆εκεμβρίου 2008 και από τον Υπουργό Εμπορίου, Βιομηχανίας και
Τουρισμού στις 22 Ιανουαρίου 2009 και δημοσιεύτηκε στην Επίσημη Εφημερίδα της
∆ημοκρατίας στις 30 Ιανουαρίου 2009·

(5)

την Άδεια ∆ιαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς με αριθμό Ν.419(Α)/∆ΣΜΚ1-2004
που χορηγήθηκε στο ∆ΣΜΚ στις 13 Σεπτεμβρίου 2004 από τη ΡΑΕΚ·

(6)

την Άδεια Κατασκευής Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (Αιολικού Πάρκου) για
παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αριθμό [……], συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος [……] , που χορηγήθηκε στον Παραγωγό από τη ΡΑΕΚ και όλες τις
μετέπειτα τροποποιήσεις αυτής, με ημερομηνία έναρξης [……] και ημερομηνία
λήξης [……]

(7)

την Άδεια Λειτουργίας και Παραγωγής Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού (Αιολικού
Πάρκου) για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας με αριθμό [……] , συνολικής
εγκατεστημένης ισχύος [……], που χορηγήθηκε στον Παραγωγό από τη ΡΑΕΚ και
όλες τις μετέπειτα τροποποιήσεις αυτής, με ημερομηνία έναρξης [……] και
4/51

∆ΣΜΚ/Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης

ημερομηνία λήξης [……] .
(8)

την αίτηση του Παραγωγού προς το ∆ΣΜΚ που υποβλήθηκε στις [……] για
σύνδεση του Αιολικού Πάρκου [……], Αιτούμενης Εγκατεστημένης ∆υναμικότητας
[……] MW, στο Σύστημα Μεταφοράς/ ∆ιανομής και όλα τα έγγραφα και στοιχεία
αυτής·

(9)

την έκδοση από το ∆ΣΜΚ προς τον Παραγωγό στις [……] των «Προκαταρκτικών
Όρων Σύνδεσης» για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου [……] , και την αποδοχή
αυτών από τον Παραγωγό στις [……]·

(10)

την επιστολή του ∆ΣΜΚ με Αρ. Πρωτ. [……] ημερομηνίας [……] προς τη ΡΑΕΚ και
την ΑΗΚ με την οποία επισυνάφθηκε προσχέδιο της Προσφοράς και Όρων
Σύνδεσης και με την οποία ζητήθηκαν και λήφθηκαν τα σχόλια και οι παρατηρήσεις
τους επί του προσχεδίου, καθώς επίσης και τις απαντητικές επιστολές της ΡΑΕΚ με
Αρ. Φακ.[……] και ημερομηνία [……] και της ΑΗΚ με Αρ. Φακ.[……] και
ημερομηνίας [……]·

(11)

την έκδοση από το ∆ΣΜΚ προς τον Παραγωγό στις [……] της «Προσφοράς και
Όρων Σύνδεσης» για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου [……] , και την αποδοχή
αυτής από τον Παραγωγό στις [……] ,
συμφωνεί:
(i) να συνδέσει το Αιολικό Πάρκο [……] (στο εξής καλούμενο «Αιολικό Πάρκο»),
Αιτούμενης Εγκατεστημένης ∆υναμικότητας [……]MW, στο Σύστημα Μεταφοράς/
∆ιανομής, 50Hz του Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς/ ∆ιανομής («ΙΣΜ/ ΙΣ∆») και
(ii) να επιτρέψει στον Παραγωγό να εξάγει από το Αιολικό Πάρκο στο Σύστημα
Μεταφοράς/ ∆ιανομής, με Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής [……] MW 50Hz του
Ιδιοκτήτη Συστήματος Μεταφοράς/ ∆ιανομής.
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ΜΕΡΟΣ 1

ΓΕΝΙΚΕΣ ∆ΙΑΤΑΞΕΙΣ

1.1

Ερμηνευτικές ∆ιατάξεις

1.1.1

Ερμηνεία Όρων και Ορισμών
Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, οι λέξεις, όροι και
εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στη σύμβαση αυτή έχουν την έννοια
που τους αποδίδεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμους του 2003 έως 2012 όπως τροποποιούνται εκάστοτε, ως επίσης
και σε οποιουσδήποτε άλλους σχετικούς νόμους και κανονισμούς που
εκδίδονται από καιρό σε καιρό σύμφωνα με τους προαναφερόμενους
νόμους, στους περί Προώθησης και Ενθάρρυνσης της Χρήσης των
Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της Εξοικονόμησης Ενέργειας
Νόμους του 2003 έως 2010, στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής,
στους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή σε κανονιστικές πράξεις που
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των πιο πάνω νόμων. Άλλες λέξεις, όροι
και εκφράσεις που χρησιμοποιούνται στο έγγραφο αυτό και δεν
ερμηνεύονται από τους πιο πάνω νόμους ή τους Κανόνες Μεταφοράς και
∆ιανομής ή τους Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού ή κανονιστικές πράξεις
που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση των πιο πάνω νόμων, έχουν την
έννοια που τους αποδίδεται στο έγγραφο αυτό.

1.1.2

Έννοιες και Ορισμοί
Άδεια Κατασκευής
Η άδεια και οι τροποποιήσεις αυτής που εκδόθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τον
Παραγωγό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
(Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, όπως τροποποιούνται εκάστοτε,
στην οποία καθορίζεται μεταξύ άλλων η Εγκατεστημένη Ισχύς του Αιολικού
Πάρκου.
Άδεια Λειτουργίας και Παραγωγής
Η άδεια και οι τροποποιήσεις αυτής που εκδόθηκε από τη ΡΑΕΚ προς τον
Παραγωγό σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
(Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς του 2004, όπως τροποποιούνται εκάστοτε
στην οποία καθορίζεται μεταξύ άλλων η Εγκατεστημένη Ισχύς του Αιολικού
Πάρκου.
ΑΗΚ
Σημαίνει την Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου και έχει το νόημα που αποδίδεται
στον όρο «Αρχή» στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους
του 2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.
Αιολικό Πάρκο
Σημαίνει το αιολικό πάρκο δυναμικότητας [……] MW το οποίο
περιλαμβάνει τον ΚΥΕΠ και τον Σταθμό Παραγωγής και θα εγκατασταθεί
σε περιοχή της κοινότητας [……] της επαρχίας [……] στην Κύπρο.
Αιτούμενη Εγκατεστημένη ∆υναμικότητα
Είναι η Εγκατεστημένη Ισχύς του Αιολικού Πάρκου όπως αυτή καθορίζεται
στην Άδεια Κατασκευής.
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Ανωτέρα Βία
Έχει το νόημα που αποδίδεται στην αφο 1.10.
Αρμόδια Αρχή
Σημαίνει οποιαδήποτε τοπική ή εθνική ή υπερεθνική αρχή, τμήμα,
υπουργείο, επίσημο ή δημόσιο ή νομικό πρόσωπο (αυτόνομο ή όχι) της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας ή της Ευρωπαϊκής Ένωσης το οποίο έχει
δικαιοδοσία είτε έναντι των Συμβαλλόμενων είτε σε θέματα που αφορούν
στη Σύμβαση και συμπεριλαμβάνει τη ΡΑΕΚ αλλά δεν συμπεριλαμβάνει
δικαστήρια.
Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης
Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 1.6.2.
Γραμμή Σύνδεσης
Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 3.3.
∆ημοκρατία
Σημαίνει την Κυπριακή ∆ημοκρατία.
∆ιαφωνία
Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 1.9.2.
∆ιαχειριστής Συστήματος ∆ιανομής (∆Σ∆)
Είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασκώντας το ρόλο της αυτό
σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του
2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.
∆ίκτυο Σύνδεσης
Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, το ∆ίκτυο Σύνδεσης
είναι το μέρος του δικτύου Μεταφοράς/ ∆ιανομής που θα κατασκευαστεί
από τον Υποσταθμό ∆ικτύου μέχρι το Όριο Ιδιοκτησίας για τη σύνδεση του
Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα Μεταφοράς/∆ιανομής και αποτελείται από
τα στοιχεία που περιγράφονται στην Παράγραφο 3.2.
Μετά την κατασκευή του, το ∆ίκτυο Σύνδεσης θα ανήκει αποκλειστικά στην
ιδιοκτησία του ΙΣΜ/ΙΣ∆ και θα μπορεί οποτεδήποτε στο μέλλον να
χρησιμοποιηθεί για εξυπηρέτηση και άλλων χρηστών (παραγωγών ή
καταναλωτών).
∆ιοικητικά Έξοδα
Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 4.1.1.2
Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ)
Όπως ορίζεται ο όρος «Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας» στους Κανόνες
Μεταφοράς και ∆ιανομής όπως τροποποιούνται εκάστοτε .
Έλεγχος και Παραλαβή Εξοπλισμού
Όπως ορίζεται στους Κανόνες Μεταφοράς
τροποποιούνται εκάστοτε.

και

∆ιανομής,

όπως

Εμπιστευτική Πληροφορία
Σημαίνει οποιαδήποτε πληροφορία (συμπεριλαμβανομένης πληροφορίας
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οικονομικής φύσης) που αφορά στο Σύστημα Μεταφοράς, στο Αιολικό
Πάρκο, στο ∆ΣΜΚ, στον Παραγωγό, οποιαδήποτε πληροφορία τεχνικής
φύσεως (αποθηκευμένη σε συστήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών ή όχι),
λεπτομέρειες, προγράμματα, σχέδια, εκθέσεις, υπολογισμούς ή άλλα
έγγραφα οποιασδήποτε φύσης συμπεριλαμβανομένης λογισμικής φύσης,
που παρέχονται ή θα παρέχονται σε οποιοδήποτε Συμβαλλόμενο σε
σχέση με τη Σύμβαση ή οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που
οποιοσδήποτε από τους Συμβαλλόμενους δικαιολογημένα καθορίσει ως
εμπιστευτική.
Εντολή ή Εντολή Εκτέλεσης Έργων
Σημαίνει την εντολή/διατακτικό για εκτέλεση των Έργων του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ που
δίνει ο ∆ΣΜΚ. Η Εντολή αυτή θα δοθεί στον ΙΣΜ/ ΙΣ∆ σύμφωνα με την
Παράγραφο 3.7.1.1.
Εντολή Κατανομής
Όπως ορίζεται στους Κανόνες
τροποποιούνται εκάστοτε.

Μεταφοράς

και

∆ιανομής,

όπως

Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος
Όπως ορίζεται στους Κανόνες
τροποποιούνται εκάστοτε.

Μεταφοράς

και

∆ιανομής,

όπως

Έργα του ΙΣΜ/ ΙΣ∆
Σημαίνει τα έργα (κατασκευαστικά και άλλα) που αφορούν στο ∆ίκτυο
Σύνδεσης και που ο ∆ΣΜΚ οφείλει να διασφαλίσει ότι θα αναληφθούν από
τον ΙΣΜ/ ΙΣ∆ δυνάμει της Σύμβασης για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου
στο Σύστημα Μεταφοράς/ ∆ιανομής, τα οποία βρίσκονται πέραν του Ορίου
Κατασκευής προς την πλευρά του δικτύου.
Έργα του Παραγωγού
Σημαίνει τα έργα (κατασκευαστικά και άλλα) που αναλαμβάνει ο
Παραγωγός δυνάμει της Σύμβασης για την εγκαθίδρυση του Αιολικού
Πάρκου και τη σύνδεση του στο Σύστημα Μεταφοράς/ ∆ιανομής, τα οποία
βρίσκονται πέραν του Ορίου Κατασκευής προς την πλευρά του Αιολικού
Πάρκου.
Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας
Είναι η ημερομηνία κατά την οποία το Αιολικό Πάρκο ξεκινά να διοχετεύει
ενέργεια στο δίκτυο, της οποίας τα τεχνικά χαρακτηριστικά ικανοποιούν
τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής και της Σύμβασης Σύνδεσης. Η
ενέργεια αυτή θα τιμολογείται.
Ημερομηνία Λειτουργίας
Όπως ορίζεται στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής, όπως
τροποποιούνται εκάστοτε. Σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το Άρθρο Τ1.15.6
των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής, η Ημερομηνία Λειτουργίας
καθορίζει την ημερομηνία κατά την οποία μια μονάδα παραγωγής είναι
διαθέσιμη για κατανομή.
Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, η
Ημερομηνία Λειτουργίας σημαίνει την Ημερομηνία Λειτουργίας ολόκληρου
του Αιολικού Πάρκου, όταν το Αιολικό Πάρκο είναι διαθέσιμο για κατανομή,
ή, άλλωσπως, διαθέσιμο να λαμβάνει Εντολές Κατανομής από το ΕΚΕΕ. Η
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ημερομηνία αυτή
Παράγραφο 3.9.

θα καθοριστεί από το ∆ΣΜΚ σύμφωνα με την

Ημερομηνία Σύνδεσης
Όπως ορίζεται στους Κανόνες
τροποποιούνται εκάστοτε.

Μεταφοράς

και

∆ιανομής,

όπως

Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, η αναφορά σε
«Χρήστη» στον πιο πάνω ορισμό σημαίνει τον Παραγωγό. Η Ημερομηνία
Σύνδεσης θα καθοριστεί σύμφωνα με την Παράγραφο 3.8.
Ιδιοκτήτης Συστήματος ∆ιανομής (ΙΣ∆)
Είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασκώντας το ρόλο της αυτό
σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του
2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.
Ιδιοκτήτης Συστήματος Μεταφοράς (ΙΣΜ)
Είναι η Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου (ΑΗΚ) ασκώντας το ρόλο της αυτό
σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του
2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.
Καθαρή Ικανότητα Παραγωγής
Όπως ορίζεται στους Κανόνες
τροποποιούνται εκάστοτε.

Μεταφοράς

και

∆ιανομής,

όπως

Καλή Επαγγελματική Πρακτική
Όπως ορίζεται στους Κανόνες
τροποποιούνται εκάστοτε.

Μεταφοράς

και

∆ιανομής,

όπως

Κανόνες Αγοράς Ηλεκτρισμού
Όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του
2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε. Οι Κανόνες Αγοράς
Ηλεκτρισμού δημοσιεύτηκαν στην Επίσημη Εφημερίδα της ∆ημοκρατίας
στις 30 Ιανουαρίου 2009.
Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής
Όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του
2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.
Η παρούσα Έκδοση 3.0… των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής, η
οποία βρίσκεται σε ισχύ, εγκρίθηκε από την ΡΑΕΚ στις [……]. και
δημοσιεύτηκε την [……]
Καταστάσεις Εκτάκτου Ανάγκης του Συστήματος
Όπως ορίζεται στους Κανόνες Μεταφοράς και
τροποποιούνται εκάστοτε.

∆ιανομής,

όπως

Κατάσταση Ανικανότητας
Σημαίνει οποιοδήποτε από τα ακόλουθα γεγονότα, σε σχέση με τον
Παραγωγό:
(α)
(β)

αρμόδιο δικαστήριο έχει εκδώσει διάταγμα εκκαθάρισης του
Παραγωγού ή έχει εκδοθεί ψήφισμα για την εκούσια εκκαθάριση
του ή για οποιοδήποτε λόγο έχει τεθεί σε ρευστοποίηση
ο Παραγωγός είναι ανίκανος να πληρώσει τα χρέη του ή έχει
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(γ)

συγκαλέσει συνέλευση των πιστωτών του (όχι όμως συνέλευση
των χρηματοδοτών του για παράταση της αποπληρωμής των
οφειλών του) με σκοπό το συμβιβασμό ή το διακανονισμό ή έχει
κάμει οποιαδήποτε εκχώρηση προς όφελος των πιστωτών του· ή
έχει διοριστεί παραλήπτης ή διευθυντής για σημαντικό στοιχείο της
περιουσίας του, χωρίς να αποσυρθεί εντός περιόδου 40 ημερών
από την ημερομηνία που έλαβε κατοχή αυτού.

Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ)
Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, ως Κεντρικός
Υποσταθμός Εγκαταστάσεων Παραγωγού («ΚΥΕΠ») ορίζεται ο
υποσταθμός ο οποίος περιλαμβάνει μεταξύ άλλων τον εξοπλισμό
διακοπής/απόζευξης/γείωσης του Παραγωγού και ο οποίος συνδέεται με
τον Υποσταθμό ∆ικτύου. Ο Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων
Παραγωγού είναι στην αποκλειστική ιδιοκτησία και ευθύνη του
Παραγωγού, με εξαίρεση τον εξοπλισμό του ΙΣΜ/ΙΣ∆ που είναι
εγκατεστημένος στον ΚΥΕΠ αλλά βρίσκεται στην ιδιοκτησία του ΙΣΜ/ΙΣ∆,
σύμφωνα με τις πρόνοιες για το Όριο Ιδιοκτησίας.
Κεφαλαιουχική ∆απάνη της Σύνδεσης (Κ∆Σ)
Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 4.1.
Λειτουργός Ελέγχου
Όπως ορίζεται στους Κανόνες
τροποποιούνται εκάστοτε

Μεταφοράς

και

∆ιανομής,

όπως

Μετασχηματιστές που Συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς
Όπως ορίζεται στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής,
τροποποιούνται εκάστοτε.

όπως

Οδηγίες Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού
Όπως ορίζεται στους Κανόνες Μεταφοράς
τροποποιούνται εκάστοτε.

όπως

και

∆ιανομής,

Όριο Ευθύνης Λειτουργίας
Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 3.6.2.
Όριο Iδιοκτησίας
Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 3.6.1.
Όριο Κατασκευής
Σημαίνει το φυσικό όριο μέχρι το οποίο κάθε Συμβαλλόμενος θα αναλάβει
τα κατασκευαστικά έργα και εργασίες που αναφέρονται στη Σύμβαση και
καθορίζεται στην Παράγραφο 3.6.3. Το Όριο Κατασκευής διαχωρίζει
δηλαδή τα Έργα του ΙΣΜ από τα Έργα του Παραγωγού.
Παράβαση
Έχει το νόημα που αποδίδεται στην Παράγραφο 1.6.1.
Παραγωγός
Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, σημαίνει το δεύτερο
Συμβαλλόμενο, δηλαδή την εταιρεία [……] και τους νόμιμους διαδόχους ή
εκδοχείς της.
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Περιοχή Ευθύνης
Όπως ορίζεται στους Κανόνες
τροποποιούνται εκάστοτε.

Μεταφοράς

και

∆ιανομής,

όπως

Προσφορά και Όροι Σύνδεσης
Είναι η Προσφορά και Όροι Σύνδεσης που εκδόθηκαν από το ∆ΣΜΚ προς
την εταιρεία [……] στις [……], για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου
[……][……] MW στο Σύστημα ∆ιανομής, στην οποία βασίστηκε η
ετοιμασία της Σύμβασης Σύνδεσης.
ΡΑΕΚ
Σημαίνει τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας Κύπρου που συστάθηκε δυνάμει
του Άρθρου 4 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του
2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.
Σημείο Σύνδεσης
Όπως ορίζεται στους Κανόνες
τροποποιούνται εκάστοτε.

Μεταφοράς

και

∆ιανομής,

όπως

Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, το Σημείο Σύνδεσης
συμπίπτει με το Όριο Ιδιοκτησίας.
Σταθμός Παραγωγής
Ο Σταθμός Παραγωγής του Αιολικού Πάρκου αποτελείται από [……]
ανεμογεννήτριες ισχύος [……] MW έκαστη, καθώς και όλα τα αναγκαία
διασυνδετικά καλώδια, εγκαταστάσεις και εξοπλισμό του Παραγωγού.
Συμβαλλόμενος
Σημαίνει συμβαλλόμενο στη Σύμβαση.
Σύμβαση Σύνδεσης ή Σύμβαση
Είναι η παρούσα Σύμβαση Σύνδεσης μεταξύ του ∆ΣΜΚ και της εταιρείας
[……]
για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου [……], [……] MW στο
Σύστημα Μεταφοράς.
Σύστημα Μεταφοράς
Όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του
2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.
Σύστημα ∆ιανομής
Όπως ορίζεται στους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του
2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε.
Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Σύνδεσης (ΤΕΕΣ)
Σημαίνει τραπεζική εγγυητική επιστολή που εκδίδεται και υποβάλλεται
σύμφωνα με την Παράγραφο 4.1.4.
Υποσταθμός ∆ικτύου
Όπως ορίζεται στους Κανόνες
τροποποιούνται εκάστοτε.

Μεταφοράς

και

∆ιανομής,

όπως

Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, στον αντίστοιχο
ορισμό των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής, ο «σταθμός παραγωγής»
περιλαμβάνεται στο Αιολικό Πάρκο, ο «ανεξάρτητος παραγωγός
ηλεκτρικής ενέργειας» είναι ο Παραγωγός ενώ ως Υποσταθμός ∆ικτύου
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θεωρείται ο υφιστάμενος Υποσταθμός Μεταφοράς [……] .
1.2

Σκοπός της Σύμβασης
Σκοπός της Σύμβασης είναι:
(α) Να καθορίσει τους όρους σύνδεσης και τον τρόπο σύνδεσης του
Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα Μεταφοράς/ ∆ιανομής καθώς και το σύνολο
των έργων που θα χρειαστούν για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου στο
Σύστημα Μεταφοράς/ ∆ιανομής και την ενεργοποίηση του, έτσι ώστε να
καταστεί ικανός ο Παραγωγός να διοχετεύει την παραγόμενη ενέργεια του
στο Σύστημα Μεταφοράς/ ∆ιανομής.
(β) Να καθορίσει το Όριο Ιδιοκτησίας, το Όριο Ευθύνης Λειτουργίας και το
Όριο Κατασκευής αναφορικά με τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου.
(γ) Να καθορίσει τα δικαιώματα και υποχρεώσεις του Παραγωγού που
απορρέουν από τη Σύμβαση αναφορικά με τη σύνδεση του Αιολικού
Πάρκου και την παράλληλη λειτουργία του με το δίκτυο Μεταφοράς/
∆ιανομής.
(δ) Να δώσει έμφαση σε συγκεκριμένες πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής αναφορικά με τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει
να τηρεί ο Παραγωγός, χωρίς να σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη πρόνοια
τους είναι λιγότερο σημαντική.
(ε) Να καθορίσει τις οικονομικές υποχρεώσεις του Παραγωγού και
ειδικότερα την Κ∆Σ (συμπεριλαμβανομένων των τραπεζικών εγγυήσεων)
που θα πρέπει να καταβάλει ή διατηρεί ο Παραγωγός για τη σύνδεση του
Αιολικού Πάρκου καθώς επίσης και οποιαδήποτε πληρωτέα ενοίκια ή
άλλες δαπάνες που προκύπτουν από τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου με
το Σύστημα Μεταφοράς/ ∆ιανομής.
(στ) Να καθορίσει τις υποχρεώσεις του ∆ΣΜΚ.

1.3

Συμμόρφωση με τη Νομοθεσία

1.3.1

Τα συμβαλλόμενα μέρη στη Σύμβαση οφείλουν να συμμορφώνονται με τις
πρόνοιες του συνόλου του νομοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας στις περιοχές που ελέγχονται από την Κυπριακή
∆ημοκρατία. Ειδικότερα, οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις πρόνοιες
των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012,
του περί Ηλεκτρισμού Νόμου - Κεφάλαιο 170, του περί Αναπτύξεως
Ηλεκτρισμού Νόμου - Κεφάλαιο 171, των περί Προώθησης και
Ενθάρρυνσης της Χρήσης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας και της
Εξοικονόμησης Ενέργειας Νόμων του 2003 έως 2010, με τις πρόνοιες
οποιουδήποτε μεταγενέστερου νέου ή τροποποιητικού νόμου όπως
επίσης και με τις πρόνοιες οποιωνδήποτε νέων ή τροποποιητικών
κανονισμών ή κανονιστικών πράξεων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση
των πιο πάνω νόμων. Ιδιαίτερα οφείλουν να ενεργούν σύμφωνα με τις
πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής και των Κανόνων
Αγοράς Ηλεκτρισμού, όπως εκάστοτε ισχύουν, και να συμμορφώνονται με
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1.3.2

τους όρους της σχετικής άδειας/ών που τους έχει χορηγηθεί από τη ΡΑΕΚ.
Αν μετά την υπογραφή της Σύμβασης, ψηφιστεί και τεθεί σε ισχύ
οποιαδήποτε νομοθεσία, οδηγία, κανόνας, κανονισμός, δευτερογενής
νομοθεσία ή διάταγμα οποιασδήποτε Αρμόδιας Αρχής που επηρεάζει
σημαντικά τα δικαιώματα ή/και υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων, οι
Συμβαλλόμενοι θέτουν σε εφαρμογή τέτοιες αλλαγές όπως λογικά
απαιτείται και σύμφωνα με την τότε ισχύουσα εθνική νομοθεσία της
Κυπριακής ∆ημοκρατίας, έτσι ώστε να βεβαιώνουν ότι η Σύμβαση
λειτουργεί με τρόπο που συνάδει με τις πρόνοιες της νέας νομοθεσίας,
οδηγίας, κανόνα, κανονισμού, δευτερογενούς νομοθεσίας ή διατάγματος
και ειδικότερα με τρόπο που εφαρμόζει τις προθέσεις των πιο πάνω, από
την ημερομηνία που τίθενται σε ισχύ.
Σε περίπτωση οποιασδήποτε αδυναμίας μεταξύ των Συμβαλλόμενων να
έρθουν σε συμφωνία, αναφορικά με τέτοια αλλαγή όπως περιγράφεται
στην Παράγραφο 1.3.2 πιο πάνω, η ΡΑΕΚ καθορίζει ποιες αλλαγές
απαιτούνται, με βάση τους περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού
Νόμους του 2003 έως 2012, όπως τροποποιούνται εκάστοτε, και οι
Συμβαλλόμενοι οφείλουν να συμμορφώνονται με την απόφαση αυτή.

1.3.3

Συμφωνείται και γίνεται κατανοητό ότι σε περίπτωση ασυμφωνίας ή
διαφοράς μεταξύ των όρων και προνοιών της Σύμβασης αυτής με τους
όρους και πρόνοιες των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής που θα είναι
σε ισχύ από καιρό σε καιρό, οι τελευταίοι θα υπερισχύουν εκτός αν ρητά
προνοείται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση. Συμφωνείται και γίνεται
κατανοητό, ότι ο Παραγωγός είναι υπόχρεος να συμμορφωθεί πλήρως με
τις πρόνοιες κάθε νέας έκδοσης των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής,
όπως αναφέρεται στην παρούσα Παράγραφο 1.3.3.

1.4

Ισχύς και ∆ιάρκεια της Σύμβασης
Η Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων αυτής που
δεσμεύουν τους Συμβαλλόμενους και μετά τον τερματισμό της, θα ισχύει
από την ημερομηνία υπογραφής της και θα παραμένει σε πλήρη ισχύ
νοουμένου ότι τηρούνται τα πιο κάτω:
1.

Ο Παραγωγός θα διατηρεί σε πλήρη ισχύ την Άδεια Κατασκευής
του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού, τουλάχιστον μέχρι την
Ημερομηνία Λειτουργίας του (βλέπε Παράγραφο 3.9)
2. .O Παραγωγός θα διατηρεί σε πλήρη ισχύ την Άδεια Λειτουργίας
και Παραγωγής του Ηλεκτροπαραγωγού Σταθμού, ενόσω το
Αιολικό Πάρκο είναι συνδεδεμένο στο Σύστημα Μεταφοράς/
∆ιανομής.
Σε περίπτωση άρσης της ισχύος είτε της Άδειας Κατασκευής είτε της
Άδειας Λειτουργίας και Παραγωγής του Παραγωγού σύμφωνα με τα πιο
πάνω, η ισχύς της Σύμβασης θα αίρεται αυτοδικαίως, επιφυλασσόμενων
των υποχρεώσεων για εκπλήρωση δεσμεύσεων ή αποκατάσταση
Παραβάσεων που θα έχει οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος προς τον άλλο ή
της τήρησης διατάξεων της Σύμβασης που δεσμεύουν τους
Συμβαλλόμενους και μετά τον τερματισμό.

13/51
∆ΣΜΚ/Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης

1.5

Τροποποιήσεις της Σύμβασης
Εφόσον υπογραφεί αυτή η Σύμβαση, οποιαδήποτε προτεινόμενη
τροποποίηση της Σύμβασης θα πρέπει να γίνει εγγράφως και να
υπογραφεί και από τους δύο Συμβαλλόμενους για να έχει ισχύ. Για την
απόδειξη τέτοιας τροποποίησης απαιτείται γραπτή έκθεση.

1.6

Παράβαση της Σύμβασης και Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της
Σύμβασης

1.6.1

Παράβαση της Σύμβασης
Κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει να ειδοποιεί τον άλλο Συμβαλλόμενο
(«Παραβάτη») μόλις αυτό είναι εύλογα δυνατό, για οποιαδήποτε
παράβαση από αυτόν τον Συμβαλλόμενο οποιασδήποτε πρόνοιας της
Σύμβασης ή των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003
έως 2012 ή των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής ή των Κανόνων
Αγοράς
Ηλεκτρισμού
που
σχετίζονται
με
τη
Σύμβαση
συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε τροποποιητικών νόμων και
κανονισμών ή διατάξεων που απορρέουν από τους νόμους αυτούς -, όταν
αυτή περιέρχεται εις γνώση του («Παράβαση»).
Εάν οποιοσδήποτε Συμβαλλόμενος έχει διαπράξει Παράβαση, τότε ο
Παραβάτης οφείλει να ειδοποιήσει τον άλλο Συμβαλλόμενο για το γεγονός
παρέχοντας ικανοποιητικές πληροφορίες και λεπτομέρειες που θα τον
διευκολύνουν να αξιολογήσει τη σημασία της Παράβασης.
Οι
Συμβαλλόμενοι οφείλουν, εάν το κρίνουν σκόπιμο, να διαβουλευτούν με
καλή πίστη και χωρίς καθυστέρηση για τη φύση της Παράβασης
επιδιώκοντας κοινά αποδεκτό τρόπο θεραπείας και αποκατάστασής της
και εξασφάλιση της μη επανάληψής της.
Επιπρόσθετα των πιο πάνω, όταν ο Παραβάτης είναι ο Παραγωγός, τότε ο
∆ΣΜΚ οφείλει να αναφέρει κατά πόσο θεωρεί την Παράβαση θεραπεύσιμη
και οφείλει να προμηθεύσει τον Παραγωγό με χρονοδιάγραμμα
συμμόρφωσης και αποκατάστασης μαζί με οποιεσδήποτε λεπτομέρειες
απαιτούνται για να αξιολογήσει ο Παραγωγός τη σημασία της Παράβασης.
Ο Παραγωγός, αφού λάβει τη σχετική πληροφόρηση από το ∆ΣΜΚ,
οφείλει να λάβει άμεσα και χωρίς καθυστέρηση τα κατάλληλα μέτρα για
θεραπεία της Παράβασης, ενημερώνοντας σχετικά το ∆ΣΜΚ, έτσι ώστε να
τηρηθεί το πρόγραμμα συμμόρφωσης και αποκατάστασης που του
κοινοποίησε ο ∆ΣΜΚ

1.6.2

Γεγονότα Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης
Τα ακόλουθα γεγονότα, χωρίς αυτό να εξαντλεί όλα τα ενδεχόμενα για τα
οποία πράξεις ή παραλείψεις του Παραγωγού δυνατόν να συνιστούν
ουσιώδη Παράβαση της Σύμβασης εκ μέρους του, θα συνιστούν Γεγονότα
Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης:
(α)

Εάν ο Παραγωγός αποτύχει να αποκαταστήσει εντός της
τεθείσας από το ∆ΣΜΚ χρονικής περιόδου, οποιαδήποτε
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Παράβαση εκ μέρους του, η οποία δυνατόν να προκαλέσει
σημαντική αρνητική επίδραση στο Σύστημα Μεταφοράς/
∆ιανομής ή σημαντική αρνητική επίδραση στην εύρυθμη
λειτουργία της αγοράς ηλεκτρισμού ή κατ’ επανάληψη παραβιάζει
οποιαδήποτε υποχρέωση του από τη Σύμβαση
(β)

Εάν ο Παραγωγός βρεθεί σε Κατάσταση Ανικανότητας

(γ)

Εάν ο Παραγωγός παραλείψει να καταβάλει προς το ∆ΣΜΚ
οποιοδήποτε, σύμφωνα με τη Σύμβαση, οφειλόμενο ποσό εντός
περιόδου 30 ημερών από την έκδοση σχετικού τιμολογίου ή της
γραπτής απαίτησης από το ∆ΣΜΚ με προειδοποίηση τριάντα (30)
ημερών όπως περιγράφεται στην Παράγραφο 4.1.7

(δ)

Εάν παραλείψει να προσκομίσει εντός περιόδου 30 ημερών από
την ημερομηνία που προβλέπεται στη Σύμβαση οποιαδήποτε
τραπεζική εγγυητική επιστολή ή παραλείψει να ανανεώσει, εντός
30 ημερών πριν τη λήξη της, οποιαδήποτε τραπεζική εγγυητική
επιστολή οφείλει να διατηρεί και

(ε)

Εάν ο Παραγωγός δεν εξασφαλίσει και διατηρεί σε ισχύ τις
ασφαλιστικές καλύψεις που απαιτούνται από τη Σύμβαση

(στ)

Εάν ο Παραγωγός δεν ολοκληρώσει τα Έργα του Παραγωγού
εντός 24 μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης
Σύνδεσης ούτως ώστε να είναι έτοιμος για τη σύνδεση.

1.7

Τερματισμός Σύμβασης

1.7.1

Κάθε Συμβαλλόμενος έχει το δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση σε
περίπτωση Παράβασης εκ μέρους του άλλου Συμβαλλόμενου
οποιουδήποτε ουσιώδους όρου αυτής, η οποία Παράβαση μπορεί να
θεωρηθεί ως Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης.

1.7.2

Για την περίοδο που μεσολαβεί από την υπογραφή της Σύμβασης μέχρι
την Ημερομηνία Σύνδεσης - η οποία περίοδος περιλαμβάνει και την
περίοδο κατασκευής των έργων του ∆ικτύου Σύνδεσης-, ο Παραγωγός
μπορεί να τερματίσει τη Σύμβαση αφού δώσει τουλάχιστον 14
(δεκατέσσερις) ημέρες προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στο ∆ΣΜΚ. Ο
Παραγωγός έχει υποχρέωση να καταβάλει στο ∆ΣΜΚ ποσό που
αντιστοιχεί στα λογικά έξοδα του ∆ΣΜΚ και του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ που θα έχουν
πληρωθεί ή πληρώθηκαν, ή για τα οποία ο ∆ΣΜΚ ή ο ΙΣΜ/ ΙΣ∆ είναι
δεσμευμένος να πληρώσει ή να καταβάλει, τη χρονική στιγμή που ο
Παραγωγός εξασκεί το δικαίωμα του για τερματισμό της Σύμβασης με
βάση την παρούσα Παράγραφο 1.7.2, σύμφωνα με τις πρόνοιες της
Παραγράφου 4.1.5.

1.7.3

Για την περίοδο που ακολουθεί την Ημερομηνία Σύνδεσης, ο Παραγωγός
έχει δικαίωμα να τερματίσει τη Σύμβαση αφού δώσει 24 μήνες
προηγουμένως γραπτή ειδοποίηση στο ∆ΣΜΚ, έχοντας υπόψη τις
πρόνοιες του Άρθρου Τ2.4.7 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής,
σύμφωνα με τις οποίες κάθε χρήστης που προτίθεται να κλείσει ή να
αποσύρει από τη λειτουργία οποιαδήποτε μονάδα παραγωγής ή μονάδες
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παραγωγής με συνολικά καταχωρημένη ισχύ μεγαλύτερη από 5 MW,
οφείλει να ειδοποιεί το ∆ΣΜΚ τουλάχιστον 24 ημερολογιακούς μήνες πριν
από αυτή την ενέργεια.
1.7.4

Τερματισμός της Σύμβασης σε οποιοδήποτε χρόνο δεν θα επηρεάσει
οποιαδήποτε δικαιώματα ή υποχρεώσεις των Συμβαλλόμενων τα οποία
προέκυψαν πριν τον τερματισμό, εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ
των Συμβαλλόμενων και με έγκριση της ΡΑΕΚ.

1.8

Εφαρμοστέο ∆ίκαιο
Η Σύμβαση διέπεται από το δίκαιο και νομοθεσία της Κυπριακής
∆ημοκρατίας.

1.9

∆ιαδικασία Επίλυσης ∆ιαφορών

1.9.1

Ο ∆ΣΜΚ και ο Παραγωγός συμφωνούν ότι καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της
Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής πίστης με
στόχο την υλοποίηση της Σύμβασης.

1.9.2

Με την επιφύλαξη κάθε αντίθετης διάταξης της νομοθεσίας, για την
επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς ή διαφωνίας που τυχόν προκύψει μεταξύ
των Συμβαλλόμενων από την εφαρμογή της Σύμβασης ή έχει άμεση
σχέση με τη Σύμβαση («∆ιαφωνία»), ο Παραγωγός μπορεί να ζητήσει την
επίλυση της ∆ιαφωνίας με φιλικές διαπραγματεύσεις. Στην περίπτωση
αυτή εκπρόσωποι του ∆ΣΜΚ διαπραγματεύονται με τον Παραγωγό με
πνεύμα καλής πίστης προς ικανοποιητική επίλυση της ∆ιαφωνίας.

1.9.3

Εάν ο Παραγωγός δεν ζητήσει επίλυση της ∆ιαφωνίας με φιλικές
διαπραγματεύσεις ή δεν καταστεί δυνατό η ∆ιαφωνία να επιλυθεί φιλικά
σύμφωνα με τις παρούσες διατάξεις μέσα σε ικανοποιητικά και για τους
δύο Συμβαλλόμενους χρονικά πλαίσια, τότε η ∆ιαφωνία θα παραπέμπεται
στη ΡΑΕΚ για διερεύνηση και επίλυση, σύμφωνα με τους περί Ρύθμισης
της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012, όπως
τροποποιούνται εκάστοτε. Στην περίπτωση που η ∆ιαφορά δεν εμπίπτει
στις αρμοδιότητες της ΡΑΕΚ, τότε υπεύθυνα για διευθέτηση της είναι τα
αρμόδια δικαστήρια της Κυπριακής ∆ημοκρατίας.

1.10

Ανωτέρα Βία

1.10.1

Εάν κάποιος από τους Συμβαλλόμενους αδυνατεί να φέρει εις πέρας
μέρος από ή όλες τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με τη Σύμβαση, λόγω
περιστατικού Ανωτέρας Βίας, τότε η Σύμβαση παραμένει σε πλήρη ισχύ με
την επιφύλαξη ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων που επηρεάζονται
από Ανωτέρα Βία θα ανασταλεί χωρίς απόδοση ευθυνών για περίοδο ίση
με τη διάρκεια του περιστατικού Ανωτέρας Βίας, νοουμένου ότι:
(α) η αναστολή της εκπλήρωσης των υποχρεώσεων δεν θα έχει
διαφορετικό σκοπό/εφαρμογή ούτε μεγαλύτερη διάρκεια από αυτή που
απαιτείται από το περιστατικό Ανωτέρας Βίας·
(β)
καμία
οικονομική
υποχρέωση
οποιουδήποτε
από
τους
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Συμβαλλόμενους που οφείλεται πριν από το περιστατικό Ανωτέρας Βίας
θα μπορεί να δικαιολογηθεί ως αποτέλεσμα αυτής· και
(γ) ο Συμβαλλόμενος που δεν εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του λόγω
Ανωτέρας Βίας καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια και χρησιμοποιεί όλα
τα λογικά μέσα για άρση της ανικανότητας του για εκπλήρωση των
υποχρεώσεων του.
Ανωτέρα Βία σημαίνει κάθε περιστατικό ή συνθήκη το/η οποίο/α είναι
πέραν του λογικού ελέγχου οποιουδήποτε από τους Συμβαλλόμενους και
το/η οποίο/α έχει ως αποτέλεσμα ή προκαλεί την αδυναμία του
Συμβαλλόμενου να εκπληρώσει οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του με
βάση τη Σύμβαση και περιλαμβάνει:
θεομηνία, απεργία, βιομηχανική ενόχληση, δηλωμένο ή όχι πόλεμο,
απειλή πολέμου, τρομοκρατική ενέργεια, αποκλεισμό, επανάσταση,
ταραχή, εξέγερση, πολιτική ταραχή, δημόσια διαδήλωση, δολιοφθορά,
βανδαλισμό, κεραυνό, πυρκαγιά, καταιγίδα, πλημμύρα, σεισμό,
υπερβολική συγκέντρωση χιονιού ή πάγου, έκρηξη, βλάβη ή αποτυχία
λειτουργίας των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων,
στην έκταση που τέτοιο περιστατικό ή συνθήκη δεν μπορούσε να
αποφευχθεί μέσα από εφαρμογή από τους Συμβαλλόμενους της Καλής
Επαγγελματικής Πρακτικής και επίσης περιλαμβάνει κυβερνητικό
περιορισμό, άλλη νομοθεσία, εσωτερικό νόμο και οδηγία στην έκταση που
τέτοια αδυναμία ή ανεπάρκεια ή οι συνέπειες αυτών δεν μπορούσαν να
αποφευχθούν μέσα από εφαρμογή από τους Συμβαλλόμενους της Καλής
Επαγγελματικής Πρακτικής, νοουμένου ότι
οικονομικά ή παρόμοια
προβλήματα δεν θα θεωρηθούν ως αιτία πρόκλησης που υπερβαίνει το
λογικό έλεγχο του Συμβαλλόμενου αυτού.
1.10.2

Μετά από το περιστατικό Ανωτέρας Βίας, ο Συμβαλλόμενος που αδυνατεί
να εκπληρώσει όλες ή μέρος των από τη Σύμβαση οριζόμενων
υποχρεώσεων του, οφείλει να ενημερώνει γραπτώς το συντομότερο
δυνατό και χωρίς καθυστέρηση τον άλλο Συμβαλλόμενο για την αδυναμία
του αυτή παρέχοντας πληροφόρηση για τις συνθήκες, το αποτέλεσμα και
την αναμενόμενη χρονική διάρκεια της Ανωτέρας Βίας καθώς και των
μέσων που λήφθηκαν από το Συμβαλλόμενο αυτό για την άρση της.

1.10.3

Εκτός αν συμφωνηθεί διαφορετικά μεταξύ των Συμβαλλόμενων, η
Σύμβαση παρατείνεται για όσο χρόνο διαρκεί η Aνωτέρα Bία και εφόσον
βρίσκεται σε πλήρη ισχύ η Άδεια Λειτουργίας και Παραγωγής του
Παραγωγού.

1.10.4

Η Ανωτέρα Βία είναι αποδεκτή μόνο ως λόγος καθυστέρησης και δεν έχει
σκοπό να παρέχει χρηματική ή άλλου είδους αποζημίωση στους
Συμβαλλόμενους, ούτε να αποδώσει ευθύνη ή υποχρέωση για τέτοια
αποζημίωση.

1.10.5

Τα πιο κάτω περιστατικά δεν θεωρούνται Ανωτέρα Βία:
(α) Η μη εκπλήρωση ή η καθυστέρηση εκπλήρωσης από κάποιο
υπεργολάβο ή προμηθευτή των υποχρεώσεων του προς οποιοδήποτε
από τους Συμβαλλόμενους, με την προϋπόθεση ότι τέτοια μη
εκπλήρωση ή καθυστέρηση δεν προκλήθηκε από κάποιο περιστατικό
ή συνθήκη που θεωρείται Ανωτέρα Βία σύμφωνα με τη Σύμβαση.
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(β) Η λήξη της ισχύος των περί Τουρκοκυπριακών Περιουσιών
(∆ιαχείριση και Άλλα Θέματα) (Προσωρινές ∆ιατάξεις) Νόμων αρ. 139
του 1991 έως 59(Ι) του 2003.
(γ) Η επιστροφή στους Τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες των τεμαχίων γης,
που έχουν εκμισθωθεί ή θα εκμισθωθούν στον Παραγωγό, καθώς και
οποιωνδήποτε άλλων τεμαχίων γης τα οποία έχουν εκμισθωθεί ή θα
εκμισθωθούν στον Παραγωγό για σκοπούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από το Αιολικό Πάρκο ή για σκοπούς διοχέτευσης της
ενέργειας αυτής στο δίκτυο του ΙΣΜ/ ΙΣ∆, και η κατά νόμο ανάληψη
της κατοχής οποιουδήποτε από τα τεμάχια αυτά από τους
Τουρκοκύπριους ιδιοκτήτες.
1.11

Ευθύνη για Πρόκληση Ζημιών ή Απωλειών

1.11.1

Κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει να απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα ή
δόλια πράξη ή πράξη αμέλειας και να λαμβάνει κατάλληλα μέτρα προς
αποφυγή της.

1.11.2

Κάθε Συμβαλλόμενος φέρει ευθύνη για οποιαδήποτε ζημιά ή απώλεια
προκαλέσει υπάλληλος του ή εκπρόσωπος του ή εργολάβος του ή
σύμβουλος του ή άλλο πρόσωπο για το οποίο ο Συμβαλλόμενος είναι
υπεύθυνος.
Επίσης, κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει να αποζημιώνει τον άλλο
Συμβαλλόμενο για τις άμεσες ζημιές ή απώλειες οι οποίες προκλήθηκαν
από ενέργειες ή παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση.
Ειδικότερα, ο Παραγωγός θα είναι υπεύθυνος για οποιοδήποτε πρόβλημα
ή ζημιά προκαλέσει ο ίδιος (περιλαμβανομένων των εγκαταστάσεων και
μηχανημάτων του) στο Σύστημα Μεταφοράς και/ή ∆ιανομής ή ζημιά σε
εγκαταστάσεις καταναλωτών (οικιακών, βιομηχανικών, εμπορικών), και/ ή
διακοπή των εργασιών επιχειρήσεων που τυχόν θα επηρεαστούν.

1.11.3

Ο Παραγωγός είναι υπεύθυνος για την προστασία των εγκαταστάσεων και
μηχανημάτων των Έργων του Παραγωγού (του Αιολικού Πάρκου και του
ΚΥΕΠ) έτσι ώστε να διασφαλίζεται η εύρυθμη και ασφαλής λειτουργία τους
και η αποφυγή ζημιών σε αυτές.

1.11.4

Η ευθύνη για πρόκληση ζημιών ή απωλειών εκ μέρους του Παραγωγού θα
ισχύει καθόλη τη διάρκεια κατασκευής και λειτουργίας του Σταθμού
Παραγωγής καθώς επίσης και για την περίοδο μέχρι και την αποξήλωση
του, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 6.9.

1.12

Ασφαλιστική Κάλυψη
Ο Παραγωγός είναι υπόχρεος να εξασφαλίζει και διατηρεί σε ισχύ, κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης, από αναγνωρισμένη και αξιόπιστη
ασφαλιστική εταιρεία, ασφαλιστική κάλυψη Έναντι Παντός Κινδύνου (All
Risks Policy) και Ευθύνης Έναντι Τρίτων (Third Party Liability) η οποία να
καλύπτει, μεταξύ άλλων, ζημιά σε εγκαταστάσεις και διακοπή των
εργασιών της επιχείρησης. Το ποσό της Ασφαλιστικής Κάλυψης θα είναι
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τουλάχιστον €3.500.000.
Ειδικότερα, ο Παραγωγός θα πρέπει να προσκομίσει στο ∆ΣΜΚ αντίγραφο
των σε ισχύ ασφαλιστικών συμβολαίων εντός περιόδου 30 ημερών από
την ημερομηνία που θα του ζητηθούν και μεριμνά για την ανανέωση τους
30 τουλάχιστο ημέρες πριν την λήξη τους.
1.13

Εμπιστευτικότητα

1.13.1

Κάθε Συμβαλλόμενος δεσμεύεται να τηρεί εμπιστευτικότητα όσον αφορά
στις Εμπιστευτικές Πληροφορίες, να μην χρησιμοποιεί ή εκμεταλλεύεται
οποιαδήποτε Εμπιστευτική Πληροφορία με τρόπο που να αποσκοπεί σε
κέρδος του ή σε κέρδος οποιουδήποτε άλλου προσώπου και να μην
αποκαλύπτει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες σε οποιοδήποτε πρόσωπο
εκτός από (i) χρηματοδότη, υπάλληλο, αντιπρόσωπο, μέτοχο, σύμβουλο,
επενδυτή ή ασφαλιστή οποιουδήποτε από τους Συμβαλλόμενους, ο
οποίος έχει ανάγκη να γνωρίζει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή (ii)
υπεργολάβο που διορίζεται σύμφωνα με τη Σύμβαση, ο οποίος έχει
ανάγκη να γνωρίζει τις Εμπιστευτικές Πληροφορίες ή (iii) στην περίπτωση
του ∆ΣΜΚ, στον ΙΣΜ/ ΙΣ∆ για σκοπούς εκτέλεσης και/ή διευκόλυνσης της
εκτέλεσης των έργων του ∆ικτύου Σύνδεσης, με την προϋπόθεση ότι σε
κάθε περίπτωση ο Συμβαλλόμενος μεριμνεί όπως ο παραλήπτης
συμφωνεί ότι δεσμεύεται με όρους όχι λιγότερο αυστηρούς από αυτούς της
παρούσας Παραγράφου 1.13.

1.13.2

Οι υποχρεώσεις που καθορίζονται στην Παράγραφο 1.13.1 δεν
εφαρμόζονται για το ∆ΣΜΚ, στο βαθμό που απαιτείται για να εκτελέσει τα
καθήκοντα του, όπως προνοείται στους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής
και ιδιαίτερα στα Άρθρα Τ2.6.3 και Τ2.6.4. Επίσης δεν εφαρμόζονται για
οποιαδήποτε πληροφορία που απαιτείται να αποκαλυφθεί από το νόμο (ή
από οποιαδήποτε Αρμόδια Αρχή που έχει αρμοδιότητα με βάση το νόμο) ή
που είναι ήδη διαθέσιμη προς το κοινό ή που ήλθε εις γνώση του
Συμβαλλόμενου με τρόπο που δεν έχει σχέση με τη Σύμβαση, εκτός στην
περίπτωση που η πληροφορία αυτή έγινε διαθέσιμη προς το κοινό ή ήλθε
εις γνώση του Συμβαλλόμενου μετά από παράβαση συμβατικής
υποχρέωσης.

1.13.3

Οι πιο πάνω υποχρεώσεις ισχύουν και μετά τον τερματισμό ή τη λήξη της
Σύμβασης.

1.14

Τροποποίηση Εγκαταστάσεων Παραγωγού
Σε περίπτωση που ο Παραγωγός επιθυμεί οποιαδήποτε τροποποίηση της
εγκατάστασης ή του εξοπλισμού του οφείλει να ζητήσει τη συγκατάθεση
του ∆ΣΜΚ και δεν προχωρεί σε τέτοια τροποποίηση αν δεν εξασφαλίσει
προηγουμένως τέτοια συγκατάθεση. Αυτή δεν θα κατακρατείται ή
καθυστερείται αδικαιολόγητα από το ∆ΣΜΚ.
Σε περίπτωση που αποφασιστεί από κοινού τροποποίηση της
εγκατάστασης του Παραγωγού, εφαρμόζονται οι πρόνοιες του Άρθρου
Τ2.6.5 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
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1.15

Υποχρέωση σχετικά με καθυστερήσεις
Ο ∆ΣΜΚ οφείλει να διαβεβαιώνει ότι ο ΙΣΜ/ΙΣ∆ καταβάλλει κάθε λογική
προσπάθεια ώστε να ολοκληρώσει τα Έργα του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ εντός των
χρονικών ορίων που θα συμφωνηθούν. Οι ∆ΣΜΚ και ΙΣΜ/ΙΣ∆ δεν είναι
όμως με κανένα τρόπο υπεύθυνοι ούτε φέρουν οποιαδήποτε υποχρέωση
προς τον Παραγωγό για τυχόν καθυστερήσεις που μπορεί να συμβούν σε
σχέση με την εξασφάλιση των απαραίτητων αδειών που αφορούν τα Έργα
του ΙΣΜ/ ΙΣ∆. (Σχετική είναι η Παράγραφος 3.7.1.3). Επίσης οι ∆ΣΜΚ και
ΙΣΜ/ΙΣ∆ δεν είναι με κανένα τρόπο υπεύθυνοι για τυχόν καθυστερήσεις
που μπορεί να συμβούν σε σχέση με τα Έργα του Παραγωγού.

1.16

Εκχώρηση ∆ικαιωμάτων και Υποχρεώσεων
Εκτός αν ρητά αναφέρεται διαφορετικά στη Σύμβαση, τα δικαιώματα και οι
υποχρεώσεις που απορρέουν από τη Σύμβαση απευθύνονται στους
Συμβαλλόμενους και μόνο, απαγορεύεται δε η ανάθεση ή η μεταβίβαση ή
η εκχώρηση ή η παραχώρηση οποιουδήποτε δικαιώματος ή υποχρέωσης
που απορρέει από τη Σύμβαση σε άλλο πρόσωπο, με εξαίρεση τα πιο
κάτω:
(α) Ο Παραγωγός μπορεί να αναθέσει, να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει ή να
παραχωρήσει μέρος ή όλα τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τη Σύμβαση και που έχουν σχέση με την εκτέλεση των
Έργων του Παραγωγού (το Αιολικό Πάρκο και τον ΚΥΕΠ), όπως αυτά
περιγράφονται στο Μέρος 3, σε υπεργολάβο κατόπιν συγκατάθεσης του
∆ΣΜΚ· τέτοια συγκατάθεση δεν θα κατακρατείται ή καθυστερείται
αδικαιολόγητα· και
(β) Ο ∆ΣΜΚ μπορεί να αναθέσει, να μεταβιβάσει, να εκχωρήσει ή να
παραχωρήσει μέρος ή όλα τα δικαιώματα ή υποχρεώσεις του που
απορρέουν από τη Σύμβαση στον ΙΣΜ/ΙΣ∆, με βάση τις πρόνοιες των περί
Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων του 2003 έως 2012 και της
σχετικής νομοθεσίας.

20/51
∆ΣΜΚ/Πρότυπο Σύμβασης Σύνδεσης

ΜΕΡΟΣ 2

ΧΩΡΟΣ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΚΑΙ ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ
Γενική Σημείωση: Η επιλογή του επιπέδου της Μέσης Τάσης του Αιολικού
Πάρκου και του ΚΥΕΠ εναπόκειται στον Παραγωγό. Ο Παραγωγός έχει
επιλέξει τάση [……] . Σημειώνεται επίσης ότι σε περίπτωση που ο Παραγωγός
επιθυμεί να κάνει χρήση του Συστήματος ∆ιανομής, θα πρέπει να έχει υπόψη
του τις πρόνοιες του Άρθρου ∆1.5.1.5
των Κανόνων Μεταφοράς και
∆ιανομής.

2.1

Χώρος Εγκαθίδρυσης του Αιολικού Πάρκου
Το Αιολικό Πάρκο θα εγκαθιδρυθεί σε περιοχή της κοινότητας [……] της
επαρχίας [……]. Το Αιολικό Πάρκο περιλαμβάνει το Σταθμό Παραγωγής και
τον Κεντρικό Υποσταθμό Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ).
Ο Σταθμός Παραγωγής αποτελείται από [……] ανεμογεννήτριες ονομαστικής
ισχύος [……] ΜW έκαστη, οι οποίες θα εγκατασταθούν στις θέσεις που
δείχνονται στο τοπογραφικό σχέδιο που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 1. Η
οριοθέτηση των τελικών θέσεων των ανεμογεννητριών θα υπόκειται στην
έγκριση των αρμόδιων τμημάτων της ∆ημοκρατίας.

2.2

Xώρος Εγκαθίδρυσης του Κεντρικού Υποσταθμού Εγκαταστάσεων
Παραγωγού
Ο Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων Παραγωγού (ΚΥΕΠ) θα ανεγερθεί
στην περιοχή του Αιολικού Πάρκου, εντός του τεμαχίου Αρ.[……] , Φ/Σχ.
[……], στη θέση που φαίνεται στο τοπογραφικό σχέδιο που επισυνάπτεται στο
Προσάρτημα 1.

2.3

Κατασκευαστής και μοντέλο ανεμογεννητριών
Ο Παραγωγός υπέβαλε σε προγενέστερο στάδιο όλα τα αναγκαία στοιχεία που
αφορούν την ανεμογεννήτρια, η οποία είναι το μοντέλο [……] του
κατασκευαστή [……]. Ο ∆ΣΜΚ έχει εξετάσει όλα τα στοιχεία που υποβλήθηκαν
και έχει εγκρίνει το προτεινόμενο μοντέλο.
Νοείται ότι σε περίπτωση που ο Παραγωγός αποφασίσει να επιλέξει μοντέλο
διαφορετικό από αυτό που έχει εγκριθεί, θα πρέπει να προβεί εκ νέου σε όλες
τις αναγκαίες ενέργειες για να εξασφαλίσει την πρότερη έγκριση του ∆ΣΜΚ.
Τονίζεται ότι η έγκριση του προτεινόμενου μοντέλου ανεμογεννήτριας δεν
συνεπάγεται ότι η λειτουργία του Αιολικού Πάρκου θα είναι ικανοποιητική. Η
λειτουργία του Αιολικού Πάρκου θα παρακολουθείται από το ∆ΣΜΚ σε συνεχή
βάση. Το Αιολικό Πάρκο πρέπει να τηρεί ανά πάσα στιγμή τους Κανόνες
Μεταφοράς και ∆ιανομής.
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2.4

Εξασφάλιση αναγκαίων τεμαχίων για εγκαθίδρυση του Αιολικού Πάρκου
Ο Παραγωγός οφείλει να εξασφαλίσει τα τεμάχια που θα χρειαστούν για την
εγκαθίδρυση του Αιολικού Πάρκου μέσω αγοράς ή συμβάσεων μίσθωσης
ανάλογα με τις απαιτήσεις των ιδιοκτητών των εν λόγω τεμαχίων. Ο
Παραγωγός οφείλει να παραχωρήσει στο ∆ΣΜΚ αντίγραφα των συμβάσεων
αγοράς ή συμβάσεων μίσθωσης μόλις αυτά είναι διαθέσιμα.

2.5

∆ιασύνδεση του Σταθμού Παραγωγής με τον Κεντρικό Υποσταθμό
Εγκαταστάσεων Παραγωγού
Η διασύνδεση του Σταθμού Παραγωγής με τον ΚΥΕΠ θα γίνει μέσω [……]
υπόγειων αναχωρήσεων Μέσης Τάσης, οι οποίες θα διασυνδέουν τις
ανεμογεννήτριες ακτινωτά και θα τερματίσουν στον ΚΥΕΠ, όπως φαίνεται στο
Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα στο Προσάρτημα 3.
Σημειώνεται ότι πριν τη σύνδεση, ο αριθμός των αναχωρήσεων αυτών δυνατόν
να τροποποιηθεί, κατά την κρίση του Παραγωγού και μετά από έγκριση του
∆ΣΜΚ.

2.6

Τοποθέτηση και Πορεία Καλωδίων εντός του Σταθμού Παραγωγής
Τα καλώδια που θα διασυνδέσουν τις ανεμογεννήτριες του Σταθμού
Παραγωγής με τον ΚΥΕΠ θα τοποθετηθούν από τον Παραγωγό σε λωρίδες
γης ή άλλωσπως εντός του εκμισθωμένου χώρου, όπως φαίνεται στο
τοπογραφικό σχέδιο στο Προσάρτημα 1.
Ο Παραγωγός θα αναλάβει την ευθύνη και το κόστος για όλες τις αναγκαίες
εκσκαφές, σωληνώσεις, επιχωματώσεις, συμπιέσεις και επανορθώσεις των
χανδάκων για την τοποθέτηση των υπογείων καλωδίων εντός του χώρου του
Σταθμού Παραγωγής, και μέχρι τον πίνακα αυτόματων διακοπτών Μέσης
Τάσης στον ΚΥΕΠ. Για σκοπούς προστασίας των υπογείων καλωδίων από
πιθανή διάβρωση ή κατολίσθηση του εδάφους, η εκσκαφή των χανδάκων θα
γίνει στην εσωτερική πλευρά των δρόμων πρόσβασης όπου είναι δυνατόν.
Η εκσκαφή, επιχωμάτωση, συμπίεση και επανόρθωση των χανδάκων καθώς
και η τοποθέτηση των υπογείων καλωδίων θα γίνει, όπου εφαρμόζεται,
σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ που ισχύουν για καλώδια 22kV
και οι οποίες θα δοθούν στον Παραγωγό από το ∆ΣΜΚ. Τα καλώδια [……] του
Παραγωγού θα τοποθετηθούν σε βάθος τουλάχιστον 1,1m από το τελικό
υψόμετρο του δρόμου στο σημείο εκσκαφής. Αναφέρεται ότι η τοποθέτηση
τσιμεντένιων πλακών για προστασία των καλωδίων, θεωρείται ότι ικανοποιεί
τις πιο πάνω προδιαγραφές, για καλώδια που τοποθετούνται σε
εγγεγραμμένους (από το Τμήμα Κτηματολογίου και Χωρομετρίας) δρόμους
ελάχιστου πλάτους 3m. Οπουδήποτε αλλού, αντί των πιο πάνω
αναφερόμενων πλακών, θα τοποθετηθεί στρώμα τσιμέντου πάχους 150mm
που να εκτείνεται σε όλο το πλάτος του χάνδακα.
Σε περίπτωση χρήσης τηλεπικοινωνιακού καλωδίου για μεταφορά δεδομένων
και έλεγχο, τότε αυτό μπορεί να τοποθετηθεί στους ίδιους χάνδακες με τα
καλώδια ισχύος.
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Ανάμεσα στις υποχρεώσεις του Παραγωγού περιλαμβάνονται και η
απομάκρυνση όλων των προϊόντων εκσκαφής καθώς και η προμήθεια,
τοποθέτηση και στρώσιμο των αναγκαίων ποσοτήτων άμμου για την κάλυψη
των καλωδίων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ που θα
κοινοποιηθούν στον Παραγωγό από το ∆ΣΜΚ.
Κατά μήκος της πορείας των καλωδίων θα τοποθετηθούν προειδοποιητικές
πινακίδες που θα επισημαίνουν την ύπαρξη καλωδίων Μέσης Τάσης (ΜΤ) στο
χώρο του Σταθμού Παραγωγής. Οι πινακίδες θα πληρούν τις προδιαγραφές
του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ και θα τοποθετηθούν σε απόσταση όχι μεγαλύτερη των 50m η
μια από την άλλη. Αυτό είναι απαραίτητο ούτως ώστε να αποφευχθεί κάθε
πιθανός κίνδυνος εκσκαφής στην περιοχή εν αγνοία της ύπαρξης των
καλωδίων.
Μετά την τοποθέτηση των υπογείων καλωδίων ο Παραγωγός υποχρεούται να
παραδώσει άμεσα στο ∆ΣΜΚ ολοκληρωμένες σειρές σχεδίων (as fitted
drawings) με τις διαδρομές των καλωδίων και όλες τις αναγκαίες λεπτομέρειες,
όπως θέσεις συνδέσεων καλωδίων, αποστάσεις από σταθερά σημεία, τομές
χανδάκων καλωδίων κλπ.
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ΜΕΡΟΣ 3

ΕΡΓΑ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗ

3.1

Τρόπος Σύνδεσης
Όλη η παραγόμενη ενέργεια από τις ανεμογεννήτριες θα συγκεντρώνεται
στους ζυγούς [……] του ΚΥΕΠ και θα διοχετεύεται, μέσω της Γραμμής
Σύνδεσης και ενός διαζυγικού μετασχηματιστή [……] /11kV στους ζυγούς
11kV του Υποσταθμού ∆ικτύου. Ο Υποσταθμός ∆ικτύου στον οποίο θα
συνδεθεί το Αιολικό Πάρκο είναι ο υφιστάμενος Υποσταθμός Μεταφοράς
[……] της ΑΗΚ.
Για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα Μεταφοράς/ ∆ιανομής είναι
αναγκαίο να κατασκευαστεί από μέρους του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ το ∆ίκτυο Σύνδεσης και
από μέρους του Παραγωγού ο Κεντρικός Υποσταθμός Εγκαταστάσεων
Παραγωγού (ΚΥΕΠ) καθώς και τα λοιπά έργα του Σταθμού Παραγωγής.
Σημειώνεται ότι
χρήσης, δηλαδή
χρησιμοποιηθεί
καταναλωτών),
Παραγωγού.

3.2

η σύνδεση του Αιολικού Πάρκου είναι μη αποκλειστικής
το ∆ίκτυο Σύνδεσης θα μπορεί οποτεδήποτε στο μέλλον να
για εξυπηρέτηση και άλλων χρηστών (παραγωγών ή
χωρίς την ανάγκη εξασφάλισης συγκατάθεσης του

Έργα του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ - ∆ίκτυο Σύνδεσης
Το ∆ίκτυο Σύνδεσης αποτελείται από τα πιο κάτω στοιχεία που είναι πέραν του
Ορίου Ιδιοκτησίας προς την πλευρά του ΙΣΜ/ ΙΣ∆, σύμφωνα με το
Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 3:
(α) Τη Γραμμή Σύνδεσης που θα κατασκευαστεί σύμφωνα με την
Παράγραφο 3.3.
(β) Τα Έργα του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ στον Υποσταθμό ∆ικτύου και στον ΚΥΕΠ που θα
κατασκευαστούν σύμφωνα με την Παράγραφο 3.4.

3.3

Γραμμή Σύνδεσης
Η Γραμμή Σύνδεσης θα συνδέσει τον ΚΥΕΠ με τον Υποσταθμό ∆ικτύου [……].
Η Γραμμή Σύνδεσης αποτελείται από [……], σύμφωνα με το Μονογραμμικό
∆ιάγραμμα που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 3.
Στον τοπογραφικό χάρτη που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 2 σημειώνονται
η προκαταρκτική πορεία της Γραμμής Σύνδεσης καθώς και η θέση του ΚΥΕΠ
και του Υποσταθμού ∆ικτύου.
Η λεπτομερής χωρομέτρηση της πορείας της Γραμμής Σύνδεσης θα εκπονηθεί
από τον ΙΣΜ/ΙΣ∆ μετά την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. Το συνολικό
μήκος της Γραμμής Σύνδεσης θα εξαρτηθεί από την τελική πορεία που θα
καθοριστεί μετά τη χωρομέτρηση αλλά και από την εξασφάλιση των αναγκαίων
αδειών και εγκρίσεων. Για σκοπούς έκδοσης της παρούσας Σύμβασης το
μήκος της εναέριας γραμμής[……] υπολογίζεται σε [……].
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3.4

Έργα του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ στον Υποσταθμό ∆ικτύου και στο Αιολικό Πάρκο

3.4.1

Νέα Έργα Μέσης Τάσης στον Υποσταθμό ∆ικτύου
Στον Υποσταθμό ∆ικτύου (Υποσταθμός [……]) θα εγκατασταθούν/
κατασκευαστούν τα ακόλουθα έργα και εξοπλισμός Μέσης Τάσης (με όλες τις
σχετικές και απαραίτητες εργασίες τους):
• [……]

3.4.2

Νέα Έργα Μέσης Τάσης στον Κεντρικό Υποσταθμό Εγκαταστάσεων
Παραγωγού
Στον ΚΥΕΠ θα εγκατασταθούν/ κατασκευαστούν τα ακόλουθα έργα και
εξοπλισμός Μέσης Τάσης (με όλες τις σχετικές και απαραίτητες εργασίες τους):
• [……] Μετρητικές ∆ιατάξεις (κύριος μετρητής και μετρητής επαλήθευσης),
σύμφωνα με την Παράγραφο 5.5.
Οι μετρητές θα προμηθευτούν από τον ΙΣΜ/ΙΣ∆, ενώ οι μετασχηματιστές
τάσης και έντασης που θα τροφοδοτούν τους μετρητές θα προμηθευτούν
και εγκατασταθούν από τον Παραγωγό, σύμφωνα με τις πρόνοιες της
Παραγράφου 3.5.1.

3.4.3

Παροχή Υπηρεσιών από τον ΙΣΜ/ ΙΣ∆ προς τον Παραγωγό
Ο ΙΣΜ/ ΙΣ∆ θα παρέχει τις πιο κάτω υπηρεσίες που αφορούν αποκλειστικά τις
εγκαταστάσεις του Παραγωγού σύμφωνα με το περιεχόμενο της Παραγράφου
3.5 :
• Εξέταση και έγκριση των ηλεκτρολογικών σχεδίων Μέσης και Χαμηλής
Τάσης.
• Εξέταση και έγκριση της μελέτης ηλεκτρικής προστασίας και της
μελέτης γείωσης.
• Επιθεώρηση των Ηλεκτρολογικών Εγκαταστάσεων Μέσης και Χαμηλής
Τάσης των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Αιολικού Πάρκου.

3.5

Έργα του Παραγωγού
Ο Παραγωγός οφείλει να προμηθεύσει και εγκαταστήσει όλο τον αναγκαίο
εξοπλισμό στον ΚΥΕΠ και στο υπόλοιπο Αιολικό Πάρκο.
Όλος ο εξοπλισμός του Παραγωγού πρέπει να πληροί τις ισχύουσες τεχνικές
προδιαγραφές του ΙΣΜ, για τον αντίστοιχο εξοπλισμό, όπου εφαρμόζεται,
εκτός εάν αποφασιστεί διαφορετικά από το ∆ΣΜΚ κατόπιν συνεννόησής του με
τον ΙΣΜ.
Όλος ο σχετικός εξοπλισμός θα προμηθευτεί και θα εγκατασταθεί και όλα τα
έργα θα διεξαχθούν σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΙΣΜ, λαμβάνοντας
υπόψη τις πληροφορίες που παρέχονται στο Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα. Για το
σκοπό αυτό ο Παραγωγός υποχρεούται να ετοιμάσει όλα τα αναγκαία σχέδια,
τα οποία θα υποβάλει στον ΙΣΜ/ΙΣ∆ και τα οποία θα πρέπει να τύχουν της
έγκρισής του, πριν ο Παραγωγός προχωρήσει με οποιεσδήποτε παραγγελίες ή
δεσμεύσεις ή εγκαταστάσεις/ κατασκευές του εξοπλισμού/ των έργων αυτών.
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Επίσης ο Παραγωγός θα πρέπει να ετοιμάσει και υποβάλει στον ΙΣΜ/ ΙΣ∆
προς έγκριση, τη μελέτη ηλεκτρικής προστασίας και τη μελέτη γείωσης, οι
οποίες αφορούν όλες τις ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις του Παραγωγού.
∆ικαίωμα χειρισμού του εξοπλισμού του Παραγωγού θα έχει μόνο
εξουσιοδοτημένο προσωπικό του Παραγωγού, σύμφωνα με τις πρόνοιες των
Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Ο Παραγωγός οφείλει να εκτελέσει όλα τα απαραίτητα δομικά,
ηλεκτρομηχανολογικά και άλλα έργα και να προμηθεύσει και εγκαταστήσει τον
σχετικό εξοπλισμό. Επίσης οφείλει να διεξαγάγει τον έλεγχο και παραλαβή του
εξοπλισμού (commissioning tests).
3.5.1

Έργα του Παραγωγού στον Κεντρικό Υποσταθμό Εγκαταστάσεων
Παραγωγού
Ο KYEΠ θα ανεγερθεί από τον Παραγωγό στην προκαταρκτική θέση που
φαίνεται στο χωροταξικό σχέδιο που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 1.
Στον ΚΥΕΠ θα προμηθευτούν και εγκατασταθούν τα ακόλουθα κυκλώματα και
εξοπλισμός από τον Παραγωγό, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:
•
•
•

•
•

•
•

Όλος ο αναγκαίος εξοπλισμός διακοπής/ απόζευξης/ γείωσης τύπου GIS.
Σύστημα προστασίας των εγκαταστάσεων του Παραγωγού.
Σύστημα προστασίας της Γραμμής Σύνδεσης (περιλαμβανομένων των
σχετικών ηλεκτρονόμων προστασίας και κατάλληλων μετασχηματιστών
τάσης και έντασης) σύμφωνα με τις λεπτομερείς οδηγίες και υποδείξεις
του ∆ΣΜΚ και του ΙΣΜ/ΙΣ∆.
Σύστημα Καταγραφής ∆ιαταραχών ∆ικτύου και Ποιότητας Ισχύος
(Disturbance and Power Quality Recorder) συμπεριλαμβανομένων των
αναγκαίων μετασχηματιστών τάσης και έντασης.
Κατάλληλοι μετρητικοί μετασχηματιστές οργάνων (μετασχηματιστές τάσης
και έντασης), οι οποίοι θα τροφοδοτούν τους μετρητές σύμφωνα με τις
πρόνοιες της Παραγράφου 3.4.2. Τα τεχνικά χαρακτηριστικά των
μετασχηματιστών τάσης και έντασης θα δοθούν στον Παραγωγό από τον
ΙΣΜ/ ΙΣ∆.
Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισμός για έλεγχο των ανεμογεννητριών και για
σκοπούς τηλεανάγνωσης των μετρητικών διατάξεων, σύμφωνα με τις
πρόνοιες των Παραγράφων 5.5 και 5.6.
Η αναγκαία καλωδίωση.

Ο Παραγωγός οφείλει να εκτελέσει όλα τα απαραίτητα δομικά,
ηλεκτρομηχανολογικά και άλλα έργα του ΚΥΕΠ. Τα έργα αυτά περιλαμβάνουν
τα ακόλουθα, χωρίς να περιορίζονται σε αυτά:
•

εκσκαφές, ισοπέδωση, επιχωμάτωση

•

Περίφραξη του χώρου (με καγκελόπορτες εισόδου σύμφωνα με
προδιαγραφές που θα του δοθούν από το ∆ΣΜΚ – αφορά περίπτωση
ΚΥΕΠ με υπαίθριο εξοπλισμό Υψηλής Τάσης)
κατασκευή των αυλακιών των καλωδίων, τοποθέτηση πλαστικών
σωλήνων κάτω από το δρόμο πρόσβασης και τοποθέτηση καλωδίων
κατασκευή των βάσεων του εξοπλισμού του ΚΥΕΠ και εγκατάσταση του
εξοπλισμού
ανέγερση του κτηρίου ελέγχου του ΚΥΕΠ

•
•
•
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•

ηλεκτρομηχανολογικά έργα
εγκατάσταση εξοπλισμού

του

κτηρίου

ελέγχου

του

ΚΥΕΠ

και

Εντός του κτηρίου ελέγχου του ΚΥΕΠ θα εγκατασταθεί εξοπλισμός που
περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τον πίνακα αυτόματων διακοπτών τύπου GIS
[……]kV, όλο το βοηθητικό εξοπλισμό όπως συσσωρευτές, πίνακα διανομής
εναλλασσόμενου ρεύματος ΧΤ, πίνακα διανομής συνεχούς ρεύματος κ.ά.
3.5.2

Έργα του Παραγωγού στο Σταθμό Παραγωγής
Ο Παραγωγός θα προμηθεύσει και εγκαταστήσει τις ανεμογεννήτριες του
Σταθμού Παραγωγής και θα τις διασυνδέσεις μεταξύ τους και με τον ΚΥΕΠ με
υπόγεια καλώδια Μέσης Τάσης σύμφωνα με το μονογραμμικό διάγραμμα του
Προσαρτήματος 3.
Όλα τα διασυνδετικά υπόγεια καλώδια Μέσης Τάσης καθώς και ο εξοπλισμός
διακοπής Μέσης Τάσης θα είναι σύμφωνα με τις αντίστοιχες προδιαγραφές του
ΙΣ∆.

3.6

Όριο Ιδιοκτησίας, Όριο Ευθύνης Λειτουργίας και Όριο Κατασκευής

3.6.1

Όριο Ιδιοκτησίας
Το όριο που θα διαχωρίζει τις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που ανήκουν στον
Παραγωγό από τις εγκαταστάσεις και εξοπλισμό που ανήκουν στον ΙΣΜ/ΙΣ∆
είναι το «Όριο Ιδιοκτησίας».
Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της Σύμβασης, το Όριο Ιδιοκτησίας
καθορίζεται ως το σημείο τερματισμού της Γραμμής Σύνδεσης πάνω στον
Πίνακα Αυτόματων ∆ιακοπτών [……]kV του ΚΥΕΠ. Ο Παραγωγός θα
προμηθεύσει τα αναγκαία υλικά τερματισμού και θα εκτελέσει τη σχετική
εργασία.
Στο Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 3
σημειώνεται το Όριο Ιδιοκτησίας.

3.6.2

Όριο Ευθύνης Λειτουργίας
Το Όριο Ευθύνης Λειτουργίας καθορίζει το όριο της ευθύνης των
Συμβαλλόμενων σε ότι αφορά στη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου ή του
Συστήματος Μεταφοράς/ ∆ιανομής και περιλαμβάνει την ευθύνη για διεξαγωγή
χειρισμών σε μηχανήματα και εξοπλισμό καθώς επίσης και την ευθύνη για
διεξαγωγή συντήρησης ή επιδιόρθωσης.
Για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης, το Όριο Ευθύνης
Λειτουργίας συμπίπτει με το Όριο Ιδιοκτησίας, όπως φαίνεται στο
Μονογραμμικό ∆ιάγραμμα που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 3.

3.6.3

Όριο Κατασκευής
Το Όριο Κατασκευής θέτει το φυσικό όριο μέχρι το οποίο κάθε Συμβαλλόμενος
θα αναλάβει τα κατασκευαστικά έργα (συμπεριλαμβανομένων των δομικών και
ηλεκτρομηχανολογικών έργων) που καθορίζονται στη Σύμβαση και που έχουν
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σχέση με το Αιολικό Πάρκο, τον ΚΥΕΠ και το ∆ίκτυο Σύνδεσης και ως εκ
τούτου διαχωρίζει τα Έργα του Παραγωγού από τα Έργα του ΙΣΜ/ ΙΣ∆.
Για σκοπούς ερμηνείας και εφαρμογής της παρούσας Σύμβασης,
Κατασκευής συμπίπτει με το Όριο Ιδιοκτησίας.
3.7

Κατανομή Υποχρεώσεων και Υποχρεώσεις Συμβαλλόμενων

3.7.0

Εξασφάλιση αδειών και πρόσβαση στο χώρο σύνδεσης

το Όριο

Κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει:
(i)

να ενημερώνει και να βοηθά τον άλλο Συμβαλλόμενο στην έκταση
που εύλογα απαιτείται έτσι ώστε αυτός να καταστεί ικανός να λάβει
όλες τις απαραίτητες άδειες και εγκρίσεις με βάση τη Σύμβαση· και

(ii)

όσο είναι νόμιμα ικανός να πράξει σε σχέση με το χώρο σύνδεσης,
και με επιφύλαξη στις πρόνοιες της Παραγράφου 6.4, να παρέχει
στον άλλο Συμβαλλόμενο τέτοια δικαιώματα πρόσβασης ή
συγκατάθεση που εύλογα απαιτούνται από το Συμβαλλόμενο αυτό,
έτσι ώστε να συμπληρωθούν γρήγορα οι εργασίες και ο
Συμβαλλόμενος να καταστεί ικανός να διεξαγάγει τις υποχρεώσεις
του με βάση τη Σύμβαση, νοουμένου ότι σε κάθε περίπτωση τέτοια
δικαιώματα πρόσβασης ή συγκαταθέσεις υπόκεινται σε λογικούς
όρους και συνθήκες.

3.7.1

Υποχρεώσεις του ∆ΣΜΚ

3.7.1.1

O ∆ΣΜΚ θα δώσει Εντολή Εκτέλεσης Έργων προς τον ΙΣΜ/ ΙΣ∆ αμέσως μετά
την ικανοποίηση των πιο κάτω:
(i)
(ii)

3.7.1.2

Καταβολή της Πρώτης ∆όσης και υποβολή της ΤΕΕΣ σύμφωνα με το
περιεχόμενο της Παραγράφου 4.1.3
Υποβολή Χρονοδιαγράμματος Υλοποίησης των Έργων του
Παραγωγού σύμφωνα με την Παράγραφο 6.1.3.

Ο ∆ΣΜΚ οφείλει να διασφαλίσει ότι όλα τα Έργα του ΙΣΜ/ ΙΣ∆, δηλαδή τα έργα
που απαιτούνται για την κατασκευή του ∆ικτύου Σύνδεσης, καθώς επίσης και
οποιαδήποτε άλλα έργα απαιτούνται πέραν του Ορίου Ιδιοκτησίας προς την
πλευρά του δικτύου, θα αναληφθούν από τον ΙΣΜ/ΙΣ∆.
Ο ∆ΣΜΚ οφείλει να διαβεβαιώσει ότι ο λεπτομερής σχεδιασμός των έργων του
∆ικτύου Σύνδεσης (δηλαδή της Γραμμής Σύνδεσης και των Έργων στον
Υποσταθμό ∆ικτύου και στον ΚΥΕΠ) θα διεξαχθεί από τον ΙΣΜ/ΙΣ∆ μετά την
υπογραφή της Σύμβασης.

3.7.1.3

Ο ∆ΣΜΚ διασφαλίζει ότι ο ΙΣΜ/ ΙΣ∆ θα αναλάβει να εξασφαλίσει όλες τις
άδειες και εγκρίσεις που απαιτούνται από την κυπριακή νομοθεσία για
εγκαθίδρυση/ κατασκευή των εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που
περιλαμβάνονται στα Έργα του ΙΣΜ/ ΙΣ∆.
Αναφέρεται ότι ο ∆ΣΜΚ και ο ΙΣΜ/ ΙΣ∆ δεν φέρουν ευθύνη για οποιαδήποτε
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καθυστέρηση που τυχόν παρουσιαστεί στην εξασφάλιση των απαιτούμενων
αδειών και εγκρίσεων για την κατασκευή του ∆ικτύου Σύνδεσης, εφόσον η
χορήγηση τέτοιων εγκρίσεων είναι ευθύνη άλλων φορέων. Νοείται ότι οι ∆ΣΜΚ
και ΙΣΜ/ ΙΣ∆ θα καταβάλουν κάθε λογική προσπάθεια για επίσπευση των
διαδικασιών, αποφυγή καθυστερήσεων στην εξασφάλιση των αδειών και
εγκρίσεων και για επιτυχή κατάληξη.
3.7.1.4

Ο ∆ΣΜΚ οφείλει να καταβάλλει κάθε λογική προσπάθεια για διασφάλιση ότι ο
ΙΣΜ/ΙΣ∆ θα διεξαγάγει τα Έργα του ΙΣΜ/ ΙΣ∆ σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα
που θα συμφωνηθεί από τους Συμβαλλόμενους.

3.7.1.5

Ο ∆ΣΜΚ οφείλει:
(i) να διασφαλίζει ότι ο ΙΣΜ/ΙΣ∆ εκτελεί συντήρηση του Συστήματος
Μεταφοράς/ ∆ιανομής και του ∆ικτύου Σύνδεσης σύμφωνα με τους Κανόνες
Μεταφοράς και ∆ιανομής· και
(ii) να λειτουργεί το Σύστημα Μεταφοράς/ ∆ιανομής σύμφωνα με τους Κανόνες
Μεταφοράς και ∆ιανομής.

3.7.2

Υποχρεώσεις του Παραγωγού

3.7.2.1

Όλα τα έργα πέραν του Ορίου Ιδιοκτησίας, προς την πλευρά του Αιολικού
Πάρκου (δηλαδή τα Έργα του Παραγωγού) θα αναληφθούν από τον
Παραγωγό. Τα έργα αυτά περιγράφονται στην Παράγραφο 3.5.

3.7.2.2

Ο σχεδιασμός του ΚΥΕΠ αποτελεί ευθύνη του Παραγωγού. Αυτός
περιλαμβάνει
σχεδιασμό
όλων
των
αναγκαίων
δομικών
και
ηλεκτρομηχανολογικών έργων του υποσταθμού εντός του κτηρίου ελέγχου του
ΚΥΕΠ. Ο Παραγωγός είναι υπόχρεος να τηρήσει τις πρόνοιες της Παραγράφου
3.5.1.
Σημειώνεται ότι το κτήριο ελέγχου του ΚΥΕΠ θα πρέπει να είναι εναρμονισμένο
με τον περιβάλλοντα χώρο, σύμφωνα με τις συστάσεις και/ή απαιτήσεις των
αρχών που εμπλέκονται στη χορήγηση των σχετικών αδειών και εγκρίσεων.

3.7.2.3

Ο Παραγωγός θα αναλάβει επίσης να εξασφαλίσει όλες τις άδειες και εγκρίσεις
που απαιτούνται από τη νομοθεσία για εγκαθίδρυση/ κατασκευή των
εγκαταστάσεων και εξοπλισμού που βρίσκονται πέραν του καθορισμένου
Ορίου Ιδιοκτησίας, προς την πλευρά του Αιολικού Πάρκου. Συγκεκριμένα,
οφείλει να αναλάβει τα πιο κάτω:
(α) Εξασφάλιση Πολεοδομικής άδειας, άδειας οικοδομής και
οποιωνδήποτε άλλων αδειών και εγκρίσεων απαιτούνται από τη
νομοθεσία
για
εγκαθίδρυση
του
Σταθμού
Παραγωγής
συμπεριλαμβανομένου και του ΚΥΕΠ (κτήριο ή/και εξοπλισμό), με την
επιφύλαξη των προνοιών της Παραγράφου 3.5.1.
(β) Εξασφάλιση οποιωνδήποτε χαλαρώσεων που πιθανόν να χρειαστούν
για τη χορήγηση των πιο πάνω αδειών, που αφορούν στην εγκαθίδρυση
του Σταθμού Παραγωγής συμπεριλαμβανομένου και του ΚΥΕΠ, με την
επιφύλαξη των προνοιών της Παραγράφου 3.7.0(i).
Τονίζεται ότι ο Παραγωγός δεν θα προχωρήσει στην έναρξη οποιωνδήποτε
κατασκευαστικών έργων πριν την εξασφάλιση κάθε άδειας που απαιτείται από
την νομοθεσία. Ο Παραγωγός οφείλει να διαθέτει χωρίς καθυστέρηση στο
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∆ΣΜΚ αντίγραφο των αδειών αυτών όταν του ζητηθούν.
3.7.2.4

Ο Παραγωγός οφείλει να συντηρεί και λειτουργεί το Αιολικό Πάρκο σύμφωνα
με τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής και τους περί Ρύθμισης της Αγοράς
Ηλεκτρισμού Νόμους του 2003 έως 2012 και οποιουσδήποτε μεταγενέστερους
τροποποιητικούς νόμους, καθώς επίσης και με τις πρόνοιες της Καλής
Επαγγελματικής Πρακτικής ώστε να διασφαλίζεται η αξιόπιστη και ασφαλής
λειτουργία του Αιολικού Πάρκου και να μην προκαλεί αρνητική επίδραση στη
λειτουργία του ηλεκτρικού συστήματος της Κύπρου.

3.8

Περίοδος Σύνδεσης και Καθορισμός Ημερομηνίας Σύνδεσης
Η Περίοδος Σύνδεσης αντιπροσωπεύει την περίοδο που ξεκινά με την
ενεργοποίηση του ∆ικτύου Σύνδεσης και τελειώνει με την ενεργοποίηση όλων
των εγκαταστάσεων του Αιολικού Πάρκου εκτός των ανεμογεννητριών.
Σημειώνεται ότι η ενεργοποίηση των επί μέρους εγκαταστάσεων μπορεί να
γίνει σταδιακά, τηρουμένων συγκεκριμένων προϋποθέσεων που καθορίζει ο
∆ΣΜΚ ως ακολούθως:
(i) Ενεργοποίηση του ∆ικτύου Σύνδεσης.
(ii) Ενεργοποίηση του ΚΥΕΠ και των διασυνδετικών καλωδίων μέχρι τους
ζυγούς του εξοπλισμού διακοπής Μέσης Τάσης εντός των
ανεμογεννητριών.
Ο ∆ΣΜΚ θα καθορίσει την Ημερομηνία Σύνδεσης, η οποία είναι η ημερομηνία
ενεργοποίησης όλων των ζυγών του εξοπλισμού διακοπής Μέσης Τάσης των
ανεμογεννητριών και θα τη γνωστοποιήσει στον Παραγωγό, νοουμένου ότι
έχουν ικανοποιηθεί οι πιο κάτω προϋποθέσεις:
1.

Ολοκλήρωση του ∆ικτύου Σύνδεσης από το ΙΣΜ/ ΙΣ∆.

2.

Ολοκλήρωση των Έργων του Παραγωγού στον ΚΥΕΠ καθώς και στο
υπόλοιπο Αιολικό Πάρκο, από τον Παραγωγό.

3.

Ο Εξουσιοδοτημένος Εκπρόσωπος του ∆ΣΜΚ/ ∆Σ∆ έχει βεβαιωθεί ότι:
• Έχουν εξασφαλιστεί όλες οι απαιτούμενες πληροφορίες σε σχέση με
τη συμπλήρωση κάθε σχετικού μέρους των Έργων που αναφέρονται
στις υποπαραγράφους 1 και 2 πιο πάνω.
• Τα αποτελέσματα των Εργοστασιακών Ελέγχων (Factory Acceptance
Tests) καθώς επίσης τα αποτελέσματα των ∆οκιμών Ελέγχου και
Παραλαβής Εξοπλισμού (precommissioning tests) που αφορούν τα
έργα αυτά, έχουν ολοκληρωθεί και είναι ικανοποιητικά.
• Ο Παραγωγός έχει ελέγξει τις γειώσεις των εγκαταστάσεων του και
τηρούνται οι ελάχιστες προδιαγραφές σύμφωνα με τις πρόνοιες των
Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
• Ο Παραγωγός έχει υιοθετήσει τις ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων που
αναφέρονται στην εγκριθείσα από τον ΙΣΜ/ ΙΣ∆ μελέτη προστασίας
των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Αιολικού Πάρκου.

4.

Ο Παραγωγός έχει εξασφαλίσει:
• Πιστοποιητικό
Επιθεώρησης
των
ηλεκτρολογικών
του
εγκαταστάσεων από τον ΙΣΜ/ ΙΣ∆ ή από άλλο εξουσιοδοτημένο
πρόσωπο ή Οργανισμό.
• Βεβαίωση από Εξουσιοδοτημένο Επιθεωρητή, που έχει δεόντως
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•

εξουσιοδοτηθεί σύμφωνα με τις πρόνοιες των Περί Ηλεκτρισμού
Νόμου, ότι έχουν ληφθεί οι αναγκαίες προφυλάξεις έτσι ώστε να
διασφαλίζεται ότι, οποιαδήποτε ενδεχόμενη ανύψωση τάσης δεν θα
μεταφερθεί εκτός ζώνης γείωσης και ότι τα Συστήματα Γείωσης
Απομακρυσμένων Εγκαταστάσεων Μεταφοράς καθώς επίσης και τα
Συστήματα Γείωσης κάθε τρίτου που ενδεχομένως επηρεάζεται,
έχουν απομονωθεί από το χώρο της εγκατάστασης του Παραγωγού.
Πιστοποιητικό Ηλεκτρομαγνητικής Συμβατότητας (EMC), σύμφωνα με
τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής.

5. Ο Παραγωγός έχει ορίσει και διαθέτει συνεχώς Συντονιστή Ασφάλειας/
Λειτουργό Ελέγχου στην περιοχή Ευθύνης των Εγκαταστάσεων του, ο
οποίος θα κατέχει το σχετικό πιστοποιητικό εξουσιοδότησης βάσει
συγκεκριμένης διαδικασίας, σύμφωνα με το Κεφάλαιο Τ12 των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Επίσης ο Παραγωγός έχει ετοιμάσει Τοπικούς Κανονισμούς Ασφάλειας
για τον Ηλεκτρολογικό Εξοπλισμό στην Περιοχή Ευθύνης των
Εγκαταστάσεων του σύμφωνα με την Παράγραφο 6.5.
6. Οι Μετρητές Ενέργειας και ο Καταγραφέας Ποιότητας Ισχύος έχουν
ελεγχθεί και διαπιστωθεί ότι λειτουργούν κανονικά και ταυτόχρονα
υπάρχει αξιόπιστη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση με τα γραφεία του ∆ΣΜΚ
στη Λευκωσία.
7. Έχει ελεγχθεί και επιβεβαιωθεί η αξιόπιστη επικοινωνία των
εγκαταστάσεων του ΚΥΕΠ και του Υποσταθμού ∆ικτύου με το Εθνικό
Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) που βρίσκεται στη Λευκωσία, όσον
αφορά τη μετάδοση σημάτων του συστήματος SCADA για σκοπούς
τηλεμετρήσεων, τηλεενδείξεων και εκτέλεσης συγκεκριμένων εντολών για
παρακολούθηση και έλεγχο των εγκαταστάσεων του Παραγωγού από
μέρους του ∆ΣΜΚ.
3.9

Περίοδος ∆οκιμαστικής Λειτουργίας και Καθορισμός Ημερομηνίας Λειτουργίας
Η περίοδος δοκιμαστικής λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου καλύπτει την
περίοδο που ξεκινά από την ημερομηνία ηλέκτρισης και συγχρονισμού της
πρώτης ανεμογεννήτριας με το δίκτυο μέχρι την Ημερομηνία Λειτουργίας του
Αιολικού Πάρκου. Η Ημερομηνία Λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου
σηματοδοτεί τη λήξη της περιόδου δοκιμαστικής λειτουργίας του.
Για να επιτραπεί η ηλέκτριση και ο συγχρονισμός με το δίκτυο οποιασδήποτε
ανεμογεννήτριας, ο Παραγωγός θα πρέπει να υποβάλει στο ∆ΣΜΚ το ανάλογο
Πιστοποιητικό Καταλληλότητας για Ασφαλή Ηλέκτριση και Πιστοποιητικό
Καταλληλότητας για Συγχρονισμό με το ∆ίκτυο για την κάθε ανεμογεννήτρια, τα
οποία θα εξασφαλίσει από τον κατασκευαστή των ανεμογεννητριών.
Κατά τη δοκιμαστική περίοδο εκτελούνται από το ∆ΣΜΚ διάφοροι έλεγχοι που
αφορούν στη λειτουργία κάθε ανεμογεννήτριας χωριστά αλλά και στη
λειτουργία ολόκληρου του Αιολικού Πάρκου στο σύνολό του. Κατά την περίοδο
αυτή εξακριβώνεται ότι το Αιολικό Πάρκο διοχετεύει ή είναι ικανό να διοχετεύσει
ενέργεια στο δίκτυο της οποίας τα χαρακτηριστικά πληρούν τις απαιτήσεις των
Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής και της Σύμβασης Σύνδεσης.
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Η Ημερομηνία Λειτουργίας θα καθοριστεί από το ∆ΣΜΚ και θα γνωστοποιηθεί
στον Παραγωγό όταν ικανοποιηθούν όλες οι τεχνικές, οικονομικές και νομικές
υποχρεώσεις του Παραγωγού που απορρέουν από τη Σύμβαση Σύνδεσης,
τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής και τους Κανόνες Αγοράς
Ηλεκτρισμού.
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ΜΕΡΟΣ 4

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

4.1

Κεφαλαιουχική ∆απάνη της Σύνδεσης

4.1.1

Καθορισμός Κεφαλαιουχικής ∆απάνης της Σύνδεσης
H Κεφαλαιουχική ∆απάνη της Σύνδεσης (Κ∆Σ), αντιπροσωπεύει τις συνολικές
καθ’ υπολογισμό (από το ∆ΣΜΚ) οικονομικές υποχρεώσεις του Παραγωγού
που είναι σε μετρητά, τραπεζική εγγύηση ή άλλη μορφή, τις οποίες θα
επωμιστεί ο Παραγωγός για τη σύνδεση του Αιολικού Πάρκου στο Σύστημα
Μεταφοράς/ ∆ιανομής.
Η Κ∆Σ δεν περιλαμβάνει το κόστος για την προμήθεια και εγκατάσταση
οποιουδήποτε εξοπλισμού ή οποιωνδήποτε κατασκευαστικών ή άλλων έργων
πέραν του Ορίου Ιδιοκτησίας προς την πλευρά του Αιολικού Πάρκου.
Η Κ∆Σ αποτελείται από τα ακόλουθα στοιχεία:
(i)
(ii)
(iii)

το Κεφαλαιουχικό Κόστος του ∆ικτύου Σύνδεσης
τα ∆ιοικητικά Έξοδα του ∆ΣΜΚ
το Μερίδιο του Παραγωγού έναντι των Έργων
Συνεισφοράς όπου εφαρμόζεται
(iv) την Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Σύνδεσης

4.1.1.1

Επιστρεπτέας

Κεφαλαιουχικό Κόστος
Το Κεφαλαιουχικό Κόστος είναι το κόστος που απαιτείται για την κατασκευή
του ∆ικτύου Σύνδεσης (δηλαδή τη Γραμμή Σύνδεσης και τα Έργα στον
Υποσταθμό ∆ικτύου και στον ΚΥΕΠ) μέχρι το Σημείο Σύνδεσης. Στο κόστος
αυτό περιλαμβάνονται και τα διοικητικά έξοδα του ΙΣΜ/ΙΣ∆ τα οποία
ανέρχονται στο 3% του κόστους αυτού.
Ο Παραγωγός καταβάλλει το 100% του Κεφαλαιουχικού Κόστους.

4.1.1.2

∆ιοικητικά Έξοδα
Τα ∆ιοικητικά Έξοδα του ∆ΣΜΚ ανέρχονται σε 2% επί του Κεφαλαιουχικού
Κόστους. Τα ∆ιοικητικά Έξοδα του ∆ΣΜΚ αντιπροσωπεύουν το κόστος σε
σχέση με τις αντίστοιχες μελέτες που εκπονήθηκαν για σκοπούς της Σύμβασης
ή οποιαδήποτε άλλα διοικητικά έξοδα που δαπανήθηκαν ή θα δαπανηθούν
από το ∆ΣΜΚ για εφαρμογή της Σύμβασης (από τώρα και στο εξής «∆ιοικητικά
Έξοδα»).
Ο Παραγωγός καταβάλλει το 100% των ∆ιοικητικών Εξόδων.

4.1.1.3

Μερίδιο του Παραγωγού έναντι των Έργων Επιστρεπτέας Συνεισφοράς
Το Μερίδιο του Παραγωγού έναντι των Έργων Επιστρεπτέας Συνεισφοράς
(ΜΠεΕΕΣ), ισχύει μόνον στην περίπτωση που θα χρησιμοποιηθεί για τη
σύνδεση του Αιολικού Πάρκου μέρος υφιστάμενου δικτύου το οποίο
κατασκευάστηκε για τη σύνδεση άλλου χρήστη και το χρονικό διάστημα από
την ημερομηνία ενεργοποίησης του δικτύου αυτού μέχρι την ημερομηνία
υπογραφής της παρούσας Σύμβασης είναι μικρότερο των δέκα χρόνων.
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Το ΜΠεΕΕΣ καθορίζεται ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του Παραγωγού
καθώς και των εκάστοτε χρηστών του εν λόγω δικτύου σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που περιγράφεται στο βοήθημα του ∆ΣΜΚ «Βασικές Αρχές
Πολιτικής Χρέωσης για σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο Σύστημα
Μεταφοράς/ ∆ιανομής (Παραγωγών >8 MW και Πελατών >12MVA».
4.1.1.4

Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Σύνδεσης
Ο Παραγωγός είναι υπόχρεος να καταθέσει Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή
Σύνδεσης (ΤΕΕΣ), σύμφωνα με το περιεχόμενο της Παραγράφου 4.1.4.

4.1.2

Απαιτούμενη Κεφαλαιουχική ∆απάνη της Σύνδεσης
Η απαιτούμενη Κ∆Σ εκτός και εάν προβλέπεται διαφορετικά από τη Σύμβαση
για αναθεώρηση της, είναι ίση με €[……] συν ΦΠΑ (σε μετρητά) και
περιλαμβάνει επίσης την ΤΕΕΣ. Ειδικότερα, τα επιμέρους στοιχεία της Κ∆Σ
που περιγράφονται στην Παράγραφο 4.1.1 έχουν ως ακολούθως:
(i)

4.1.3

Το Κεφαλαιουχικό Κόστος του ∆ικτύου Σύνδεσης είναι ίσο με €[……]
συν ΦΠΑ.
(ii) Τα ∆ιοικητικά Έξοδα του ∆ΣΜΚ είναι ίσα με € [……] συν ΦΠΑ.
(iii) Το Μερίδιο του Παραγωγού έναντι των Έργων Επιστρεπτέας
Συνεισφοράς είναι ίσο με € [……] συν ΦΠΑ.
(iv) Η Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Σύνδεσης (ΤΕΕΣ), της οποίας οι
λεπτομέρειες καθορίζονται στην Παράγραφο 4.1.4.

Τρόπος Καταβολής της Κεφαλαιουχικής ∆απάνης της Σύνδεσης
Η Κ∆Σ θα καταβληθεί από τον Παραγωγό στο ∆ΣΜΚ με προκαταβολή και τρεις
ισόποσες δόσεις και με κατάθεση της ΤΕΕΣ ως ακολούθως:
(i)

Προκαταβολή
•
Ποσόν €[……] συν ΦΠΑ το οποίο αποτελείται από το σύνολο των
πιο κάτω ποσών:
¾ το 10% του Κεφαλαιουχικού Κόστους
¾ το 10% του ΜΠεΕΕΣ
¾ το 100% των ∆ιοικητικών Εξόδων του ∆ΣΜΚ αφαιρουμένων των
∆ιοικητικών Εξόδων που καταβλήθηκαν με την παραλαβή των
Προκαταρκτικών Όρων.
•
Χρόνος Καταβολής: Η ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης.

(ii) Πρώτη ∆όση και ΤΕΕΣ
•
Ποσόν πρώτης δόσης: €[……] συν ΦΠΑ το οποίο αποτελείται από
το σύνολο των πιο κάτω ποσών:
¾ Το 30% του Κεφαλαιουχικού Κόστους
¾ Το 30% του ΜΠεΕΕΣ
•
Ποσόν ΤΕΕΣ: Σύμφωνα με την Παράγρ. 4.1.4.1.
•
Χρόνος Καταβολής: Εντός τριών μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης.
(iii) ∆εύτερη ∆όση
•
Ποσόν €[……] συν ΦΠΑ το οποίο αποτελείται από το σύνολο των
πιο κάτω ποσών:
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•

¾ Το 30% του Κεφαλαιουχικού Κόστους
¾ Το 30% του ΜΠεΕΕΣ
Χρόνος Καταβολής: Εντός έξη μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης

(iv) Τρίτη ∆όση (εξόφληση)
•
Ποσόν €[……] θα εξασφαλίζεται η χωρίς όρους πληρωμή προς τον
∆ΣΜΚ συν ΦΠΑ το οποίο αποτελείται από το σύνολο των πιο
κάτω ποσών:
¾ Το 30% του Κεφαλαιουχικού Κόστους
¾ Το 30% του ΜΠεΕΕΣ
•
Χρόνος Καταβολής: Εντός δώδεκα μηνών από την υπογραφή της
Σύμβασης
Τα πιο πάνω παρουσιάζονται στο ∆ιάγραμμα Οικονομικών Υποχρεώσεων
Παραγωγού που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 4. (Σημειώνεται ότι έχει γίνει
στρογγυλοποίηση όλων των ποσών και σε αυτήν οφείλονται οι οποιεσδήποτε
τυχόν μικρές διαφορές ή ασυμφωνία μεταξύ των ποσών).
Σημειώνεται επίσης ότι προσωπικές επιταγές που εκδίδονται από τον
Παραγωγό ή εκ μέρους του Παραγωγού προς ικανοποίηση των οικονομικών
του υποχρεώσεων δεν είναι αποδεκτές από το ∆ΣΜΚ.
4.1.4

Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή Σύνδεσης

4.1.4.1

Υποβολή Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής Σύνδεσης
Ο Παραγωγός οφείλει να υποβάλει στο ∆ΣΜΚ, εντός τριών μηνών από την
υπογραφή της Σύμβασης, αμετάκλητη Τραπεζική Εγγυητική Επιστολή
Σύνδεσης (ΤΕΕΣ), με την οποία θα εξασφαλίζεται η χωρίς όρους πληρωμή
προς τον ∆ΣΜΚ του οφειλόμενου ποσού της Κεφαλαιουχικής ∆απάνης της
Σύνδεσης.
•
•
•

Ποσόν Κάλυψης: Ποσόν ίσον με το 60% του Κεφαλαιουχικού
Κόστους το οποίο ανέρχεται σε €[……].
Ημερομηνία Έναρξης: Εντός τριών μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης.
Ημερομηνία Λήξης: ∆ώδεκα μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης.
Με την εξόφληση της Κεφαλαιουχικής ∆απάνης Σύνδεσης η ΤΕΕΣ
επιστρέφεται στον Παραγωγό.

Σε περίπτωση που υπογραφεί η Σύμβαση αλλά ο Παραγωγός δεν υποβάλει
έγκαιρα στο ∆ΣΜΚ την ΤΕΕΣ, ο ∆ΣΜΚ διατηρεί δικαίωμα να επικαλεστεί
Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης δυνάμει της Παραγράφου
1.6.2(δ) ή να τερματίσει αυτομάτως τη Σύμβαση.
4.1.4.2

Έκδοση Τραπεζικής Εγγυητικής Επιστολής Σύνδεσης
Η ΤΕΕΣ θα πρέπει να εκδοθεί από πιστωτικά ιδρύματα ή άλλα νομικά
πρόσωπα που λειτουργούν νόμιμα στην Κύπρο, ή σε άλλες χώρες της
Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου ή σε τρίτες
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χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ∆ιεθνή Συμφωνία περί ∆ημοσίων
Συμβάσεων (GPA),ή σε άλλες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει
συμφωνίες σύνδεσης ή διμερείς συμφωνίες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ή με την
Κυπριακή ∆ημοκρατία και έχουν, σύμφωνα με τη Νομοθεσία των χωρών
αυτών δικαίωμα έκδοσης τέτοιων εγγυήσεων.
Η ΤΕΕΣ θα μπορεί να υποβληθεί στην ελληνική ή στην αγγλική γλώσσα
σύμφωνα με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 5Α ή 5Β
αντίστοιχα.
4.1.4.3

∆ικαίωμα του ∆ΣΜΚ για εξαργύρωση της Τραπεζικής Εγγυητικής
Επιστολής Σύνδεσης
Ο ∆ΣΜΚ θα έχει δικαίωμα εξαργύρωσης της ΤΕΕΣ εάν διαφανεί ότι ο
Παραγωγός για οποιοδήποτε λόγο δεν εκτελέσει τις πρόνοιες της Σύμβασης ή
πάψει να είναι Συμβαλλόμενος στη Σύμβαση ή παραβιάζει τη Σύμβαση με
τρόπο που μπορεί να θεωρηθεί ως Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της
Σύμβασης, με αποτέλεσμα ο ∆ΣΜΚ ή/και ο ΙΣΜ/ΙΣ∆ να έχουν καταβάλει
δαπάνες ή να είναι υπόχρεοι να επωμιστούν δαπάνες, συμπεριλαμβανομένων
των οφειλών προς τρίτους ή να αποκαταστήσουν ζημιές που πιθανόν να
προκληθούν λόγω μη τήρησης εκ μέρους του Παραγωγού των προνοιών της
Σύμβασης ή λόγω μη ικανοποιητικής εφαρμογής της Καλής Επαγγελματικής
Πρακτικής. Τέτοιες δαπάνες μπορεί να αφορούν για παράδειγμα σε ανάκτηση
της Κ∆Σ, σε περίπτωση που ο Παραγωγός αποσυρθεί από το όλο έργο ή/και
τερματίσει τη Σύμβαση Σύνδεσης.

4.1.5

Επιστροφή της Κεφαλαιουχικής ∆απάνης της Σύνδεσης
Η Κ∆Σ που θα καταβάλει ή οφείλει να καταβάλει ο Παραγωγός δεν είναι
επιστρεπτέα, εκτός στα ενδεχόμενα και στην έκταση που αναφέρεται πιο κάτω:
(α)

Τερματισμός της Σύμβασης πριν την έκδοση Εντολής Εκτέλεσης Έργων:
Θα κρατηθεί από το ∆ΣΜΚ το σύνολο των ∆ιοικητικών Εξόδων του
∆ΣΜΚ και του ΙΣΜ/ΙΣ∆, τα οποία καθορίζονται στις Παραγράφους 4.1.1.2
και 4.1.1.1 πιο πάνω.

(β)

Τερματισμός της Σύμβασης κατά την διάρκεια της περιόδου που
ακολουθεί την έκδοση Εντολής Εκτέλεσης Έργων: Επιπρόσθετα των
αναφερομένων στην υποπαράγραφο (α) πιο πάνω, θα κρατηθεί
οποιοδήποτε ποσό, που ο ∆ΣΜΚ εύλογα θα καθορίσει, ότι αποτελεί
έξοδα που έχουν επωμιστεί είτε ο ΙΣΜ/ ΙΣ∆ είτε ο ∆ΣΜΚ. Σε αυτά
περιλαμβάνονται δεσμεύσεις προς τρίτους που ο ΙΣΜ/ΙΣ∆ ή/και ο ∆ΣΜΚ
έχει επωμιστεί για την εκτέλεση των έργων του ∆ικτύου Σύνδεσης, μέχρι
τη χρονική στιγμή του τερματισμού της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που τα κρατηθέντα ποσά από το ∆ΣΜΚ δεν αρκούν για να
ικανοποιήσουν τα πιο πάνω, τότε ο Παραγωγός οφείλει να καταβάλει τα
οφειλόμενα ποσά στο ∆ΣΜΚ, όπως θα καθοριστούν από το ∆ΣΜΚ.
Ταυτόχρονα ο ∆ΣΜΚ διατηρεί δικαίωμα να εξαργυρώσει ανάλογο ποσό
από την ΤΕΕΣ σύμφωνα με την Παράγραφο 4.1.4.3.
∆ιευκρινίζεται ότι μετά την ολοκλήρωση των έργων του ∆ικτύου
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Σύνδεσης κανένα ποσό δεν είναι επιστρεπτέο στον Παραγωγό.
∆ιευκρινίζεται επίσης ότι, για σκοπούς εφαρμογής της παρούσας
παραγράφου, ο τερματισμός της Σύμβασης Σύνδεσης μπορεί να
προέλθει είτε από τον Παραγωγό είτε από το ∆ΣΜΚ, σύμφωνα με τα όσα
καθορίζονται στην Παράγραφο 1.7 της Σύμβασης.
(γ)

4.1.6

Χρήση του ∆ικτύου Σύνδεσης από άλλο χρήστη (παραγωγό ή
καταναλωτή): Στην περίπτωση που εντός δέκα χρόνων από την
Ημερομηνία Σύνδεσης υπογραφεί με το ∆ΣΜΚ ή ∆Σ∆ άλλη Σύμβαση
Σύνδεσης, η οποία απαιτεί χρήση του ∆ικτύου Σύνδεσης (εξαιρουμένης
της γραμμής Μέσης Τάσης), θα επιστραφεί στον Παραγωγό μέρος της
Κ∆Σ. Το ακριβές ποσό της επιστροφής θα υπολογιστεί σύμφωνα με τη
μεθοδολογία που περιγράφεται στο βοήθημα του ∆ΣΜΚ «Βασικές Αρχές
Πολιτικής Χρέωσης για σύνδεση Παραγωγών και Πελατών στο Σύστημα
Μεταφοράς/ ∆ιανομής (Παραγωγών >8 MW και Πελατών >12MVA». Η
πρόνοια αυτή εφαρμόζεται και στις περιπτώσεις που υπογράψουν
Σύμβαση Σύνδεσης με το ∆ΣΜΚ ή ∆Σ∆ περισσότεροι από ένας χρήστες,
οπότε το επιστρεπτέο ποσό θα επιμεριστεί σύμφωνα με τη μέθοδο που
αναφέρεται πιο πάνω.

Αναθεώρηση της Κεφαλαιουχικής ∆απάνης της Σύνδεσης
Ο ∆ΣΜΚ διατηρεί πλήρες και απόλυτο δικαίωμα να καλέσει τον Παραγωγό να
καταβάλει οποιαδήποτε επιπρόσθετα ποσά για την Κ∆Σ τα οποία πιθανόν να
προκύψουν, στις πιο κάτω περιπτώσεις:
(α)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί ανάγκη ουσιαστικής
διαφοροποίησης των έργων του ∆ικτύου Σύνδεσης από το σχεδιασμό και
τις προδιαγραφές που προνοούνται από τη Σύμβαση, η οποία προκαλεί
αύξηση των εξόδων του ∆ΣΜΚ ή του ΙΣΜ/ΙΣ∆, ή/και

(β)

Εάν για οποιοδήποτε λόγο παρουσιαστεί ανάγκη ουσιαστικής
διαφοροποίησης αναφορικά με το σχεδιασμό και τις προδιαγραφές των
έργων που προνοούνται σε άλλες Συμβάσεις Σύνδεσης με τις οποίες η
παρούσα Σύμβαση σχετίζεται όσον αφορά Πολιτική Επιστρεπτέας
Συνεισφοράς, ή/και

(γ)

Σε περίπτωση που η Εντολή Εκτέλεσης Έργων δεν εκδοθεί εντός δώδεκα
μηνών από την υπογραφή της Σύμβασης, ένεκα μη συμμόρφωσης του
Παραγωγού με το περιεχόμενο της Παραγράφου 3.7.1.1.

Στις πιο πάνω περιπτώσεις, τα ποσά και απαιτήσεις που αφορούν στην Κ∆Σ
(περιλαμβανομένης της ΤΕΕΣ) θα διαφοροποιούνται από το ∆ΣΜΚ σύμφωνα
με τις νέες ισχύουσες μοναδιαίες τιμές.
4.1.7

Τιμολόγια και τόκοι
Ο Παραγωγός οφείλει να πληρώνει οποιαδήποτε ποσά που απορρέουν από
τη Σύμβαση στο ∆ΣΜΚ όπως προνοείται από τη Σύμβαση, εντός τριάντα (30)
ημερών από την ημερομηνία του τιμολογίου ή της γραπτής απαίτησης από το
∆ΣΜΚ. Σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση και μετά από γραπτή
προειδοποίηση τριάντα (30) ημερών από το ∆ΣΜΚ, ο ∆ΣΜΚ μπορεί να
επικαλεστεί Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης δυνάμει της
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Παραγράφου 1.6.2.
Οποιοδήποτε υπό του Παραγωγού οφειλόμενο ποσό που απορρέει από τη
Σύμβαση θα φέρει τόκο με επιτόκιο ίσο με το εκάστοτε ισχύον επιτόκιο
υπερημερίας που ισχύει στη ∆ημοκρατία αμέσως μετά την πάροδο 30 ημερών
από την ημερομηνία του σχετικού τιμολογίου ή από την ημερομηνία που έχει
ζητηθεί η πληρωμή του.
4.2

Άλλες Υποχρεώσεις

4.2.1

∆απάνες για άδειες, εγκρίσεις και συγκαταθέσεις για το ∆ίκτυο Σύνδεσης
Ο Παραγωγός έχει ευθύνη να καταβάλει στο ∆ΣΜΚ, μετά από γραπτή
απαίτηση του (είτε η απαίτηση αυτή είναι σε μορφή τιμολογίου, είτε σε μορφή
επιστολής είτε σε άλλη μορφή), οποιαδήποτε χρηματικά ποσά έναντι της
εξασφάλισης των αναγκαίων συγκαταθέσεων, περιλαμβανομένων των
πολεοδομικών αδειών, άλλων αδειών και εγκρίσεων δημόσιας ή ιδιωτικής
φύσης, οι οποίες είναι αναγκαίες για να τεθεί η Σύμβαση σε εφαρμογή, τα
οποία ποσά καταβλήθηκαν ή θα καταβληθούν ή οφείλονται από τον ΙΣΜ/ΙΣ∆
σε φορείς δημόσιου ή ιδιωτικού δικαίου σε σχέση με το ∆ίκτυο Σύνδεσης.
Ειδικότερα:
Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, οποιαδήποτε ποσά καταβληθούν από τον
ΙΣΜ/ΙΣ∆ για την εξασφάλιση αδειών, συγκαταθέσεων και εγκρίσεων που
απαιτούνται για την εκτέλεση των έργων της Σύμβασης θα τα επωμιστεί ο
Παραγωγός. Ο Παραγωγός οφείλει να πληρώσει τα ποσά αυτά στο ∆ΣΜΚ
εντός 30 ημερών από τη σχετική απαίτηση του ∆ΣΜΚ σύμφωνα με την
Παράγραφο 4.1.7.

4.2.2

Χαρτοσήμανση
Η χαρτοσήμανση της Σύμβασης καθώς και όλα τα έξοδα για αυτήν αποτελούν
ευθύνη και υποχρέωση του Παραγωγού και θα καταβληθούν εξ’ ολοκλήρου
από τον Παραγωγό.

4.2.3

∆απάνες για τηλεπικοινωνιακή σύνδεση
Κατά την περίοδο που το Αιολικό Πάρκο βρίσκεται συνδεδεμένο με το Σύστημα
Μεταφοράς/ ∆ιανομής, ο Παραγωγός θα είναι υπόχρεος να εξασφαλίζει,
διατηρεί και καταβάλλει τα απαιτούμενα έξοδα ή τέλη για την τηλεπικοινωνιακή
σύνδεση και μεταφορά σημάτων και/ή μετρήσεων και/ή ενδείξεων από τον
ΚΥΕΠ ή/και από τον Υποσταθμό ∆ικτύου στο ΕΚΕΕ ή/και στα γραφεία του
∆ΣΜΚ, σύμφωνα με τις οδηγίες του ∆ΣΜΚ, αναφορικά προς την τεχνολογία και
τα μέσα σύνδεσης και/ή τον παροχέα τέτοιων υπηρεσιών.

4.2.4

Αντισταθμιστικά μέτρα στις κοινότητες
Χωρίς παραβίαση των υφιστάμενων διατάξεων της σχετικής νομοθεσίας της
∆ημοκρατίας, ο Παραγωγός έχει ευθύνη να αναλάβει όλα τα αντισταθμιστικά
μέτρα συμπεριλαμβανομένων των πληρωμών σε επηρεαζόμενες κοινότητες ή
δήμους ή άλλους που βρίσκονται μέσα ή πλησίον του χώρου του Αιολικού
Πάρκου τα οποία (μέτρα) καθορίζονται στο Σχέδιο Χορηγιών του Υπουργείου
Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού της Κυπριακής ∆ημοκρατίας, ή/και που
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θα καθοριστούν από κρατικές υπηρεσίες ή άλλους αρμόδιους φορείς σε σχέση
με το Αιολικό Πάρκο, τον ΚΥΕΠ ή και το ∆ίκτυο Σύνδεσης. Καθ’ όλη τη ζωή του
Αιολικού Πάρκου (δηλαδή ενόσω το Αιολικό Πάρκο δεν έχει μόνιμα και πλήρως
αποξηλωθεί), ο ∆ΣΜΚ ή/και ο ΙΣΜ/ΙΣ∆ δεν θα οφείλουν και δεν θα έχουν
ευθύνη προς τον Παραγωγό για καταβολή ποσών ή λήψη ενεργειών
αναφορικά με αντισταθμιστικά μέτρα που τυχόν απαιτηθούν για τον
Υποσταθμό ∆ικτύου και/ ή τη Γραμμή Σύνδεσης.
4.2.5

Χρέωση απωλειών ενέργειας στο ∆ίκτυο Μέσης Τάσης

Κατά την περίοδο που το Αιολικό Πάρκο βρίσκεται συνδεδεμένο με το
Σύστημα ∆ιανομής, ο Παραγωγός είναι υπόχρεος να καταβάλλει το
κόστος των απωλειών ενέργειας που θα προκαλούνται στο δίκτυο
Μέσης Τάσης μέχρι τον Υποσταθμό ∆ικτύου.
O ∆Σ∆ θα κοινοποιεί στον Παραγωγό στις αρχές κάθε νέου έτους, το
κόστος των ετήσιων απωλειών ενέργειας. Ο υπολογισμός των
απωλειών ενέργειας καθώς και ο καταμερισμός τους μεταξύ των
διαφόρων ανεξάρτητων παραγωγών που χρησιμοποιούν μόνοι ή από
κοινού το συγκεκριμένο δίκτυο μέσης τάσης, θα γίνεται σύμφωνα με την
εγκριμένη από τη ΡΑΕΚ «Μεθοδολογία Χρέωσης Απωλειών Ενέργειας»
η οποία είναι δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του ∆ΣΜΚ.
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ΜΕΡΟΣ 5

ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΑΙΟΛΙΚΟΥ ΠΑΡΚΟΥ ΓΙΑ ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΕ ΤΟ ∆ΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ/ ∆ΙΑΝΟΜΗΣ
Οι τεχνικές απαιτήσεις για παράλληλη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου με το
δίκτυο Μεταφοράς/ ∆ιανομής καθορίζονται στους Κανόνες Μεταφοράς και
∆ιανομής. Ειδικότερα επισύρεται η προσοχή του Παραγωγού σε όλες τις
πρόνοιες του Κεφαλαίου Τ16, οι οποίες εφαρμόζονται αποκλειστικά για
Παραγωγούς από ΑΠΕ. Επιπρόσθετα τονίζονται τα πιο κάτω, χωρίς να
σημαίνει ότι οποιαδήποτε άλλη πρόνοια των Κανόνων Μεταφοράς και
∆ιανομής είναι λιγότερο σημαντική:

5.1

Μετασχηματιστές
που
συνδέονται
στο
Σύστημα
(Transmission System Connected Transformers)

Μεταφοράς

Όλοι οι Μετασχηματιστές που Συνδέονται στο Σύστημα Μεταφοράς πρέπει να
είναι εξοπλισμένοι με «συστήματα αλλαγής τάσης υπό φορτίο (ΣΑΤΦ) (“on
load tap changers”) σύμφωνα με το Άρθρο Τ1.7.2.5.1 των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Επίσης, τα τυλίγματα των μετασχηματιστών που συνδέονται στο Σύστημα
Μεταφοράς πρέπει να έχουν συνδεσμολογία σύμφωνη με τις πρόνοιες του
Άρθρου Τ1.7.2.5.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
5.2

Παρέμβαση σε συστήματα ακουστικής συχνότητας (Interference on
audio-frequency systems)
Στο Σύστημα Μεταφοράς και ∆ιανομής λειτουργεί Σύστημα ∆ιαχείρισης
Φορτίου (Load Management using a Ripple Control System) το οποίο
λειτουργεί στα 283,3 Hz. Το μέγιστο ύψος τάσης του είναι 12V και επηρεάζεται
από τη λειτουργία πυκνωτών ή/και ηλεκτρογεννητριών.
Σε περίπτωση που ο Παραγωγός επιθυμεί να εγκαταστήσει στο χώρο
εγκαταστάσεων του σύστημα αντιστάθμισης (ή άλλα συστήματα που μειώνουν
σε μη επιτρεπτά επίπεδα το σήμα του Συστήματος ∆ιαχείρισης Φορτίου), ο
Παραγωγός οφείλει να λάβει εκ των προτέρων και σε συνεννόηση με το ∆ΣΜΚ
τα απαραίτητα μέτρα έτσι ώστε το σήμα να διατηρείται σε ικανοποιητικά
επίπεδα, και ενημερώνει κατάλληλα το ∆ΣΜΚ για τα μέτρα αυτά.
Για αξιολόγηση της τήρησης αυτής της απαίτησης, ο ∆ΣΜΚ θα μετρά, σε
συνεννόηση με τον Παραγωγό, το σήμα του Συστήματος ∆ιαχείρισης Φορτίου
στο Σημείο Σύνδεσης. Οι μετρήσεις αυτές και οι συγκρίσεις θα
πραγματοποιούνται σε κατάλληλες χρονικές περιόδους με το Αιολικό Πάρκο
συνδεδεμένο και αποσυνδεδεμένο από το δίκτυο κατά περίπτωση.
Σε περίπτωση που μέχρι να ληφθούν από τον Παραγωγό τα απαραίτητα μέτρα
προστασίας του Ripple παρατηρηθεί ότι προκαλείται πρόβλημα στο σύστημα
Ripple, ο ∆ΣΜΚ διατηρεί δικαίωμα να διακόψει άμεσα τη λειτουργία του
Αιολικού Πάρκου, μέχρι να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα από τον Παραγωγό
για άρση του προβλήματος. Τέτοια προσωρινή διακοπή της λειτουργίας του
Αιολικού Πάρκου θα θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παραγωγού.
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5.3

Προστασία

5.3.1

Εγκατάσταση, Έλεγχος και Ρύθμιση Προστασίας
Οι ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων προστασίας γίνονται ούτως ώστε η λειτουργία
τους να είναι συμβατή με τις αρχές και πρακτικές λειτουργίας του υφιστάμενου
συστήματος προστασίας στο δίκτυο Μεταφοράς και ∆ιανομής. Τα Άρθρα
∆1.6.2.2 και ∆1.6.2.3 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής είναι σχετικά. Για
τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας του Συστήματος Μεταφοράς και τον
εντοπισμό σφαλμάτων στο Σύστημα Μεταφοράς και ∆ιανομής και στο Σύστημα
του Παραγωγού, οι ρυθμίσεις των συστημάτων προστασίας του Παραγωγού,
που μπορεί να έχουν λειτουργικές επιπτώσεις στο Σύστημα Μεταφοράς,
γνωστοποιούνται στο ∆ΣΜΚ, κατά το Άρθρο Τ1.10.6
των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής. Σημειώνεται ότι ο ∆ΣΜΚ μπορεί και πρέπει να
απαγορεύει τις ρυθμίσεις προστασίας του Παραγωγού εντός συγκεκριμένου
εύρους τιμών, κατά το Άρθρο Τ1.10.6 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Κατάλογος με τις ρυθμίσεις των ηλεκτρονόμων προστασίας όλων των
εγκαταστάσεων του Παραγωγού, όπως έχουν τελικά υιοθετηθεί, αποστέλλεται
στον ∆ΣΜΚ κατά την Ημερομηνία Σύνδεσης. Ο Παραγωγός είναι υπόχρεος να
ενημερώσει άμεσα και γραπτώς τον ∆ΣΜΚ για οποιαδήποτε αλλαγή αυτών
των ρυθμίσεων.

5.3.2

Σύστημα Καταγραφής ∆ιαταραχών ∆ικτύου και Ποιότητας Ισχύος
(Disturbance and Power Quality Recorder)
Ο Παραγωγός θα προμηθεύσει το Σύστημα Καταγραφής ∆ιαταραχών ∆ικτύου
και Ποιότητας Ισχύος. Ο τύπος του θα υποβληθεί στους ∆ΣΜΚ/∆Σ∆ για
έγκριση ώστε να διασφαλιστεί η συμβατότητά του με υφιστάμενες υποδομές.
Θα πρέπει να διαθέτει οπωσδήποτε θύρα δικτύωσης (Ethernet Port) για την εξ
αποστάσεως ανάκτηση των δεδομένων μέσω του διαδικτύου ή μέσω άλλου
μέσου. Οι τηλεπικοινωνιακές διευθετήσεις συμπεριλαμβανομένων όλων των
σχετικών εξόδων για την εξ αποστάσεως ανάκτηση των δεδομένων ποιότητας
ισχύος θα αναληφθούν από τον Παραγωγό. Το σύστημα θα καταγράφει τα
χαρακτηριστικά της ποιότητας ισχύος στο Σημείο Σύνδεσης και τις διάφορες
διαταραχές, ώστε, μαζί με άλλες πληροφορίες, να γίνεται αξιολόγηση της
λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου για συμμόρφωση με τις απαιτήσεις των
Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Ο Παραγωγός θα αναλάβει την εγκατάσταση, σύνδεση και λειτουργία του
συστήματος, ούτως ώστε ο ∆ΣΜΚ να έχει απρόσκοπτη σύνδεση εξ
αποστάσεως (μεταξύ των γραφείων του και του οργάνου) στον Καταγραφέα
∆ιαταραχών, μέσω τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης τύπου ETHERNET.
Το Σύστημα θα συνοδεύεται από κατάλληλο λογισμικό για σκοπούς ανάκτησης
και ανάλυσης των δεδομένων που θα καταγράφονται. Το λογισμικό θα
παραδοθεί στον ∆ΣΜΚ αφού πρώτα γίνει παρουσίαση και εκπαίδευση στο
Προσωπικό των ∆ΣΜΚ/ ∆Σ∆ που θα το χρησιμοποιεί. Όλα τα έξοδα της
εκπαίδευσης βαρύνουν τον Παραγωγό.

5.4

∆οκιμές, Λειτουργικοί Έλεγχοι και Τοποθέτηση σε Εμπορική Λειτουργία

5.4.1

∆οκιμές και Λειτουργικοί Έλεγχοι
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Ο Έλεγχος και η Παραλαβή του Εξοπλισμού του Παραγωγού συμπεριλαμβάνει
τις ∆οκιμές Ελέγχου και Παραλαβής Εξοπλισμού και τις ∆οκιμές Λειτουργίας
του Εξοπλισμού που Συνδέεται στο Σύστημα Μεταφοράς. Αυτές είναι ευθύνη
του Παραγωγού και θα πρέπει να διενεργηθούν από τον Επιβλέποντα
Μηχανικό του Παραγωγού σύμφωνα με τις πρόνοιες της Παραγράφου 3.5.1.
Ευθύνη του Παραγωγού είναι επίσης να διασφαλίζει συνεχώς τη συμμόρφωση
με τους Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής και την επιτυχία των δοκιμών και να
μην περιορίζει αυτές τις ευθύνες του με κανένα τρόπο σύμφωνα με το Άρθρο
Τ1.15.2 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Μερικές από τις δοκιμές που θα πρέπει να διεξάγει ο Παραγωγός
περιλαμβάνουν:
•

δοκιμές εκκίνησης και θέσης εκτός λειτουργίας των ανεμογεννητριών
(Start-up and shut down tests)
• δοκιμή για ικανότητα αδιάλειπτης παροχής της κάθε ανεμογεννήτριας (fault
ride through tests)
• δοκιμές προστασίας
• δοκιμή αρμονικών
• δοκιμή/μέτρηση των μεταβολών τάσης και της συνεισφοράς αναλαμπών.
• ∆οκιμές ενεργοποίησης του εξοπλισμού διακοπής
Οι δοκιμές θα πρέπει να διεξαχθούν στο χώρο της εγκατάστασης (on-site). Οι
δοκιμές αυτές γίνονται στην παρουσία Εξουσιοδοτημένου Εκπροσώπου του
∆ΣΜΚ/ ∆Σ∆.
Τα αποτελέσματα των δοκιμών θα πρέπει να δοθούν στο ∆ΣΜΚ πριν από την
Ημερομηνία Λειτουργίας κατά το Άρθρο Τ1.15.7 των Κανόνων Μεταφοράς και
∆ιανομής.
Εάν ζητηθεί από το ∆ΣΜΚ σε μεταγενέστερο στάδιο, μετά την Ημερομηνία
Λειτουργίας, να διεξαχθούν επιπρόσθετες δοκιμές, ο Παραγωγός είναι
υπόχρεος να τις διεξάγει ώστε να δείξει ότι συμμορφώνεται με τους Κανόνες
Μεταφοράς και ∆ιανομής. Η διαδικασία πραγματοποίησης των δοκιμών θα
γίνει σύμφωνα με τους όρους του Άρθρου Τ1.15.3 των Κανόνων Μεταφοράς
και ∆ιανομής.
Σκοπός των δοκιμών είναι η διασφάλιση της προστασίας του δικτύου. Οι
δοκιμές ή οποιαδήποτε επιθεώρηση των εγκαταστάσεων του Παραγωγού ή
οποιαδήποτε μη απόρριψη χαρακτηριστικών των εγκαταστάσεων του
Παραγωγού, δεν πιστοποιούν ούτε εγγυώνται ούτε εξασφαλίζουν ότι η
εγκατάσταση του Παραγωγού είναι ασφαλής ή επαρκής.
Η λειτουργία των εγκαταστάσεων του Παραγωγού απαιτεί Λειτουργικούς
Ελέγχους, σύμφωνα με το Άρθρο Τ9.5.1 των Κανόνων Μεταφοράς και
∆ιανομής. Οι υπευθυνότητες και διαδικασίες για την οργάνωση και διεξαγωγή
Λειτουργικών Ελέγχων, που μπορεί να επηρεάζουν το Σύστημα Μεταφοράς
ή/και το σύστημα του Παραγωγού καθορίζονται στο Κεφ. Τ9 των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Οι ∆οκιμές Συστήματος που πιθανόν να επηρεάσουν το σύστημα του
Παραγωγού, γίνονται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου ∆3.6 των
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Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
5.4.2

Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας
Η Ημερομηνία Εμπορικής Λειτουργίας θα καθοριστεί από τον ∆ΣΜΚ αφού
διαπιστώσει ότι η παραγόμενη ενέργεια από το Αιολικό Πάρκο ικανοποιεί τους
Κανόνες Μεταφοράς και ∆ιανομής και τη Σύμβαση Σύνδεσης, σύμφωνα και με
το περιεχόμενο της Παραγράφου 3.9.

5.5

Μετρητικές ∆ιατάξεις

5.5.1

Στον Υποσταθμό ∆ικτύου και στον ΚΥΕΠ θα εγκατασταθούν, συνδεθούν και
προγραμματιστούν [……]
αμφίδρομες, διπλής καταγραφής Μετρητικές
∆ιατάξεις (Κύριος Μετρητής και Μετρητής Επαλήθευσης), σύμφωνα με την
Παράγραφο 3.4.2, που θα καταγράφουν ανά τριάντα λεπτά τα εξής μεγέθη:
•
•
•
•
•

εισερχόμενη/ εξερχόμενη ενεργός ισχύς σε kW
εισερχόμενη/ εξερχόμενη άεργος ισχύς σε kVAr
εισερχόμενη/ εξερχόμενη ενεργός ενέργεια σε kWh
εισερχόμενη/ εξερχόμενη άεργος ενέργεια σε kVArh
εισερχόμενη/ εξερχόμενη φαινόμενη ισχύς σε kVA

Τα τεχνικά και σχεδιαστικά κριτήρια της κάθε μετρητικής διάταξης, η ακρίβεια
και η ρύθμιση, η πιστοποίηση της και η ανάγνωση των μετρητών και η
διαχείριση των δεδομένων γίνονται σύμφωνα με το Κεφάλαιο Τ13 των
Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής. Οι μετρητές θα είναι πανομοιότυποι και θα
λειτουργούν από ανεξάρτητα τυλίγματα μετασχηματιστών τάσης και
μετασχηματιστών έντασης κατά το Άρθρο Τ13.16.1 των Κανόνων Μεταφοράς
και ∆ιανομής. Η κλάση ακριβείας της κάθε μετρητικής διάταξης θα είναι όπως
καθορίζεται στο Άρθρο Τ13.19.3 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
5.5.2

Όλες οι μετρήσεις θα διεκπεραιώνονται από το ∆ΣΜΚ σύμφωνα με τις
πρόνοιες της παρούσας Σύμβασης και των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Οι μετρήσεις αυτές θα αποτελούν τη βάση για τον υπολογισμό του χρηματικού
ποσού που θα πληρώνεται ο Παραγωγός από την ΑΗΚ.
Οι μετρήσεις αυτές θα χρησιμοποιούνται επίσης και για υπολογισμό της
κατανάλωσης ενεργού και άεργου ενέργειας/ ισχύος από το Αιολικό Πάρκο, και
κατ’ επέκταση για υπολογισμό της χρέωσης του Παραγωγού

5.5.3

Η ασφάλεια των δεδομένων, η επαλήθευση των καταχωρημένων καταγραφών
και ο συντονισμός των διαδικασιών που ακολουθούνται σε περίπτωση βλάβης
της μετρητικής διάταξης, θα καθορίζονται σύμφωνα με τους Κανόνες Αγοράς
Ηλεκτρισμού, κατά τα Άρθρα Τ13.8.3.2 και Τ13.8.3.3
των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής. Οι τιμές των μετρήσεων επαληθεύονται και
αθροίζονται σύμφωνα με κανονισμούς που θα ορίζονται στους Κανόνες
Αγοράς Ηλεκτρισμού.

5.5.4

Αν υπάρξουν κενά (στο σύστημα μέτρησης) στην καταμέτρηση της ενέργειας,
τότε τα μετρούμενα μεγέθη θα προσδιορίζονται για το διάστημα αυτό καθ’
υπολογισμό από το ∆ΣΜΚ. Τόσο ο ∆ΣΜΚ όσο και ο Παραγωγός,
υποχρεούνται κατά το μέρος που ο καθένας απ’ αυτούς ευθύνεται, να
αποκαταστήσουν την κανονική και ακριβή μέτρηση μέσα στο κατά το δυνατό
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μικρότερο χρονικό διάστημα.
5.5.5

Ο Παραγωγός οφείλει να προβεί στις πιο κάτω ενέργειες:
1. Ο Παραγωγός θα εφοδιάσει τον ΙΣΜ/ΙΣ∆ με όλα τα στοιχεία/
χαρακτηριστικά του εξοπλισμού στον οποίο θα διασυνδεθούν οι
μετρητές
(όπως
λόγο
μετασχηματισμού
και
κλάση
των
μετασχηματιστών τάσης και έντασης, κ.λπ.).
2. Από το αρχικό στάδιο των εργασιών , ο Παραγωγός σε συνεργασία με
τον ΙΣΜ/ΙΣ∆ θα διασφαλίσει την κατάλληλη σφράγιση των χώρων όπου
θα συνδεθούν/ εγκατασταθούν οι μετρητές ώστε να μην είναι δυνατή
οποιαδήποτε παρέμβαση σε αυτούς.
3. Για σκοπούς τηλεμέτρησης των μετρητών ενέργειας ο Παραγωγός θα
εγκαταστήσει μια αναλογική τηλεφωνική γραμμή και θα διευθετήσει τον
τερματισμό της πλησίον των μετρητών. Η γραμμή αυτή δύναται να είναι
η τηλεφωνική γραμμή που θα εξυπηρετεί τις υπόλοιπες τηλεφωνικές
ανάγκες του ΚΥΕΠ. Σε περίπτωση όμως που δεν είναι εφικτή η
σύνδεση με αναλογική γραμμή τότε ο Παραγωγός θα πρέπει να
εγκαταστήσει κατάλληλο διαποδιαμορφωτή (GSM modem), νοουμένου
ότι υπάρχει ικανοποιητική λήψη σήματος κινητής τηλεφωνίας.
4.

Ο Παραγωγός μπορεί να εγκαταστήσει, για δικούς του σκοπούς,
μετρητή στα δικά του υποστατικά. Ο ∆ΣΜΚ μπορεί επίσης, αν ο
Παραγωγός το επιθυμεί και με αποκλειστική δαπάνη του Παραγωγού,
να προβεί σε διευθετήσεις για τηλεανάγνωση των μετρητών του ΙΣΜ/
ΙΣ∆ από τον Παραγωγό.
Σε καμία περίπτωση όμως ο μετρητής του Παραγωγού ή/και η
τηλεανάγνωση των μετρήσεων από τον Παραγωγό δεν θα
χρησιμοποιηθούν για σκοπούς πληρωμών ή για επαλήθευση των
μετρήσεων του ∆ΣΜΚ.

5.5.6

Το κόστος για την τηλεπικοινωνιακή σύνδεση και επικοινωνία των μετρητών με
τα γραφεία του ∆ΣΜΚ δεν περιλαμβάνεται στην Κεφαλαιουχική ∆απάνη της
Σύνδεσης. Ο Παραγωγός θα επωμιστεί εξ’ ολοκλήρου το κόστος εγκατάστασης
της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και τα μηνιαία ή ετήσια τέλη/ενοίκια για αυτή
τη σύνδεση και επικοινωνία.

5.6

Κεντρικός Έλεγχος Αιολικού Πάρκου και Αποστολή ∆εδομένων
Η παρακολούθηση και ο έλεγχος της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου θα
γίνεται από το Εθνικό Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΕΚΕΕ) μέσω του
τηλεπικοινωνιακού κόμβου του συστήματος τηλελέγχου και διαχείρισης
Ενέργειας (ΣΤΗ∆Ε) που βρίσκεται στον Υποσταθμό της ΑΗΚ «∆ασούπολη». Ο
Υποσταθμός αυτός βρίσκεται στην οδό Αμφιπόλεως 11, στο Στρόβολο.
Για το σκοπό αυτό θα πρέπει να ληφθούν κατάλληλες πρόνοιες.
Ο ∆ΣΜΚ θα δώσει στον Παραγωγό σε εύθετο χρόνο τελικό αναλυτικό πίνακα
των τηλεπικοινωνιακών σημάτων που αφορούν στη λειτουργία του Αιολικού
Πάρκου. Τα σήματα αυτά θα πρέπει να αποστέλλονται από το Αιολικό Πάρκο
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στο ΕΚΕΕ. Ενδεικτικός πίνακας των τηλεπικοινωνιακών σημάτων
(περιλαμβανομένων και εντολών για άνοιγμα/κλείσιμο διακοπτών του ΚΥΕΠ)
επισυνάπτεται στο Προσάρτημα 6.
Για το σκοπό αυτό ο Παραγωγός θα προβεί στα ακόλουθα, με αποκλειστικά
δικά του έξοδα:
(i) Θα συλλέξει τα σήματα σε τηλετερματική μονάδα εντός του ΚΥΕΠ,
σύμφωνα με το Άρθρο Τ8.2.5 των Κανόνων Μεταφοράς/ ∆ιανομής. Οι
τεχνικές προδιαγραφές και τα πρωτόκολλα επικοινωνίας θα
καθοριστούν από το ∆ΣΜΚ.
(ii) Θα αναλάβει την εγκατάσταση τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης που θα
ξεκινά από τον ΚΥΕΠ και θα καταλήγει στον Υποσταθμό «∆ασούπολη»
ή σε άλλο σημείο που θα υποδειχθεί αργότερα από το ∆ΣΜΚ, έτσι ώστε
να είναι δυνατή η μεταφορά των σημάτων στο ΕΚΕΕ. Η σύνδεση αυτή
θα είναι είτε μισθωμένο κύκλωμα είτε σύνδεση τύπου Ethernet
(TCP/IP) από σημείο-προς-σημείο και όχι μέσω του διαδικτύου. Ο
ακριβής τρόπος της σύνδεσης θα καθοριστεί σε μεταγενέστερο στάδιο
από το ∆ΣΜΚ.
(iii) Θα αναλάβει το μηνιαίο/ετήσιο ενοίκιο και σχετικά τέλη όλων των
τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων για τη μεταφορά των σημάτων από το
Αιολικό Πάρκο στο ΕΚΕΕ (η μεταφορά των σημάτων θα γίνει μέσω του
Υποσταθμού «∆ασούπολη» ή μέσω άλλου σημείου που θα υποδειχθεί
από το ∆ΣΜΚ).
(iv) Θα παρέχει την ευχέρεια στο ∆ΣΜΚ να περιορίζει τη συνολική
παραγωγή ισχύος του Αιολικού Πάρκου σύμφωνα με την Παράγραφο
6.6. Για το σκοπό αυτό θα εγκαταστήσει σύστημα «ελέγχου ενεργού
ισχύος»
(«active
power
set-point
control»)
και
ανάλογη
τηλεπικοινωνιακή διευκόλυνση μέσω των οποίων ο ∆ΣΜΚ θα δύναται
να επιτυγχάνει, όταν κριθεί αναγκαίο, την επιθυμητή ποσοστιαία
μέγιστη παραγωγή (ή μέγιστη παραγωγή) του Αιολικού Πάρκου.
5.7

Συντήρηση
Ο Παραγωγός έχει την ευθύνη συντήρησης όλων των εγκαταστάσεων που
είναι υπό την ιδιοκτησία του. Ο προγραμματισμός της συντήρησης θα γίνεται
με βάση τις πρόνοιες για Προγραμματισμό Συντηρήσεων Μονάδων
Παραγωγής που καθορίζονται στο Κεφ. Τ4 των Κανόνων Μεταφοράς και
∆ιανομής. Ο Παραγωγός θα πρέπει να συντηρεί επαρκώς τις εγκαταστάσεις
και τα μηχανήματα του ούτως ώστε να διασφαλίζεται η ασφαλής λειτουργία
τους και η ασφάλεια του προσωπικού του Παραγωγού. Ο ∆ΣΜΚ διατηρεί το
δικαίωμα να επιθεωρεί οποιαδήποτε χρονική στιγμή τα αποτελέσματα των
δοκιμών και τα αρχεία συντήρησης που σχετίζονται με τις εγκαταστάσεις και τα
μηχανήματα του, σύμφωνα με το Άρθρο Τ1.16.7.1 των Κανόνων Μεταφοράς
και ∆ιανομής.
Ο προγραμματισμός της συντήρησης του ∆ικτύου Σύνδεσης είναι ευθύνη του
∆ΣΜΚ και του ∆Σ∆ και θα γίνεται με βάση τις πρόνοιες για τον
Προγραμματισμό Συντήρησης του Συστήματος Μεταφοράς του Κεφ. Τ4 των
Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής. Η εκτέλεση της συντήρησης του ∆ικτύου
Σύνδεσης είναι ευθύνη του ΙΣΜ/ΙΣ∆.
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ΜΕΡΟΣ 6

ΑΛΛΕΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

6.1
6.1.1

∆εδομένα Σχεδιασμού
Στοιχεία και ∆εδομένα Σχεδιασμού Έργου
Όλα τα στοιχεία και δεδομένα που έχει παραχωρήσει ο Παραγωγός μαζί με την
αίτηση του για σύνδεση ή που έχει συνυποβάλει με αυτή όπως επίσης και
δεδομένα που έχουν άμεση σχέση με την αίτηση και υποβλήθηκαν για την
υποστήριξή της θεωρούνται στο στάδιο πριν από την αποδοχή της Προσφοράς
και Όρων Σύνδεσης, ως «Προκαταρκτικά ∆εδομένα Σχεδιασμού Έργου»,
σύμφωνα με τα Άρθρα Τ2.4.2.4 και Τ2.6.3 των Κανόνων Μεταφοράς και
∆ιανομής. Μετά την υπογραφή της Σύμβασης, τα Προκαταρκτικά ∆εδομένα
Σχεδιασμού Έργου θεωρούνται ως «∆εσμευτικά ∆εδομένα Σχεδιασμού
Έργου», αφού επιβεβαιωθούν ή και αναθεωρηθούν αν χρειάζεται, κατά το
Άρθρο Τ2.6.4 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Ο Παραγωγός είναι υπεύθυνος για την αξιοπιστία των «∆εδομένων
Σχεδιασμού Έργου» ή και άλλων δεδομένων που έχουν δοθεί ή θα δοθούν στο
∆ΣΜΚ και αφορούν στο Αιολικό Πάρκο. Αναλαμβάνει και δεσμεύεται ότι τα
δεδομένα αυτά παραμένουν αληθή, ακριβή και συμπληρωμένα κατά τη
διάρκεια ισχύος της Σύμβασης. Για το λόγο αυτό, όταν προβαίνει σε
αναθεωρήσεις, πληροφορεί το συντομότερο δυνατό και χωρίς καθυστέρηση το
∆ΣΜΚ, σε περίπτωση που υπάρχουν διαφοροποιήσεις. Αν κατά τη γνώμη του
∆ΣΜΚ τα δεδομένα που έχουν υποβληθεί από τον Παραγωγό είναι
λανθασμένα, τότε ακολουθείται η διαδικασία που περιγράφεται στο Άρθρο Τ2.8
των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.

6.1.2

∆εδομένα Σχεδιασμού Συστήματος
Για τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη του Συστήματος Μεταφοράς, ο ∆ΣΜΚ
μπορεί να απαιτήσει από τον Παραγωγό να παρέχει δεδομένα και
πληροφορίες στο ∆ΣΜΚ σε τακτική βάση σύμφωνα με τους Κανόνες
Σχεδιασμού (Τ2) των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής και ειδικότερα τα
Άρθρα Τ2.5.1 και Τ2.6.6 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.

6.1.3

Χρονοδιάγραμμα Υλοποίησης των Έργων του Παραγωγού
Ο Παραγωγός είναι υπόχρεος να ολοκληρώσει τα Έργα του Παραγωγού και να
είναι έτοιμος για σύνδεση, το αργότερο εντός 24 μηνών από την ημερομηνία
υπογραφής της Σύμβασης Σύνδεσης. Σε περίπτωση μη συμμόρφωσης του
Παραγωγού, αυτό αποτελεί Γεγονός Ουσιώδους Παράβασης της Σύμβασης,
σύμφωνα με την Παράγραφο 1.6.2.
Ο Παραγωγός θα πρέπει να υποβάλει στο ∆ΣΜΚ για έγκριση, το αργότερο
εντός τριών μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της Σύμβασης,
λεπτομερές
χρονοδιάγραμμα
υλοποίησης
των
ηλεκτρολογικών,
μηχανολογικών, δομικών ή άλλων έργων του Αιολικού Πάρκου.
Για παρακολούθηση του χρονοδιαγράμματος, ο Παραγωγός θα υποβάλλει
κάθε τέσσερις μήνες έκθεση προόδου των έργων αυτών. Κάθε έκθεση θα
συνοδεύεται με το χρονοδιάγραμμα στο οποίο θα σημειώνεται ο πραγματικός
χρόνος που αναλώθηκε για την υλοποίηση των επί μέρους εργασιών
συγκρινόμενος με το χρόνο που υπολογίστηκε στο εγκριθέν χρονοδιάγραμμα.
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∆ιευκρινίζεται ότι ο Παραγωγός δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση που
παρατηρηθούν καθυστερήσεις ή αποκλίσεις του Παραγωγού από το
χρονοδιάγραμμα του, οι οποίες οφείλονται σε τυχόν μη έγκαιρη υλοποίηση
εργασιών που έχουν αναληφθεί από τον ΙΣΜ/ΙΣ∆ ή το ∆ΣΜΚ.
6.2

Ονοματολογία Εγκαταστάσεων Παραγωγού
Η ονοματολογία των εγκαταστάσεων και μηχανημάτων του Παραγωγού
γίνεται σύμφωνα με τις πρόνοιες του Άρθρου Τ1.5 των Κανόνων Μεταφοράς
και ∆ιανομής. Κατά το Άρθρο Τ1.5.2, η ορολογία και η ονοματολογία που
χρησιμοποιούνται σχετικά με τις εγκαταστάσεις του χρήστη που συνδέεται στο
Σύστημα Μεταφοράς πρέπει να ακολουθεί την τυποποιημένη ορολογία του
∆ΣΜΚ, η οποία έχει ειδικά σχεδιαστεί για να διασφαλίσει την αποφυγή
παρερμηνειών σχετικά με την ορολογία και την ονοματολογία.
Ο Παραγωγός επίσης, σύμφωνα με το Άρθρο Τ1.5.3
των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής, είναι υπεύθυνος για την προμήθεια, τοποθέτηση και
συντήρηση καθαρών και ευκρινών επιγραφών, στις οποίες αναγράφεται η
ορολογία και ονοματολογία των εγκαταστάσεων και των μηχανημάτων που
βρίσκονται στο χώρο των εγκαταστάσεων του. Έχει επίσης υποχρέωση να
διασφαλίζει συνεχώς την ορθότητα των επιγραφών του.

6.3

Στελέχωση Σταθμού Παραγωγής
Ο Παραγωγός οφείλει να στελεχώνει τον Σταθμό Παραγωγής με κατάλληλο
προσωπικό ώστε να ικανοποιούνται πάντοτε οι πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής. Ειδικότερα ο Παραγωγός οφείλει πριν την
Ημερομηνία Σύνδεσης :
(α)
(β)

Να δηλώσει στο ∆ΣΜΚ, σύμφωνα με το Άρθρο Τ8.2.4.2 των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής, τον Εξουσιοδοτημένο Εκπρόσωπο του και τα
σημεία επικοινωνίας που διαθέτει.
Να διαθέτει Συντονιστή Ασφάλειας/ Λειτουργό Ελέγχου, ο οποίος
σύμφωνα με τις πρόνοιες του Κεφαλαίου Τ12 των Κανόνων Μεταφοράς
και ∆ιανομής έχει αποκτήσει πιστοποιητικό εξουσιοδότησης για τις
εγκαταστάσεις στην Περιοχή Ευθύνης του Παραγωγού.

6.4

∆ικαιώματα πρόσβασης του Παραγωγού, του ∆ΣΜΚ και του ΙΣΜ/ ΙΣ∆

6.4.1

Για την περίοδο που προηγείται της Ημερομηνίας Σύνδεσης:
(i) κάθε Συμβαλλόμενος οφείλει να μην αρνείται στον άλλο Συμβαλλόμενο,
στους υπάλληλους, εκπρόσωπους, προμηθευτές, εργολάβους και
υπεργολάβους του, οποιαδήποτε άδεια/συγκατάθεση για δικαιολογημένη
πρόσβαση στο χώρο των έργων, η οποία ζητείται από το Συμβαλλόμενο
για σκοπούς συντονισμού των κατασκευαστικών και άλλων εργασιών,
επιτυχούς ολοκλήρωσης των έργων του Αιολικού Πάρκου και των έργων
του ∆ικτύου Σύνδεσης καθώς και εκπλήρωσης των υποχρεώσεων του
που απορρέουν από τη Σύμβαση και τους Κανόνες Μεταφοράς και
∆ιανομής. Επίσης ο Παραγωγός οφείλει να μην αρνείται στο ∆ΣΜΚ ή στον
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ΙΣΜ/ΙΣ∆ ή τους υπάλληλους, εκπρόσωπους, προμηθευτές ή εργολάβους
τους, δικαιολογημένη πρόσβαση σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή
χώρους που βρίσκονται πέραν του Ορίου Κατασκευής προς την πλευρά
του Παραγωγού. Παράλληλα ο ∆ΣΜΚ οφείλει να μην αρνείται στον
Παραγωγό δικαιολογημένη πρόσβαση σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή
χώρους που βρίσκονται πέραν του Ορίου Κατασκευής προς την πλευρά
του ΙΣΜ/ΙΣ∆ και επίσης ο ∆ΣΜΚ λαμβάνει μέτρα ώστε ο ΙΣΜ/ΙΣ∆ να μην
αρνείται τέτοια πρόσβαση.
(ii) Τέτοια πρόσβαση όπως περιγράφεται στο πιο πάνω εδάφιο (i):
• θα είναι επιτρεπτή νοουμένου ότι ο αιτούμενος την πρόσβαση
δεσμεύεται υπεύθυνα προς αυτόν που θα παραχωρήσει την
πρόσβαση ότι λαμβάνει κατάλληλα μέτρα ώστε ο εισερχόμενος στο
χώρο υπάλληλος, εκπρόσωπος, προμηθευτής, εργολάβος ή
υπεργολάβος του να τηρεί τους κανόνες και κανονισμούς ασφάλειας
που ισχύουν στο χώρο αυτό,
• θα συνοδεύεται από γραπτή άδεια/συγκατάθεση που θα έχει δοθεί από
τον άλλο Συμβαλλόμενο ή τον ΙΣΜ/ΙΣ∆ κατά περίπτωση, εκτός αν
προνοείται ή εννοείται διαφορετικά από τη Σύμβαση, και
• θα καθορίζει ξεκάθαρα τα άτομα ή λειτουργούς που θα έχουν δικαίωμα
πρόσβασης στο χώρο και θα ισχύει για συγκεκριμένη χρονική περίοδο
που θα προκαθορίζεται και θα συμφωνείται μεταξύ των
ενδιαφερόμενων μερών.
6.4.2

Για την περίοδο που έπεται της Ημερομηνίας Σύνδεσης:
Ο Παραγωγός δεν έχει δικαίωμα πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ή χώρους ή
υποστατικά του ΙΣΜ/ΙΣ∆ πέραν του Ορίου Ιδιοκτησίας, όπως επίσης και ο
∆ΣΜΚ και ο ΙΣΜ/ΙΣ∆ δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης σε εγκαταστάσεις ή
χώρους ή υποστατικά του Παραγωγού πέραν του Ορίου Ιδιοκτησίας προς την
πλευρά του Παραγωγού, εκτός αν αυτό προνοείται στην Παράγραφο 6.4.3.

6.4.3

Ανεξάρτητα των όσων αναφέρονται στην πιο πάνω Παράγραφο 6.4.2:
(i)

O Παραγωγός είναι υπόχρεος οποιαδήποτε στιγμή, αν ζητείται από
το ∆ΣΜΚ, να παραχωρεί στους ∆ΣΜΚ και ΙΣΜ/ΙΣ∆ καθώς και στους
υπάλληλους, εκπρόσωπους, αντιπρόσωπους, προμηθευτές,
εργολάβους και υπεργολάβους αυτών, δικαίωμα πρόσβασης στις
εγκαταστάσεις ή χώρους ή υποστατικά του Παραγωγού πέραν του
Ορίου Ιδιοκτησίας προς την πλευρά του Παραγωγού για σκοπούς
διεκπεραίωσης των καθηκόντων τους σύμφωνα με τους Κανόνες
Μεταφοράς και ∆ιανομής, αφού δοθεί προηγουμένως λογική
προειδοποίηση από το ∆ΣΜΚ. Εξαιρούνται οι Καταστάσεις
Εκτάκτου Ανάγκης του Συστήματος, όπου τέτοια προειδοποίηση
δεν είναι αναγκαία και ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέψει, με καλή
πίστη, ελεύθερη πρόσβαση στο ∆ΣΜΚ, τον ΙΣΜ/ΙΣ∆ και τους
υπαλλήλους, εκπροσώπους, προμηθευτές, εργολάβους και
υπεργολάβους τους.

(ii)

Πρόσβαση του Παραγωγού στους χώρους του ΙΣΜ/ΙΣ∆ πέραν του
Ορίου Ιδιοκτησίας είναι δυνατή στην περίπτωση που δοθεί στον
Παραγωγό εκ των προτέρων γραπτή άδεια/συγκατάθεση από το
∆ΣΜΚ ή τον ΙΣΜ/ΙΣ∆. Ο ∆ΣΜΚ και ο ΙΣΜ/ΙΣ∆ δεν θα απορρίπτουν
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λογικό αίτημα του Παραγωγού για πρόσβαση στον Υποσταθμό
∆ικτύου.
6.5

Κανονισμοί Ασφάλειας
Οι διαδικασίες που πρέπει να εφαρμόζονται από το ∆ΣΜΚ και τον Παραγωγό
για το συντονισμό, εφαρμογή και διατήρηση των απαραίτητων προληπτικών
μέτρων ασφάλειας, όταν πρόκειται να γίνουν εργασίες στο Σύστημα
Μεταφοράς ή ∆ιανομής ή στο σύστημα του Παραγωγού, έτσι ώστε οι εργασίες
αυτές να εκτελεστούν με ασφάλεια, καθορίζονται στο Κεφάλαιο Τ12 των
Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Σημειώνεται ότι, μεταξύ άλλων, ο Παραγωγός οφείλει να υιοθετήσει, αφού
πρώτα λάβει την έγκριση του ∆ΣΜΚ, δικούς του «Τοπικούς Κανονισμούς
Ασφάλειας» (Local Safety Rules) και να κατονομάσει στο ∆ΣΜΚ τον
Συντονιστή Ασφάλειας του Αιολικού Πάρκου, ο οποίος έχει αποκτήσει
πιστοποιητικό εξουσιοδότησης σύμφωνα με το Κεφάλαιο Τ12, των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής.

6.6

Προσωρινός Περιορισμός ή ∆ιακοπή της Λειτουργίας του Αιολικού
Πάρκου
Ο ∆ΣΜΚ διατηρεί το δικαίωμα να περιορίζει προσωρινά ή και να διακόπτει
ολοκληρωτικά τη λειτουργία του Αιολικού Πάρκου, χωρίς να οφείλει καμία
αποζημίωση στον Παραγωγό, στις ακόλουθες περιπτώσεις σύμφωνα με τις
πρόνοιες του Άρθρου Τ10.7.4 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής: :
(i)

Για λειτουργικούς σκοπούς, σύμφωνα με τις πρόνοιες των Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής.

(ii)

Σε περίπτωση που ο Παραγωγός δεν συμμορφώνεται με τις εντολές
του ∆ΣΜΚ ώστε να ικανοποιεί τους όρους της παρούσας Σύμβασης
καθώς επίσης και τις απαιτήσεις των εκάστοτε σε ισχύ Κανόνων
Μεταφοράς και ∆ιανομής. Σε τέτοια περίπτωση, ο περιορισμός της
λειτουργίας ή η διακοπή της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου
θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του Παραγωγού.

Η επανασύνδεση/ επαναφορά της λειτουργίας του Αιολικού Πάρκου από το
∆ΣΜΚ για τις περιπτώσεις (i) και (ii) πιο πάνω θα γίνει, αντίστοιχα, όταν
αρθούν τα πιο πάνω λειτουργικά προβλήματα, ή όταν ο Παραγωγός
συμμορφωθεί πλήρως με τις εντολές του ∆ΣΜΚ.
6.7

Παροχή Ηλεκτρικού Ρεύματος Χαμηλής Τάσης στον ΚΥΕΠ
Αναφορικά με παροχή Χαμηλής Τάσης στον ΚΥΕΠ που θα καλύπτει τις
μόνιμες ανάγκες του ΚΥΕΠ, σημειώνονται τα ακόλουθα:
(α) Ο Παραγωγός δύναται να έχει μία πηγή τροφοδότησης από το ∆ίκτυο
Σύνδεσης (μέσω ενός εναέριου μετασχηματιστή ή του γειωτικού
μετασχηματιστή , αναλόγως του τρόπου σύνδεσης του Αιολικού Πάρκου).
(β) Ο Παραγωγός δύναται να έχει εναλλακτική πηγή τροφοδότησης είτε από
δική του γεννήτρια είτε με τροφοδότηση από το πλησιέστερο υφιστάμενο
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δίκτυο της ΑΗΚ.
Στην περίπτωση της εναλλακτικής πηγής τροφοδότησης από το δίκτυο της
ΑΗΚ, ο Παραγωγός θα πρέπει να υποβάλει έγκαιρα αίτηση στα αρμόδια
Περιφερειακά Γραφεία της ΑΗΚ για παροχή ηλεκτρικού ρεύματος στις
εγκαταστάσεις του. Ο Παραγωγός θα καταβάλει όλη τη σχετική δαπάνη που θα
του κοινοποιηθεί από την ΑΗΚ.
6.8

Ηλεκτρολογική Εγκατάσταση του Παραγωγού
Η ηλεκτρολογική εγκατάσταση του Παραγωγού θα πρέπει να ακολουθεί τους
ισχύοντες κανόνες/κανονισμούς ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων σε όλες τις
περιπτώσεις, όπως αυτοί τροποποιούνται εκάστοτε, περιλαμβανομένων και
των προνοιών για ύπαρξη στον ίδιο χώρο συρματώσεων που τροφοδοτούνται
από διαφορετικές πηγές.
Ο Παραγωγός οφείλει να διεκπεραιώσει τις ηλεκτρολογικές του εγκαταστάσεις
και να προβεί στις απαιτούμενες ενέργειες για εξασφάλιση έγκρισης τους
σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία.

6.9

Αποξήλωση του Αιολικού Πάρκου
Σε περίπτωση που ο Παραγωγός επιζητεί μόνιμη απενεργοποίηση του
Αιολικού Πάρκου ή προτίθεται να διακόψει τη λειτουργία ή να αποσύρει από τη
λειτουργία οποιαδήποτε από τις ανεμογεννήτριες του με συνολική
Καταχωρημένη Ισχύ μεγαλύτερη από 5 MW, οφείλει να ειδοποιεί το ∆ΣΜΚ
τουλάχιστον εικοσιτέσσερις (24) ημερολογιακούς μήνες πριν από αυτή την
ενέργεια, κατά το Άρθρο Τ2.4.7 των Κανόνων Μεταφοράς και ∆ιανομής.
Επιπρόσθετα, σε περίπτωση μόνιμης απενεργοποίησης του Αιολικού Πάρκου,
ο Παραγωγός οφείλει να επαναφέρει το χώρο ο οποίος εμπίπτει στη δική του
ευθύνη, όπως ο χώρος αυτός καθορίζεται στην Παράγραφο 3.6, στην αρχική
του φυσική κατάσταση, σύμφωνα με τις πρόνοιες της Άδειας Κατασκευής που
του έχει χορηγηθεί από τη ΡΑΕΚ και/ή τυχόν απαιτήσεις άλλης Αρμόδιας
Αρχής.

ΤΑ ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑΤΑ 1, 2, 3, 4 5Α, 5Β ΚΑΙ 6 ΑΚΟΛΟΥΘΟΥΝ.
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ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ
για το Αιολικό Πάρκο «[……]» [……] ΜW της εταιρείας [……]
Αριθμός Σύμβασης [……]
Η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται την
Για
το
∆ιαχειριστή
Μεταφοράς Κύπρου

Συστήματος

……………………………………………..
∆ιευθυντής
∆ιαχειριστή
Μεταφοράς Κύπρου

…………………….

…………………………………

Συστήματος (Υπογραφή)

…………………………………
(Σφραγίδα)
Μάρτυρας

…………………………………….

…………………………….

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)

………………
(Αρ. Ταυτότητας
ή ∆ιαβατηρίου)

………………………………………………………………………………………………………………
Για τον Παραγωγό

……………………………………………
(Ονοματεπώνυμο)

……………………………………….
(Υπογραφή)

……………………………………………
(Τίτλος)

……………………………………….
(Σφραγίδα)

Μάρτυρας
…………………………………….

…………………………….

(Ονοματεπώνυμο)

(Υπογραφή)
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………………
(Αρ. Ταυτότητας
ή ∆ιαβατηρίου)

