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Σύµβαση Σύνδεσης Α/Π …………. MW
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Στην Αθήνα σήµερα, την ..................................... 2012, µεταξύ:
• της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ
ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (εφεξής Α∆ΜΗΕ), η οποία
εδρεύει στην Αθήνα, οδ. ∆υρραχίου 89 και Κηφισού, έχει ΑΦΜ 099877486, ∆ΟΥ
ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. Σπυρίδωνα Βάσσο δυνάµει
της υπ’ αριθµόν 87/17.11.2011 αποφάσεως του ∆.Σ., ως Κύριος και ∆ιαχειριστής
του Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και
• της ανώνυµης εταιρείας µε την επωνυµία «………………………
…………………………» και το διακριτικό τίτλο «……………………….» η
οποία εδρεύει στην ………, ……………, έχει ΑΦΜ ……………, ∆ΟΥ
…………….. και εκπροσωπείται νόµιµα από τον κ. …………….., δυνάµει του
από ……………πρακτικού του ∆.Σ. της εταιρείας σε συνδυασµό µε το
καταστατικό της, η οποία θα ονοµάζεται στο εξής Παραγωγός,

λαµβάνοντας υπόψη:
1. το Νόµο 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα µεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ 179 Α/22-8-2011),
2. το Νόµο 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιµων Πηγών
Ενέργειας για την αντιµετώπιση της κλιµατικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε
θέµατα αρµοδιότητας του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιµατικής
Αλλαγής» (ΦΕΚ 85 Α/4-06-2010),
3. το Νόµο 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιµες Πηγές
Ενέργειας και Συµπαραγωγή Ηλεκτρισµού και Θερµότητας Υψηλής Απόδοσης
και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129Α/ 27-06-2006) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
4. το άρθρο 33 παρ. 3 και 4 του Ν. 2859/2000 «Κύρωση του Κώδικα Φ.Π.Α.» (ΦΕΚ
Α 248), όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 12 παρ. 14 και 15 του Νόµου
3851/2010 και ισχύει,
5. το Νόµο 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας - Ρύθµιση
θεµάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 286Α/ 22-12-1999),
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
6. τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (εφεξής Κώδικας ∆ιαχείρισης Συστήµατος ή Κ∆Σ) που εγκρίθηκε µε
την υπ’ αριθµό 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ(ΦΕΚ 103Β/31-01-2012), όπως ισχύει,
7. τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής Κώδικας Συναλλαγών
Ηλεκτρικής Ενέργειας ή ΚΣΗΕ) που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 56/2012
απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ 104Β/31-01-2012), όπως ισχύει,
8. την υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ. ∆6/Φ1/οικ.13310/2007 «∆ιαδικασία έκδοσης
αδειών εγκατάστασης και λειτουργίας σταθµών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
µε χρήση ανανεώσιµων πηγών ενέργειας» (ΦΕΚ 1153Β/ 10-07-2007),

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ_Α∆ΜΗΕ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ_12_10_2012.doc

1

Σύµβαση Σύνδεσης Α/Π …………. MW

9.

Υ/Σ ……………..

την υπ’ αριθµ. …………………. Απόφαση της ΡΑΕ για «Χορήγηση άδειας
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκο σταθµό ισχύος … MW στη
θέση «………………..», του ∆ήµου …………., του Νοµού …………., στην
εταιρεία
……………………………………………………..»
µε
δ.τ.
«……………...».

10.
• την µε αρ. πρωτ. ………………………… απόφαση του Γενικού Γραµµατέα
της Αποκεντρωµένης ∆ιοίκησης …………….. «Έγκριση περιβαλλοντικών
όρων για την εγκατάσταση και λειτουργία µονάδας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από σύστηµα φωτοβολταϊκών ……………………… της εταιρείας µε
την επωνυµία “………………………………….”, που θα εγκατασταθεί στο µε
αριθµό ………………………», ∆ήµος ………...., Περιφερειακή Ενότητα
……………. Περιφέρεια ………………, καθώς και
• την µε αρ. πρωτ. ……………………………….απόφαση του …………………..
για
την
«Έγκριση
Περιβαλλοντικών
Όρων
για
το
έργο
:……………………………..
11. την µε αρ. πρωτ. …………………….. …………………………… «Χορήγηση
άδειας εγκατάστασης σταθµού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
φωτοβολταϊκό σύστηµα εγκατεστηµένης ισχύος ………………………………….
12. την µε αρ. πρωτ. ∆ΕΣΜΗΕ (ή Α∆ΜΗΕ) ………..……… Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης για δύο (2) Φωτοβολταϊκούς (Φ/Β) Σταθµούς στον ∆ήµο
…………………………………...
13. την µε αρ. πρωτ. ∆ΕΣΜΗΕ (ή Α∆ΜΗΕ)
Παραγωγούγια τη σύναψη Σύµβασης Σύνδεσης,

………………… αίτηση του

ΕΠΕΙ∆Η, ο Α∆ΜΗΕ αφενός ως ∆ιαχειριστής του Συστήµατος παρέχει βάσει του
σκοπού του πρόσβαση στο Σύστηµα µεταξύ άλλων και σε Παραγωγούς και
υπογράφει Σύµβαση Σύνδεσης µε αυτούς, η οποία προσδιορίζει τις ελάχιστες
προδιαγραφές σχετικά µε: α) τη µέθοδο σύνδεσης στο Σύστηµα και τη διασφάλιση
της οµαλής λειτουργίας του Συστήµατος στο σηµείο σύνδεσης, β) το είδος των
σηµάτων και ενδείξεων που πρέπει να παρέχονται από κάθε χρήστη και γ) τις
απαιτήσεις ορολογίας και ονοµατολογίας που χρησιµοποιούνται για το σύνολο των
εγκαταστάσεων και µηχανηµάτων που συνδέονται στο Σύστηµα και αφετέρου ως
Κύριος του Συστήµατος έχει την αρµοδιότητα ανάπτυξης του Συστήµατος και
διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και υποδοµή για τον έλεγχο συµµόρφωσης µε
τις προδιαγραφές του Συστήµατος των έργων που απαιτούνται για τη σύνδεση στο
Σύστηµα του Φωτοβολταϊκού Σταθµού του Παραγωγού.
ΕΠΕΙ∆Η, η «’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’’…….» είναι Παραγωγός ΑΠΕ κατά την έννοια του
Ν.2773/99, επιθυµεί τη σύνδεση στο Σύστηµα του Φωτοβολταϊκού σταθµού
παραγωγής ισχύος ……… MW, στη θέση του ∆ήµου ……………, του Νοµού
…………..και έχει υποβάλει σχετικό αίτηµα στον Α∆ΜΗΕ.
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Ήδη, τα Μέρη συµφωνούν τα εξής:

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ
Προοίµιο – Ονοµατολογία
Για τις ανάγκες της παρούσας Σύµβασης οι παρακάτω όροι έχουν την έννοια που
δίνεται στο παρόν άρθρο, εκτός εάν αλλιώς αναφέρεται στο κείµενο της παρούσας.
Φωτοβολταϊκός Σταθµός ή Φωτοβολταϊκό Πάρκο (Φ/Β Σταθµός ή Φ/Β Πάρκο)
είναι ο σταθµός ο οποίος παράγει ηλεκτρική ενέργεια προερχόµενη από την
εκµετάλλευση ηλιακής ενέργειας µέσω του φωτοηλεκτρικού φαινοµένου.
Άρθρο νοείται κάθε άρθρο της παρούσας Σύµβασης εκτός εάν γίνεται αναφορά σε
άρθρο άλλου κειµένου Σύµβασης ή Νόµου ή Υπουργικής Απόφασης κ.λ.π.
Έργα Σύνδεσης από το Φωτοβολταϊκό (Φ/Β) Σταθµό έως το όριο του
Συστήµατος περιλαµβάνουν το σύνολο των εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και
εργασιών που απαιτούνται για τη σύνδεση του Σταθµού του Παραγωγού έως το όριο
του Συστήµατος.
Έργα Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση έχουν την έννοια που δίνεται
στον Κώδικα και περιλαµβάνουν το σύνολο των εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και
εργασιών, που απαιτούνται για τη σύνδεση του Σταθµού του Παραγωγού από το όριο
των εγκαταστάσεων του Παραγωγού µέχρι το υφιστάµενο Σύστηµα (βλ. Άρθρο 3 –
Όρια εγκαταστάσεων του Παραγωγού).
Έργα Σύνδεσης περιλαµβάνουν το σύνολο των εγκαταστάσεων, εξοπλισµού και
εργασιών που απαιτούνται για τη σύνδεση του Φ/Β Σταθµού του Παραγωγού έως το
υφιστάµενο Σύστηµα και αποτελούνται από τα Έργα Επέκτασης του Συστήµατος για
τη Σύνδεση και τα Έργα Σύνδεσης από το Φ/Β Σταθµό έως το όριο του Συστήµατος.
Κοινά έργα σύνδεσης είναι όσα από τα έργα σύνδεσης χρησιµοποιούνται από
περισσότερους του ενός χρήστες.
Κώδικας ∆ιαχείρισης (Κ∆Σ) ορίζεται ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Συστήµατος
Ηλεκτρικής Ενέργειας που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 57/2012 απόφαση της ΡΑΕ
(ΦΕΚ 103Β/31-01-2012), όπως ισχύει.
Κώδικας Συναλλαγών (ΚΣΗΕ) ορίζεται ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας που εγκρίθηκε µε την υπ’ αριθµό 56/2012 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ
104Β/31-01-2012), όπως ισχύει.
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Άρθρο 1 - Αντικείµενο της Σύµβασης
Η παρούσα Σύµβαση καθορίζει τους όρους για τη σύνδεση του Φ/Β Σταθµού του
Παραγωγού στο Σύστηµα όπως αναλυτικότερα περιγράφεται στο Κεφάλαιο Β της
παρούσας. Σύµφωνα µε τους Κώδικες (Κ∆Σ & ΚΣΗΕ) η τήρηση των όρων αυτών
αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την πρόσβαση του Παραγωγού στο Σύστηµα.
Περιγράφει, επίσης τα απαραίτητα έργα για τη σύνδεση του Φ/Β Σταθµού του
Παραγωγού στο Σύστηµα, όπως και τα έργα και τις υπηρεσίες που αναλαµβάνει ο
Α∆ΜΗΕ για το σκοπό αυτό.
Τέλος καθορίζονται οι αµοιβαίες υποχρεώσεις Α∆ΜΗΕ και Παραγωγού σε ότι αφορά
την τηλεποπτεία τον τηλεχειρισµό και την τηλερύθµιση των εγκαταστάσεων του
Παραγωγού και τις µετρητικές διατάξεις που απαιτούνται κατά τη λειτουργία των
εγκαταστάσεων του τελευταίου.

Άρθρο 2 - Ευθύνη των Μερών
Οι συµβαλλόµενοι συµφωνούν ότι οι ευθύνες των Μερών έχουν ως εξής:
- Ο Α∆ΜΗΕ ευθύνεται για τις µελέτες των όρων σύνδεσης, την παροχή στοιχείων
Συστήµατος, τον καθορισµό των γενικότερων απαιτήσεων σύνδεσης (µετάδοση
σηµάτων, ονοµατολογία, µετρήσεις) και για την παροχή πρόσβασης στο Σύστηµα,
εφόσον τηρηθούν οι όροι της παρούσας. Επίσης ευθύνεται για τον έλεγχο των
Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση ώστε αυτά να είναι έντεχνα,
χωρίς ελαττώµατα και σύµφωνα µε τους Κώδικες (Κ∆Σ & ΚΣΗΕ) και τις
προδιαγραφές του Συστήµατος, όπως επίσης και για την έγκαιρη και ορθή εκτέλεση
των εργασιών που αναλαµβάνει στα πλαίσια της παρούσας Σύµβασης.
- Ο Παραγωγός ευθύνεται για την έντεχνη, χωρίς ελαττώµατα και σύµφωνα µε τους
Κώδικες (Κ∆Σ & ΚΣΗΕ) και τις προδιαγραφές του Συστήµατος εκτέλεση των
Έργων Σύνδεσης, όπως και για την τήρηση των όρων σύνδεσης που περιγράφονται
στην παρούσα και των όρων των Κωδίκων (Κ∆Σ & ΚΣΗΕ). Επίσης, ο Παραγωγός
ευθύνεται για την έγκαιρη καταβολή των πληρωµών και την τήρηση των λοιπών
υποχρεώσεών του που περιγράφονται στην παρούσα Σύµβαση.

Άρθρο 3 - Συµµόρφωση µε τους Κώδικες και τη σχετική νοµοθεσία
Τα συµβαλλόµενα Μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύµφωνα µε τις διατάξεις των
Κωδίκων (Κ∆Σ & ΚΣΗΕ) όπως εκάστοτε ισχύουν καθώς επίσης και µε το σύνολο
του νοµοθετικού πλαισίου που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας.
Έτσι κάθε ζήτηµα, που δεν ρυθµίζεται ρητά από την παρούσα Σύµβαση, διέπεται από
τους Κώδικες (Κ∆Σ & ΚΣΗΕ) και το λοιπό νοµικό πλαίσιο που διέπει τη λειτουργία
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όπως εκάστοτε ισχύει.

Άρθρο 4 - Αλληλογραφία
Κάθε έγγραφο σχετικό µε την παρούσα Σύµβαση, πρέπει να κοινοποιείται επί
αποδείξει:
Για τον Α∆ΜΗΕ
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οδός: ∆υρραχίου 89 & Κηφισού, 104 43 Αθήνα
Τηλ: 210 5192302
Φαξ: 210 5192269
Κλιµάκιο Συµβάσεων Σύνδεσης Χρηστών (ΚΣΣΧ)
Για τον Παραγωγό
οδός: ………………………..
Τηλ: ……. ……………
Φαξ: …………………..
Υπόψη: κ. …………………
Οποιαδήποτε τυχόν αλλαγή της διεύθυνσης ή της εκπροσώπησης οποιουδήποτε
συµβαλλοµένου, ή του αριθµού τηλεφώνου ή του αριθµού φαξ, πρέπει να
γνωστοποιείται στους άλλους συµβαλλόµενους µε έγγραφο.

Άρθρο 5 - Ανωτέρα Βία
Όλα τα περιστατικά τα οποία επηρεάζουν την εκτέλεση της παρούσας Σύµβασης και
ξεφεύγουν, κατά εύλογη κρίση, από τον έλεγχο των συµβαλλοµένων και τα οποία
ήταν αδύνατο να προβλεφθούν ή προληφθούν παρόλη την επιµέλεια που θα
επιδεικνυόταν θεωρούνται ως περιστατικά ανωτέρας βίας. Οι απεργίες και τα
απεργιακά µέτρα από αναγνωρισµένες ενώσεις εργαζοµένων, ανταπεργίες ή µέτρα
και απαγορεύσεις από µέρους των Αρχών, παρεµπόδιση του έργου από τοπικούς
φορείς ή κατοίκους της περιοχής, κωλυσιπλοΐα, θεοµηνίες, στάση, εξέγερση, εισβολή,
αποκλεισµός, εµπρησµός, επιβολή στρατιωτικού νόµου και παρόµοιας φύσης
περιστατικά ή οποιαδήποτε άλλη αιτία που δεν οφείλεται σε πταίσµα των Μερών,
που είναι πέρα από τον εύλογο έλεγχό τους και εµποδίζει την εκπλήρωση των
υποχρεώσεων τους, θεωρούνται περιστατικά Ανωτέρας Βίας.
Τα περιστατικά Ανωτέρας Βίας, που επηρεάζουν το έργο, είναι αποδεκτά µόνο ως
λόγος καθυστέρησης και όχι ως λόγος αποζηµίωσης των Μερών. Τα Μέρη δεν
δικαιούνται να εγείρουν απαιτήσεις που αφορούν οποιεσδήποτε τυχόν δαπάνες ή και
οικονοµική επιβάρυνσή τους, ως συνέπεια περιστατικού Ανωτέρας Βίας.

Άρθρο 6 - Μερική Ακυρότητα
Η ακυρότητα ή το µη εκτελεστό όρου της παρούσας Σύµβασης δεν θα επηρεάσουν
το κύρος ή την εκτελεστότητα οποιουδήποτε άλλου όρου.

Άρθρο 7 - Ισχύς της Σύµβασης
Εφόσον κατά την ηµεροµηνία υπογραφής της παρούσας, ο Παραγωγός διαθέτει άδεια
εγκατάστασης του Σταθµού, η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ από την υπογραφή της.
Σε αντίθετη περίπτωση η ισχύς της Σύµβασης αρχίζει από την ηµεροµηνία έκδοσης
της απόφασης για τη χορήγηση άδειας εγκατάστασης του Σταθµού.
Συζητήσεις, διαπραγµατεύσεις ή συµφωνίες µεταξύ των συµβαλλοµένων που έγιναν
πριν από την υπογραφή της παρούσας, δεν έχουν καµία ισχύ και δεν µπορούν να
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χρησιµοποιηθούν ούτε για τη συµπλήρωση ή ερµηνεία των όρων της Σύµβασης.

Άρθρο 8 - Τροποποιήσεις της Σύµβασης
Οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύµβασης είναι άκυρη αν δεν γίνει εγγράφως και
υπογραφεί από τους συµβαλλόµενους. Για την απόδειξη τέτοιας τροποποίησης,
απαιτείται έγγραφο, αποκλείεται δε για το σκοπό αυτό αποδεικτικό µέσο των
µαρτύρων ή του όρκου, ανεξάρτητα από το είδος της διαδικασίας. Οι πιο πάνω
περιορισµοί ισχύουν και για την τυχόν τροποποίηση του παρόντος όρου.

Άρθρο 9 - Εφαρµοστέο ∆ίκαιο
Η παρούσα Σύµβαση διέπεται, εκτελείται και ερµηνεύεται σύµφωνα µε το Ελληνικό
∆ίκαιο.

Άρθρο 10 - Παραβίαση όρων Σύµβασης – Επίλυση διαφορών
Κάθε αδυναµία οποιουδήποτε Μέρους να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όπως
προκύπτουν από τη Σύµβαση µε εξαίρεση την περίπτωση ανωτέρας βίας καθώς και
οποιαδήποτε απόκλιση από τις δηλώσεις και διαβεβαιώσεις που αναφέρονται στην
παρούσα Σύµβαση και τα Παραρτήµατα αυτής συνιστούν παράβαση.
Σε περίπτωση που κάποιο Μέρος θεωρεί ότι υφίσταται παράβαση όρου της παρούσας
Σύµβασης θα ακολουθηθεί η εξής διαδικασία προς το σκοπό της γνωστοποίησης της
παράβασης και επίλυσης της διαφοράς:
α. Το Μέρος που δεν έχει υποπέσει σε παράβαση θα γνωστοποιήσει εγγράφως στο
Μέρος που έχει υποπέσει σε παράβαση, την παράβαση, το χρόνο τελέσεως της που
δεν θα πρέπει να απέχει περισσότερο από 5 εργάσιµες ηµέρες από τότε που έλαβε
γνώση αυτής και να θέτει εύλογη προθεσµία αποκατάστασής της.
β. Το Μέρος το οποίο θα λάβει τέτοια γνωστοποίηση θα πρέπει εντός της
τασσόµενης προθεσµίας είτε να συµµορφωθεί αποκαθιστώντας την παράβαση
µέσα στα πλαίσια της ταχθείσας προθεσµίας, είτε αν ισχυρίζεται ότι δεν έχει
υποπέσει σε παράβαση να γνωστοποιήσει τούτο µέσα σε 5 εργάσιµες ηµέρες από
το χρόνο λήψης της παραπάνω έγγραφης γνωστοποίησης, εξηγώντας επακριβώς
και τους λόγους για τους οποίους θεωρεί ότι δεν έχει υποπέσει στην επικαλούµενη
παράβαση.
γ. Αν η παράβαση δεν αποκατασταθεί ή οι εξηγήσεις που παρέχονται δεν κρίνονται
επαρκείς από το Μέρος που δεν έχει υποπέσει σε παράβαση, ή αν δεν παρέχονται
εξηγήσεις, τότε µε την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της ισχύουσας νοµοθεσίας
για την επίλυση διαφορών που ενδέχεται να προκύψουν σχετικά µε την ερµηνεία,
εκτέλεση και εφαρµογή της παρούσας Σύµβασης, τα Μέρη θα επιδιώξουν την
επίλυση της διαφοράς τους κατ’ αρχήν µε φιλικές διαπραγµατεύσεις. Οι εν λόγω
διαπραγµατεύσεις θα διεξαχθούν από επιτροπή που θα απαρτίζεται από νοµίµως
διορισµένους εκπροσώπους των Μερών, κατόπιν σχετικής προσκλήσεως ενός εκ
των Μερών της παρούσας Σύµβασης προς το άλλο, ενώ το αποτέλεσµα των
διαπραγµατεύσεων εφόσον αυτές ευοδωθούν, θα διατυπώνεται σε πρακτικό και θα
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υπογράφεται από τα µέλη της επιτροπής δεσµεύοντας πλέον αµοιβαία τα Μέρη. Σε
περίπτωση αδυναµίας επίλυσης της διαφοράς µε τις εν λόγω φιλικές
διαπραγµατεύσεις, τότε η διαφορά αυτή θα παραπέµπεται προς επίλυση στα
∆ικαστήρια Αθηνών.

Άρθρο 11 - ∆ιάδοχοι Μερών
Η παρούσα Σύµβαση ισχύει και δεσµεύει και τους ειδικούς και καθολικούς διαδόχους
των Μερών, αλλά και έκαστο Μέρος έναντι των ειδικών και καθολικών διαδόχων του
άλλου Μέρους χωρίς να απαιτείται καµία ειδική διατύπωση.

Άρθρο 12 - Λύση-Καταγγελία της Σύµβασης
1. Όλοι οι όροι της παρούσας Σύµβασης είναι ουσιώδεις. Η παραβίαση οποιουδήποτε
όρου παρέχει δικαίωµα καταγγελίας της παρούσας Σύµβασης που γίνεται
εγγράφως και επιδίδεται στον αντισυµβαλλόµενο µε δικαστικό επιµελητή, υπό την
προϋπόθεση ότι θα έχει εξαντληθεί προηγουµένως η προσπάθεια εύρεσης
συµβιβαστικής λύσης, µε την ολοκλήρωση της σχετικής διαδικασίας του Άρθρου
10 ανωτέρω.
2. Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Παραγωγού και του Α∆ΜΗΕ που
απορρέουν από την παρούσα Σύµβαση παύουν να ισχύουν αυτοδικαίως:
(α) σε περίπτωση που ο Παραγωγός πτωχεύσει ή τεθεί σε αναγκαστική
διαχείριση,
(β) σε περίπτωση ανάκλησης ή παύσεως ισχύος των αδειών που απαιτούνται από
το Νόµο για τη νόµιµη άσκηση δραστηριότητας παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας του Παραγωγού.

Άρθρο 13 - Ερµηνευτικές διατάξεις
Οι όροι που χρησιµοποιούνται στην παρούσα Σύµβαση έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στην ισχύουσα ελληνική νοµοθεσία όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και
στους Κώδικες (Κ∆Σ & ΚΣΗΕ).

Άρθρο 14 - Εκχώρηση
Απαγορεύεται, είναι άκυρη και χωρίς νοµικό αποτέλεσµα για τον Α∆ΜΗΕ, η
µεταβίβαση ή η εκχώρηση, από τον Παραγωγό σε οποιοδήποτε τρίτο φυσικό ή
νοµικό πρόσωπο, οποιασδήποτε απαίτησης ή δικαιώµατος ή αγωγής που µπορεί να
έχει κατά του Α∆ΜΗΕ και προκύπτει από τη Σύµβαση ή σε σχέση µε αυτή.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β: ΣΥΝ∆ΕΣΗ ΣΤΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
Άρθρο 1 - Αντικείµενο του Κεφαλαίου Β της Σύµβασης
Το παρόν Κεφάλαιο περιλαµβάνει:
1. Τις ελάχιστες προδιαγραφές σχετικά µε :
i) τη µέθοδο σύνδεσης στο Σύστηµα και τη διασφάλιση της οµαλής λειτουργίας του
Συστήµατος στο σηµείο σύνδεσης.
ii) το είδος των σηµάτων και ενδείξεων που είναι απαραίτητο να παρέχονται στον
Α∆ΜΗΕ από τον Παραγωγό.
iii) την ορολογία και ονοµατολογία για τις εγκαταστάσεις που συνδέονται στο
Σύστηµα.
2. Τα απαραίτητα έργα για τη σύνδεση στο Σύστηµα του Φωτοβολταϊκού Σταθµού
….ΜW στη θέση «…………..» του ∆ήµου ………….., του Νοµού, τα οποία πρέπει
να εκτελεστούν από τον Παραγωγό σύµφωνα µε τους όρους της παρούσας
Σύµβασης.
Τα εν λόγω έργα πρέπει να είναι σύµφωνα µε την παρούσα Σύµβαση, την Προσφορά
Όρων Σύνδεσης που έχει λάβει ο Παραγωγός, τα ∆ιαγράµµατα και Σχετικά έγγραφα
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α), τα ∆εδοµένα Σχεδιασµού Έργου (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β), τους
Ειδικούς Όρους (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ), τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά Στοιχείων
Τηλεµετάδοσης (ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆), τις Προδιαγραφές Γραµµών Μεταφοράς
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε), την Τεχνική Περιγραφή Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6Α και τον
Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, τα δε ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Α έως Ε αποτελούν
αναπόσπαστο µέρος της παρούσας Σύµβασης. Σε περίπτωση αντιφατικών όρων
µεταξύ των ανωτέρω, υπερισχύει ο Κώδικας ∆ιαχείρισης Συστήµατος, ακολουθεί το
κύριο µέρος της Σύµβασης (Γενικοί Όροι, Σύνδεση στο Σύστηµα), τα
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ και έπεται η Τεχνική Περιγραφή Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6Α.
3. Τα έργα που αναλαµβάνει ο Α∆ΜΗΕ σχετικά µε τη σύνδεση στο Σύστηµα του
Παραγωγού.
Συγκεκριµένα ο Α∆ΜΗΕ αναλαµβάνει την προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού
όσον αφορά στη µετρητική διάταξη και τον τηλεπικοινωνιακό εξοπλισµό που
απαιτείται για τη σύνδεση του Παραγωγού µε το Σύστηµα. Επίσης ο Α∆ΜΗΕ
αναλαµβάνει τον έλεγχο των µελετών του εξοπλισµού, την επίβλεψη της κατασκευής
και την παραλαβή των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση (βλ Κεφ.
Β’, άρθρα 4.2 & 4.3.1). Για τα παραπάνω έργα ο Παραγωγός καταβάλλει τίµηµα
στον Α∆ΜΗΕ.

Άρθρο 2 - Γενικοί Όροι Σύνδεσης
1. Με την παρούσα Σύµβαση ο Παραγωγός αποδέχεται τον τρόπο σύνδεσης των
εγκαταστάσεών του στο Σύστηµα όπως αυτός αρχικώς καθορίστηκε στην Προσφορά
Σύνδεσης και τελικώς εξειδικεύεται στην παρούσα Σύµβαση. Επίσης, ο Παραγωγός
αποδέχεται ρητά ότι ο τρόπος σύνδεσης που καθορίζεται στην παρούσα Σύµβαση
είναι η βέλτιστη τεχνικά και οικονοµικά αποδεκτή λύση.
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2. Το κόστος υλοποίησης, η ευθύνη υλοποίησης και θέσης σε λειτουργία των Έργων
Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση, των Έργων Σύνδεσης από το Φ/Β
Σταθµό έως το όριο του Συστήµατος όπως ορίζονται στο άρθρο 4.1 του Κεφαλαίου Β
της παρούσας, συµπεριλαµβανοµένων των δαπανών κτήσης των γηπέδων, των
δαπανών απαλλοτριώσεων ή άλλων δαπανών, βαρύνει αποκλειστικά τον Παραγωγό.
Επιπρόσθετα, όλες οι απαραίτητες έρευνες για τη διαπίστωση των χαρακτηριστικών
και τον προσδιορισµό των δεδοµένων που απαιτούνται για τον άρτιο σχεδιασµό και
τη µελέτη των έργων σύνδεσης του Φ/Β Σταθµού αποτελούν καθ’ ολοκληρία
υποχρεώσεις του Παραγωγού (π.χ. γεωτεχνικές έρευνες, διερευνήσεις ηλεκτρικών
χαρακτηριστικών εδάφους κλπ).
3. Η εξασφάλιση των απαιτούµενων αδειών και εγκρίσεων από τις αρµόδιες Αρχές για
την κατασκευή των ανωτέρω έργων και των λοιπών έργων που θα κατασκευασθούν
στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού και για την λειτουργία των έργων αυτών (π.χ.
οικοδοµικές άδειες, άδειες περιβαλλοντικές, άδειες εγκατάστασης, άδειες
λειτουργίας κλπ) καθώς και η ικανοποίηση όλων των απαιτήσεων που απορρέουν
από τους όρους έκδοσης των αδειών αυτών, αποτελούν υποχρεώσεις αποκλειστικά
του Παραγωγού. Επισηµαίνεται ότι η οικοδοµική άδεια του Υ/Σ θα περιλαµβάνει όλα
τα Έργα Πολιτικού Μηχανικού στον χώρο του γηπέδου του Υ/Σ (κτήρια,
περιφράξεις, βάσεις στήριξης ηλεκτροµηχανολογικού εξοπλισµού κλπ).
4. Σύµφωνα µε το Άρθρο 273 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος, η κυριότητα των
Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση περιέρχεται στον Κύριο του
Συστήµατος και αποτελούν πάγιο σύνδεσης. Για τον σκοπό αυτό ο Παραγωγός
υποχρεούται να τα µεταβιβάσει στον Α∆ΜΗΕ κατά κυριότητα, νοµή και κατοχή.
Μετά την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση Σύνδεσης,
όπως περιγράφονται στα άρθρα αυτής, ο Α∆ΜΗΕ προβαίνει σε κάθε νόµιµη
ενέργεια, ώστε να περιέλθει στην κυριότητά του το τµήµα του έργου που αποτελεί
µέρος του Συστήµατος (ήτοι τα Έργα Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση)
και ο Παραγωγός πρέπει να τα µεταβιβάσει εντός εξήντα (60) ηµερών από τη φυσική
ηλέκτρισή τους.
5. Ειδικά σε ότι αφορά τη διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς, ο Παραγωγός
υποχρεούται να µεταβιβάσει στον Α∆ΜΗΕ, µέχρι την χρονική προθεσµία της ως
άνω παραγράφου, αφενός την κυριότητα ή τη νοµή των τετραγώνων έδρασης των
απαιτούµενων πυλώνων και αφετέρου να συστήσει προσωπική περιορισµένη κατ’
άρθρα 1188επ.ΑΚ δουλεία σε ζώνη εκατέρωθεν της Γραµµής Μεταφοράς, το
περιεχόµενο της οποίας τελεί υπό την έγκριση του Α∆ΜΗΕ. Αν είναι απαραίτητη η
διέλευση από κοινόχρηστους χώρους, δρόµους προσπέλασης, σιδηροδροµικές
γραµµές, γραµµές τηλεπικοινωνίας, γραµµές ηλεκτρικής ενέργειας καθώς επίσης και
η διέλευση και εκτέλεση εργασιών σε δασικές εκτάσεις είτε ιδιωτικές ή δηµόσιες,
εφαρµόζονται οι διατάξεις της κείµενης Ελληνικής νοµοθεσίας.
6. Σε περίπτωση που στο µέλλον συνδεθεί νέος χρήστης σε σηµείο που περιλαµβάνεται
στα Έργα Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση ισχύουν τα οριζόµενα στο
άρθρο 273 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.
7. Ο Παραγωγός θα έχει την ευθύνη σχεδιασµού, αδειοδότησης, µελέτης, κατασκευής,
διαχείρισης, ασφαλούς λειτουργίας και συντήρησης καθώς και την κυριότητα των
Έργων Σύνδεσης από το Φ/Β Σταθµό µέχρι το όριο του Συστήµατος. Ως εκ τούτου ο
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ_Α∆ΜΗΕ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ_12_10_2012.doc

9

Σύµβαση Σύνδεσης Α/Π ……………. MW

Υ/Σ …………………

Παραγωγός αναλαµβάνει και την ευθύνη των πιθανών επιπτώσεων από τη λειτουργία
των Έργων αυτών.
Ο Παραγωγός δεν έχει δικαίωµα να αρνηθεί τη σύνδεση νέου χρήστη στον Υ/Σ εκτός
και εάν συντρέχει περίπτωση έλλειψης χωρητικότητας του δικτύου κατόπιν
τεκµηρίωσης του αρµόδιου διαχειριστή.
Στην περίπτωση σύνδεσης νέου χρήστη στα εν λόγω έργα, ο νέος χρήστης θα
καταβάλει σχετικό αντάλλαγµα στον Παραγωγό για τα κοινά Έργα Σύνδεσης.
8. Ο Παραγωγός οφείλει να έχει προσκοµίσει στον Α∆ΜΗΕ πριν από την έναρξη της
∆οκιµαστικής Λειτουργίας «δήλωση εκπροσώπησης µετρητή» για την τροφοδότηση
των φορτίων του από το δίκτυο των 150kV, για τα φορτία που απορροφά ο Υ/Σ από
το Σύστηµα. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου υπόκειται στις ισχύουσες χρεώσεις σύµφωνα
µε τους Κώδικες.
9. Αντίστοιχα, πριν την έναρξη της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας ο Παραγωγός οφείλει να
έχει συνάψει µε το ΛΑΓΗΕ Σύµβαση Πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία θα
πρέπει να είναι σε ισχύ.

Άρθρο 3 - Όρια εγκαταστάσεων του Παραγωγού (Όριο του Συστήµατος)
Ως όριο των εγκαταστάσεων του Παραγωγού ορίζεται το σηµείο µεταξύ του διακόπτη
150kV (Ρ15) και του µετασχηµατιστή (Μ/Σ-…..) ανυψώσεως του Υποσταθµού (Υ/Σ). Ο
διακόπτης 150kV, ο µετασχηµατιστής εντάσεως (CT) της πύλης Υψηλής Τάσεως (ΥΤ)
του µετασχηµατιστή ανυψώσεως και ο µετασχηµατιστής τάσεως (VT) των ζυγών
150kV που χρησιµοποιούνται για µετρήσεις ενέργειας περιλαµβάνονται στα Έργα
Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση. Με την επιφύλαξη του άρθρου 12
κατωτέρω το πιο πάνω όριο αποτελεί και το όριο ευθύνης λειτουργίας µεταξύ του
Α∆ΜΗΕ και του Παραγωγού και φαίνεται στο αναθεωρηµένο µονογραµµικό
διάγραµµα του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α της παρούσας Σύµβασης.

Άρθρο 4 - Απαιτούµενα έργα για τη σύνδεση και λειτουργία του Σταθµού
Παραγωγής µε το Σύστηµα
4.1. Γενικά
Ο Σταθµός Παραγωγής θα συνδεθεί µε το Σύστηµα επί της Γ.Μ. 150kV διπλού(ή
απλού) κυκλώµατος (……./150) ………………. µέσω νέου Υ/Σ ανύψωσης 20/150kV.
Ο νέος Υ/Σ θα ονοµάζεται «Υ/Σ ……………………..».
Τα έργα που απαιτούνται για τη σύνδεση καθορίζονται στην παρούσα φάση από την
Προσφορά Σύνδεσης και το συνηµµένο αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα στο
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α – ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ της παρούσας
Σύµβασης.
Τα εν λόγω έργα διακρίνονται στα Έργα Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση
και Έργα Σύνδεσης από το Φ/Β Σταθµό έως το όριο του Συστήµατος.
Τα Έργα Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση περιλαµβάνουν τα Έργα Γ.Μ. (βλ.
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Κεφάλαιο Β’, Άρθρο 4.2 της παρούσας) και το Τµήµα Σύνδεσης του Υ/Σ
…………………µε το Σύστηµα (βλ. Κεφάλαιο Β’, Άρθρο 4.3.1 της παρούσας) και
υλοποιούνται µε ευθύνη, µέριµνα και δαπάνες του Παραγωγού (Άρθρα 238, 273 του
Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος).
Τα Έργα Σύνδεσης από το Φ/Β Σταθµό έως το όριο του Συστήµατος περιλαµβάνουν
αφενός τον Κυρίως Υ/Σ (βλ. Κεφάλαιο Β’, Άρθρο 4.3.2 της παρούσας) και αφετέρου τα
Έργα Σύνδεσης Γραµµής Μέσης Τάσης (βλ. Κεφάλαιο Β’, Άρθρο 4.4 της παρούσας).
Ο σχεδιασµός και η υλοποίηση των Έργων Σύνδεσης από το Φ/Β Σταθµό έως το όριο
του Συστήµατος καθορίζεται από τον Παραγωγό, ο οποίος έχει την αποκλειστική
ευθύνη υλοποίησης, λειτουργίας και συντήρησής τους.
4.2. Έργα Γ.Μ.
Τα έργα Γ.Μ. 150kV αφορούν τη σύνδεση στην υφιστάµενη και διερχόµενη από το
γήπεδο του Υ/Σ …………….. Γραµµή Μεταφοράς διπλού (ή απλού) κυκλώµατος
(…../150) Ρ……… Υ/Σ ………….. – Ρ…. Υ/Σ …………. Η εν λόγω σύνδεση θα γίνει
σε απόσταση .......m περίπου από τον Υ/Σ ………….και θα κατασκευαστεί από τον
Παραγωγό σύµφωνα µε τις ισχύουσες προδιαγραφές του Συστήµατος στο Παράρτηµα
Ε’. Για το σκοπό αυτό το ένα κύκλωµα της εν λόγω Γ.Μ. θα διακοπεί κατά τη διέλευσή
του πάνω από τον Υ/Σ ………………. και θα συνδεθεί µε είσοδο-έξοδο σε αυτό. Για
την εν λόγω σύνδεση θα αποξηλωθεί ο υφιστάµενος πύργος ……και θα ανεγερθεί νέος
………….... Η αποξήλωση του υφιστάµενου πύργου ….. και τη ανέγερση του νέου ...
θα υλοποιηθεί µε ευθύνη και δαπάνες του Παραγωγού.
4.3 Υποσταθµός
Το γήπεδο και ο εξοπλισµός του Υ/Σ εγκαθίσταται σε περιφραγµένη έκταση του
Παραγωγού, σε ένα τµήµα του χώρου που περικλείεται από τις πιο κάτω γεωγραφικές
συντεταγµένες στο σύστηµα συντεταγµένων ΕΓΣΑ ’87:
Σηµείο
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Χ

Υ

Σηµείο
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24

Χ

Υ

Οι παραπάνω συντεταγµένες φαίνονται στο επισυναπτόµενο σχέδιο προβλεπόµενης
ανάπτυξης 1:500 του Παραρτήµατος Α.
Ο παραπάνω χώρος είναι κατάλληλος για την ανάπτυξη Υ/Σ για τη σύνδεση του Α/Π
της παρούσας Σύµβασης, σύµφωνα µε το έγγραφο µε αρ. πρωτ. Α∆ΜΗΕ (ή ∆ΕΗ)
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/∆ΝΕΜ/…………..…………...
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α-∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ και ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ περιλαµβάνονται:
α) το αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα,
β) το σχέδιο προβλεπόµενης ανάπτυξης του Υ/Σ ………. Α∆ΜΗΕ (ή ∆ΕΗ)/ ∆ΝΕΜ/
Αρ. Σχεδίου …………. (Αναθεώρηση Νο1 /……………..),
γ) δύο (2) τοπογραφικά διαγράµµατα 1:50.000 και 1:5.000 µε τη θέση του Φ/Β
Σταθµού, την προµελέτη όδευσης Γραµµής Μέσης Τάσης (Μ.Τ.) του Φ/Β Σταθµού
και τη θέση του Υ/Σ ……………...
4.3.1 Τµήµα Σύνδεσης του Υ/Σ µε το Σύστηµα
Το τµήµα αυτό βρίσκεται στην πλευρά Υψηλής Τάσης (150kV) του Υ/Σ και
περιλαµβάνει, όπως φαίνεται και στο αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα του
Παραρτήµατος Α, τα εξής:
 ∆υο (2) πλήρεις πύλες Γραµµής Μεταφοράς 150kV που εκάστη περιλαµβάνει
ηλεκτροκίνητο (Η/Κ) αποζεύκτη ζυγών, ένα τριπολικό διακόπτη ισχύος και ένα
χειροκίνητο (Χ/Κ) αποζεύκτη γραµµής µε γειωτή, κυµατοπαγίδα, πυκνωτή ζεύξης, 3
Μ/Σ µονοφασικούς τάσεως και 3 Μ/Σ µονοφασικούς εντάσεως ανά πύλη, συσκευές
επιτήρησης, προστασίας, ελέγχου και µετρήσεων,
 Ζυγό 150 kV,
 Ένα (1) διακόπτη ισχύος 150 kV και ένα (1) ηλεκτροκίνητο αποζεύκτη (Α/Ζ) ζυγών
150 kV για τη σύνδεση του Μ/Σ ανύψωσης τάσης,
 Σύστηµα προστασίας όπως αναφέρεται στην τεχνική περιγραφή Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜΥΣ1-6Α και το Άρθρο 5 της παρούσας σύµβασης. Επιπλέον απαιτείται Η/Ν
υποτάσεως 2 βαθµίδων στο διακόπτη Υ.Τ. Ρ15 του Μ/Σ ανύψωσης τάσης. ..[όταν
κριθεί απαραίτητο για λόγους προστασίας]….
 Σύστηµα µετρήσεων ενέργειας που περιλαµβάνει τρεις (3) µονοφασικούς Μ/Σ
τάσεως ζυγών 150kV, τρεις (3) µονοφασικούς Μ/Σ εντάσεως πύλης Μ/Σ 150kV,
µετρητές ενέργειας και παρελκόµενο εξοπλισµό,
 Κτιριακά και δοµικά έργα, όπως περιγράφονται στο Άρθρο 6 του Κεφαλαίου Β της
παρούσας,
 Γειώσεις, αντικεραυνική προστασία, φωτισµός,
 Κατάλληλα διαµορφωµένο γήπεδο για την εγκατάσταση του ως άνω εξοπλισµού.
Ο Παραγωγός πρέπει να εξασφαλίσει χώρο για µελλοντική ανάπτυξη του Υ/Σ
(προσθήκη 2ου Μ/Σ ανύψωσης τάσης, ενός Α/Ζ τοµής ζυγών και τριών (3)
µονοφασικών Μ/Σ τάσης ζυγών 150kV αριστερά/δεξιά του Α/Ζ τοµής ζυγών) σύµφωνα
µε το αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα του Παραρτήµατος Α.
4.3.2 Κυρίως Υ/Σ
Αποτελεί τµήµα του Υ/Σ του Παραγωγού ο οποίος έχει και την αποκλειστική ευθύνη
λειτουργίας του σύµφωνα µε το άρθρο 4, παράγραφο 1 του Ν.3851/2010 και
περιλαµβάνει :
 ένα (1) Μετασχηµατιστή (Μ/Σ) Ισχύος 20/150kV, ονοµαστικής ικανότητας
40/50MVA,
 Μια (1) πύλη 20 kV του Μ/Σ ανύψωσης τάσης,
 Ζυγό 20 kV,
 ∆ύο (2) πύλες αναχώρησης 20 kV προς το Αιολικό Πάρκο,
 Ένα (1) πίνακα τροφοδότησης πυκνωτών 20 kV,
 Ένα (1) συγκρότηµα πυκνωτών αντιστάθµισης άεργου ισχύος 12 MVAr (σε 3
συστοιχίες των 4 MVAr),
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 Όλα τα απαιτούµενα συστήµατα προστασίας,
 Γειώσεις και αντικεραυνική προστασία,
 Κατάλληλα διαµορφωµένο γήπεδο για την εγκατάσταση του ως άνω εξοπλισµού.
4.4 Έργα Σύνδεσης Γραµµής Μ.Τ.
Η σύνδεση του Α/Π µε τον Υ/Σ ………….. θα πραγµατοποιηθεί µε νέο αποκλειστικό
δίκτυο Μ.Τ. Κατά δήλωση του Παραγωγού το εν λόγω δίκτυο θα αποτελείται από:
• Υπόγεια µονοπολικά καλώδια
20 kV (……….κυκλώµατα) συνολικού µήκους
……….. Km ή εναέριο δίκτυο……………………………..
Στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β επισυνάπτονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά των γραµµών Μ.Τ..
Τα Έργα Σύνδεσης Μ.Τ. θα εκτελεστούν µε ευθύνη και µέριµνα του Παραγωγού, ο
όποιος έχει και την αποκλειστική ευθύνη λειτουργίας και συντήρησής τους.
Η προµελέτη όδευσης του διασυνδετικού δικτύου Μ.Τ. αποτυπώνεται στα
επισυναπτόµενα στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α τοπογραφικά διαγράµµατα 1:5000 & 1:50.000.
Εφόσον διαπιστώνονται διασταυρώσεις των δικτύων Μ.Τ. του Παραγωγού µε
υφιστάµενα δίκτυα Μ.Τ. (του Κύριου του ∆ικτύου, άλλων Παραγωγών ΑΠΕ κ.α.) ο
Παραγωγός οφείλει να συνεργάζεται µε τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ή µε τους άλλους
εµπλεκόµενους για την εξεύρεση κατάλληλης τεχνικής λύσης. Η εν λόγω συνεργασία
αφορά τόσο στη µελέτη/σχεδίαση, όσο και στην κατασκευή των διαπιστωµένων
διασταυρώσεων.
Σε περίπτωση που υπάρξουν διαφωνίες, οι ενδιαφερόµενοι προσφεύγουν στους
∆ιαχειριστές ∆ικτύου και Συστήµατος, οι οποίοι γνωµοδοτούν για την τελική τεχνική
λύση.
Η τελική όδευση Μ.Τ. καθώς και η τεχνικά αποδεκτή λύση των τυχόν διασταυρώσεων
υποβάλλονται από τον Παραγωγό όπως περιγράφεται στο άρθρο 14.

Άρθρο 5 – Προδιαγραφές - Προστασίες
1. O Παραγωγός υποχρεούται να τηρήσει την Τεχνική Περιγραφή και Προδιαγραφές
του Συστήµατος Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6Α για το Τµήµα Σύνδεσης του Υ/Σ µε το
Σύστηµα (όπως περιγράφεται στο άρθρο 4, παρ. 4.3.1.) και για τους πυκνωτές
αντιστάθµισης άεργου ισχύος 12 MVAr.
Ειδικά για τους Μ/Σ τάσης των Ζυγών 150 kV θα ισχύει η προδιαγραφή SS-112Γ του
Τόµου ΙΙΑ της ∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6Α µε την διαφοροποίηση ότι απαιτούνται τρία (3) αντί
για τέσσερα (4) δευτερεύοντα τυλίγµατα µε τα παρακάτω χαρακτηριστικά :
Τύλιγµα 1ο για την κύρια µέτρηση εκκαθάρισης ενέργειας (κλάση ακρίβειας 0.5,
ικανότητα επιφόρτισης 25 VA, ποσοστιαίο σφάλµα τάσης +0.5, φασική µετατόπιση
+20 λεπτά)
Τύλιγµα 2ο για την επαληθευτική µέτρηση εκκαθάρισης ενέργειας, συγχρονισµό και
λοιπές µετρήσεις (κλάση ακρίβειας 0.5, ικανότητα επιφόρτισης 50 VA, ποσοστιαίο
σφάλµα τάσης +0.5, φασική µετατόπιση +20 λεπτά)
Τύλιγµα 3ο για τις ανάγκες των Η/Ν προστασίας (κλάση ακρίβειας 3P, ικανότητα
επιφόρτισης 10 VA, ποσοστιαίο σφάλµα τάσης +3, φασική µετατόπιση +120 λεπτά).
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..[εφόσον προβλέπεται ρελέ υποτάσεως και τοµή ζυγών ] …
Επίσης για τη διασυνδετική Γ.Μ. 150kV ο Παραγωγός θα τηρήσει τις Προδιαγραφές
του Α∆ΜΗΕ που περιλαµβάνονται στο Παράρτηµα Ε.
Όλες οι ανωτέρω προδιαγραφές είναι δεσµευτικές για τον Παραγωγό και τα σχετικά
έργα στα πλαίσια της παρούσας σύµβασης, θα ονοµάζονται στο εξής «Έργα
Προδιαγραφών Συστήµατος».
Πριν από την έναρξη της κατασκευής των Έργων Προδιαγραφών Συστήµατος, τόσο
η µελέτη όσο και τα υλικά που θα χρησιµοποιηθούν για αυτά θα εγκριθούν µε
ευθύνη του Α∆ΜΗΕ σύµφωνα µε όσα αναλυτικά αναφέρονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Γ-ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ της παρούσας Σύµβασης. Η επίβλεψη της κατασκευής για τα
«Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος» όσον αφορά στη συµµόρφωση µε τις
αντίστοιχες µελέτες και προδιαγραφές θα γίνει µε ευθύνη του Α∆ΜΗΕ.
Για τα Έργα Σύνδεσης από το Φ/Β έως το όριο του Συστήµατος, ο Παραγωγός θα
τηρήσει τις ∆ιεθνείς Προδιαγραφές και τις ελάχιστες απαιτήσεις του Κυρίου του
Συστήµατος για την οµαλή σύνδεση και συνεργασία τους µε το Σύστηµα.
2. Ειδικότερα, τα χαρακτηριστικά του διακόπτη 150kV του Μ/Σ ανύψωσης τάσης
πρέπει να είναι συµβατά µε τις Προδιαγραφές Συστήµατος. Ο σχεδιασµός, η ρύθµιση
και η ορθή λειτουργία των προστασιών του εξοπλισµού του Παραγωγού που
επενεργούν στον εν λόγω διακόπτη, στο διακόπτη των πυκνωτών αντιστάθµισης
Μέσης Τάσης και σε όλους τους διακόπτες Μέσης Τάσης, είναι της αρµοδιότητας
και ευθύνης του Παραγωγού. Επίσης, όπου προβλέπεται διαφορική προστασία
εξοπλισµού του Παραγωγού (M/Σ, Ζυγών ΜΤ, κλπ), αυτή θα ρυθµιστεί µε ευθύνη
του Παραγωγού. Ο Α∆ΜΗΕ θα διαθέσει στον Παραγωγό οποιαδήποτε τεχνικά
δεδοµένα Συστήµατος κρίνει απαραίτητα για την ρύθµιση της ∆/Φ ή άλλης
προστασίας αρµοδιότητας του Παραγωγού.
Ο Παραγωγός θα εκπονήσει και θα υποβάλει στον Α∆ΜΗΕ µελέτη προστασίας του
Υ/Σ και συγκεκριµένα για το τµήµα του Υ/Σ από το διακόπτη 150kV του Μ/Σ
ανύψωσης τάσης και προς τα κατάντη (Μέση Τάση µέχρι και το Σταθµό
Παραγωγής).
Οι ρυθµίσεις των ηλεκτρονόµων (Η/Ν) του παραπάνω τµήµατος του Υ/Σ και του
Σταθµού Παραγωγής θα επιλεγούν µε ευθύνη του Παραγωγού και θα
γνωστοποιηθούν στον Α∆ΜΗΕ µαζί µε την παραπάνω µελέτη προστασίας.
Ο Παραγωγός οφείλει να λαµβάνει υπόψη του στη σχεδίαση, στη λειτουργία και
στην προστασία του εξοπλισµού του, την υλοποίηση της ταχείας αυτόµατης
επαναφοράς (ΤΑΕ) η οποία εφαρµόζεται στο Σύστηµα σύµφωνα µε το άρθρο 243
του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.
Ο Α∆ΜΗΕ θα ελέγξει και θα εγκρίνει τις ρυθµίσεις εκείνων των Η/Ν, οι οποίοι
οφείλουν να έχουν επιλογική συνεργασία µε τις προστασίες του Συστήµατος.
Οι ρυθµίσεις των προστασιών των πυλών Γ.Μ 150kV θα δίνονται από τον Α∆ΜΗΕ,
κατά τα προβλεπόµενα και στο Άρθρο 243, παρ. 15 του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος.
3. Για τα Έργα Σύνδεσης Γραµµής Μ.Τ. ο Παραγωγός οφείλει να τηρήσει τις διεθνείς
Προδιαγραφές (όπως π.χ. IEC) και τις ελάχιστες απαιτήσεις του Α∆ΜΗΕ για την
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οµαλή σύνδεση και συνεργασία τους µε το Σύστηµα.
Ανεξάρτητα από τα ως άνω ο Παραγωγός αναλαµβάνει την υποχρέωση να τηρεί τις
απαιτήσεις ασφαλείας που περιλαµβάνονται στον Κανονισµό Εγκαταστάσεως
Υπαιθρίων Γραµµών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υ.Α. Υπ. Βιοµ. 70261/2874
ΦΕΚ608Β/6-10-1967) όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, ώστε να διασφαλίζονται τα
θέµατα ασφαλούς εγκατάστασης, λειτουργίας και συντήρησης έναντι του κοινού και
του απασχολούµενου προσωπικού.

Άρθρο 6 - Κτίριο Ελέγχου Α∆ΜΗΕ
Για την εγκατάσταση από τον Α∆ΜΗΕ του βοηθητικού εξοπλισµού που θα εξασφαλίζει
τη λειτουργία και τον έλεγχο των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση,
θα κατασκευασθεί από τον Παραγωγό κατάλληλο κτίριο ελέγχου. Το κτίριο αυτό θα
περιλαµβάνει κατ’ ελάχιστον τους χώρους που απαιτούνται στην Τεχνική Περιγραφή
του Συστήµατος Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6A.
Μικρές αποκλίσεις από τις καθορισµένες στην Τεχνική Προδιαγραφή διαστάσεις είναι
αποδεκτές εφόσον δεν εµποδίζουν την εγκατάσταση, λειτουργία και συντήρηση του
εξοπλισµού.
Στο κτίριο αυτό θα προβλεφθεί επίσης κατάλληλος χώρος για την τοποθέτηση των
µετρητών 20kV για τη µελλοντική σύνδεση των Φ/Β Σταθµών των εταιρειών
…………………... ……..και ………….…..
Σηµειώνεται ότι το εν λόγω κτίριο ελέγχου είναι ανεξάρτητο από το κτίριο που θα
κατασκευάσει ο Παραγωγός για την εγκατάσταση του δικού του εξοπλισµού ή αποτελεί
ανεξάρτητο χώρο µε ανεξάρτητη αποκλειστική πρόσβαση εντός του κτιρίου ελέγχου
του Παραγωγού.
Ο εξοπλισµός ελέγχου των διακοπτών 150kV των Μ/Σ ανύψωσης τάσης εγκαθίσταται
στο κτίριο ελέγχου του Παραγωγού, εκτός από τον έλεγχο έκτακτης ανάγκης
(emergency trip) που εγκαθίσταται στο κτίριο ελέγχου Α∆ΜΗΕ, σύµφωνα µε το άρθρο
12 παρ. 3 του Κεφαλαίου Β της παρούσας.
Στην κατασκευή των καναλιών, ο Παραγωγός θα πρέπει να προβλέψει την όδευση όλων
των καλωδίων που απαιτούνται για τη σύνδεση όλων των στοιχείων του εξοπλισµού
που περιλαµβάνονται στα έργα σύνδεσης, συµπεριλαµβανοµένων και των καλωδίων
εκείνων που απαιτούνται για σύνδεση εξοπλισµού που θα χορηγηθεί από τον Α∆ΜΗΕ.
Επίσης ο Παραγωγός θα προβλέψει την όδευση των καλωδίων που απαιτούνται για τη
σύνδεση των πινάκων TDB/IR του άρθρου 7.1 της Σύµβασης µε την RTU που θα
εγκατασταθεί στον Υ/Σ ………………….

Άρθρο 7 - Εξοπλισµός που εγκαθίσταται από τον Α∆ΜΗΕ
Ο Α∆ΜΗΕ θα εγκαταστήσει τον ακόλουθο εξοπλισµό:
• Συσκευές Φερεσυχνιακής Επικοινωνίας,
• Εξοπλισµό Τηλεχειρισµού, Τηλερύθµισης και Τηλεποπτείας,
Ο χρόνος εγγύησης και δωρεάν (ή υποχρεωτικής) συντήρησης του ανωτέρου
εξοπλισµού είναι 12 µήνες από πέρας εργασιών. Κατά το χρονικό διάστηµα εγγύησης
και δωρεάν (ή υποχρεωτικής) συντήρησης, ο Α∆ΜΗΕ ευθύνεται και υποχρεούται να
αποκαθιστά, µε δαπάνες του, οποιαδήποτε βλάβη ή ζηµιά ή καταστροφή η οποία τυχόν
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θα δηµιουργηθεί ή διαπιστωθεί η οποία θα προέρχεται από ατελή ή ελαττωµατική ή
κακότεχνη κατασκευή από αυτόν.
7.1. Συσκευές Φερεσυχνιακής Επικοινωνίας
Οι κυµατοπαγίδες και οι πυκνωτές ζεύξης για το δίκτυο φερεσύχνων, που θα
προµηθεύσει και εγκαταστήσει ο Παραγωγός, στην πύλη Γραµµής Μεταφοράς 150 kV,
θα ικανοποιούν τις απαιτήσεις των προδιαγραφών SS-38 και SS-50 του
Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6Α, αντίστοιχα. Για τις κυµατοπαγίδες επισηµαίνεται η απαίτηση
αντοχής σε σφάλµα 30 kA για 1s. Τα ιδιαίτερα λειτουργικά χαρακτηριστικά των
κυµατοπαγίδων και των πυκνωτών του Έργου (ονοµαστική αυτεπαγωγή, ονοµαστικό
ρεύµα λειτουργίας, περιοχή συχνοτήτων, ζώνες αποκλεισµού της κυµατοπαγίδας και
ονοµαστική χωρητικότητα του πυκνωτή) και ο καθορισµός της φάσης (A, B, C)
σύνδεσης των στοιχείων, θα προσδιορίζονται από το αρµόδιο τµήµα του Α∆ΜΗΕ
(∆ΣΣΜ/Τοµέας Τηλεπικοινωνιών) κατά την φάση εκτέλεσης του Έργου.
Οι συσκευές φερεσυχνιακής επικοινωνίας θα χορηγηθούν, εγκατασταθούν και
συρµατωθούν από τον Α∆ΜΗΕ σε ανεξάρτητο χώρο του Κτιρίου Ελέγχου Α∆ΜΗΕ που
θα κατασκευάσει ο Παραγωγός. Στις υποχρεώσεις του Παραγωγού περιλαµβάνεται η
τοποθέτηση των ειδικών καλωδίων σύνδεσης του εξοπλισµού φερεσυχνιακής ζεύξης
που θα προµηθεύσει ο Α∆ΜΗΕ.
Το κόστος για την προµήθεια και εγκατάσταση των συσκευών φερεσυχνιακής
επικοινωνίας και των καλωδίων σύνδεσής τους βαρύνει αποκλειστικά τον Παραγωγό.
7.2. Εξοπλισµός Τηλεποπτείας, Τηλερύθµισης, Τηλεχειρισµού
Ο Α∆ΜΗΕ θα έχει τη δυνατότητα τηλεχειρισµού, εκτός από τον εξοπλισµό του
τµήµατος Σύνδεσης του Υ/Σ, και στους πυκνωτές 20 kV (τηλεχειρισµός του κεντρικού
διακόπτη και των διακοπτικών στοιχείων ανά συστοιχία των 4 MVAr)
Για την παρακολούθηση του Φ/Β Σταθµού και του Υ/Σ …………. από τον Α∆ΜΗΕ,
απαιτείται αφενός η συλλογή λειτουργικών στοιχείων και πληροφοριών από τις
εγκαταστάσεις τους και η µετάδοση τους στο Κέντρο Ελέγχου Ενέργειας (ΚΕΕ) σε
πραγµατικό χρόνο και αφετέρου η δυνατότητα µετάδοσης προς αυτούς εντολών ελέγχου
από το ΚΕΕ. Για τον σκοπό αυτό θα εγκατασταθεί από τον Α∆ΜΗΕ Τερµατική
Μονάδα Ελέγχου (Remote Terminal Unit - RTU) εντός του Κτιρίου Ελέγχου του Υ/Σ.
Μέσω της συσκευής αυτής ψηφιακά και αναλογικά δεδοµένα θα συλλέγονται στο
Κέντρο Ελέγχου, ενώ θα µεταδίδονται από το Κέντρο Ελέγχου προς τον Υποσταθµό και
το Φ/Β Πάρκο εντολές τηλεχειρισµού.
Η προµήθεια της εν λόγω RTU µπορεί να γίνει είτε από τον Α∆ΜΗΕ είτε από τον
Παραγωγό, σύµφωνα µε τις προδιαγραφές και οδηγίες που θα δώσει ο Α∆ΜΗΕ στον
Παραγωγό µε σκοπό τη διασφάλιση της συµβατότητας της RTU µε το υπόλοιπο
σύστηµα τηλεµετάδοσης δεδοµένων του Α∆ΜΗΕ.
Ο εξοπλισµός και τα αναγκαία έργα για τον παραπάνω σκοπό είναι τα εξής:
1. Εγκατάσταση RTU και σύνδεση στους ενδιάµεσους πίνακες (TDB, IR), modems,
καθώς και των τροφοδοτικών διατάξεων αδιάλειπτης τροφοδοσίας στο νέο
υποσταθµό. Τα TDB και IR εγκαθίστανται από τον Παραγωγό και µπορούν να
ενσωµατωθούν σε ένα πίνακα στον συγκεκριµένο Υ/Σ. Η σύνδεση των πινάκων
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IR/TDB µε την RTU θα υλοποιηθεί από τον Α∆ΜΗΕ.
2. Εγκατάσταση διπλής τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης ανάµεσα στην RTU και το ΚΕΕ.
Η µία τηλεπικοινωνιακή σύνδεση θα υλοποιηθεί µέσω της φερεσυχνιακής συσκευής
που εγκαθίσταται από τον Α∆ΜΗΕ στις εγκαταστάσεις του Υ/Σ. Η δεύτερη
ανεξάρτητη τηλεπικοινωνιακή σύνδεση υλοποιείται µε δαπάνες του Παραγωγού
µέσω παρόχου τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών, µε µισθωµένο κύκλωµα από τον χώρο
του Υ/Σ µέχρι το Κέντρο Ελέγχου. Οι δαπάνες εκµίσθωσης βαρύνουν τον Παραγωγό.
3. Για την αδιάλειπτη λειτουργία της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης θα εγκατασταθούν
από τον Α∆ΜΗΕ µε δαπάνες του Παραγωγού, τροφοδοτικές διατάξεις αδιάλειπτης
τροφοδοσίας, καθώς και τα αντίστοιχα modems για τη µεταφορά των πληροφοριών
µέσω και των δύο (2) συνδέσεων στο ΚΕΕ. Επίσης ο Παραγωγός µε ευθύνη και
δαπάνη του θα εξασφαλίσει µια επιπλέον αδιάλειπτη τάση τροφοδοσίας 220V AC
στο χώρο που θα εγκατασταθεί η RTU.
4. Στο Φ/Β Σταθµό και στον νέο Υποσταθµό αντίστοιχα θα εγκατασταθεί από τον
Παραγωγό ο απαραίτητος εξοπλισµός ο οποίος θα στέλνει πληροφορίες στην RTU
και θα λαµβάνει και θα εκτελεί αυτόµατα κάθε εντολή από το ΚΕΕ, µέσω της RTU
προς το Φ/Β Σταθµό σε πραγµατικό χρόνο. Η ροή των πληροφοριών προς και από
την RTU απαιτείται να είναι αδιάλειπτη και µεγάλης αξιοπιστίας. Η εγκατάσταση και
λειτουργία του παραπάνω εξοπλισµού καθώς και η µεταφορά των πληροφοριών από
τις εγκαταστάσεις του Φ/Β Σταθµού και του υποσταθµού µέχρι την RTU θα γίνει µε
ευθύνη και δαπάνες του Παραγωγού.
5. Οι πληροφορίες που θα ανταλλάσσονται µεταξύ της RTU και των εγκαταστάσεων
του Φ/Β Σταθµού και του υποσταθµού είναι :
5.1 Οι προβλεπόµενες για έναν τηλεχειριζόµενο υποσταθµό µεταφοράς 150kV,
σύµφωνα µε τα οριζόµενα στην Τεχνική Περιγραφή Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6Α.
5.2 Πληροφορίες που αφορούν ειδικότερα τη σύνδεση και λειτουργία του
συγκεκριµένου Παραγωγού, οι οποίες περιγράφονται παρακάτω:
(i) Είσοδοι προς την RTU:
Αναλογικά Σήµατα:
• ∆ύο (2) αναλογικά σήµατα που αντιστοιχούν στη Μέγιστη και Ελάχιστη
τρέχουσα ικανότητα παραγωγής του Φ/Β Σταθµού.
• ∆ύο (2) αναλογικά σήµατα για µελλοντική χρήση κατ’ ελάχιστο.
• Τρία (3) αναλογικά σήµατα ανά διακόπτη (Ρ210) που θα αντιστοιχούν σε MW,
MVAR και A. (σε περίπτωση που συνδεθούν και άλλοι Παραγωγοί στη Μ.Τ.)
• Τρία (3) αναλογικά σήµατα ανά διακόπτη (Ρ220) που θα αντιστοιχούν σε MW,
MVAR και A.(σε περίπτωση που συνδεθούν και άλλοι Παραγωγοί στη Μ.Τ.)
Ψηφιακά Σήµατα:
• Μία (1) διπλή ψηφιακή σήµανση (Remote/Local) η οποία δηλώνει ότι o
διακόπτης της συστοιχίας των πυκνωτών αντιστάθµισης µπορεί να δεχτεί ή όχι
τηλεχειρισµό από το ΚΕΕ.
• Μία (1) διπλή ψηφιακή σήµανση (Remote/Local) η οποία δηλώνει ότι ο Φ/Β
Σταθµός λειτουργεί µε ή χωρίς δυνατότητα αυτόµατης εκτέλεσης των εντολών
του ΚΕΕ.
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• Μία (1) µονή ψηφιακή σήµανση η οποία δηλώνει την καλή λειτουργία της
Κεντρικής Μονάδας Ελέγχου του Φ/Β Σταθµού (κλειστή επαφή εάν ΟΚ).
• ∆ύο (2) διπλές ψηφιακές σηµάνσεις για µελλοντική χρήση κατ’ ελάχιστο.
• Μια (1) διπλή ψηφιακή σήµανση η οποία δηλώνει την κατάσταση του διακόπτη
Ρ210. (σε περίπτωση σύνδεσης και άλλων Παραγωγών στη Μ.Τ.)
• Μια (1) διπλή ψηφιακή σήµανση η οποία δηλώνει την κατάσταση του διακόπτη
Ρ220. (σε περίπτωση σύνδεσης και άλλων Παραγωγών στη Μ.Τ.)
(ii) Έξοδοι από την RTU:
Αναλογικά Σήµατα:
• Ένα (1) αναλογικό σήµα (προς το Φ/Β) που ορίζει τη µέγιστη επιτρεπτή τιµή
παραγωγής σε MW του Φ/Β Σταθµού.
• Τρία (3) αναλογικά σήµατα για µελλοντική χρήση κατ’ ελάχιστο.
Ψηφιακά Σήµατα:
• Μία (1) µονή ψηφιακή σήµανση, που θα δηλώνει την κατάσταση λειτουργίας
της RTU (κλειστή επαφή αν ΟΚ).
• Μία (1) µονή ψηφιακή σήµανση, που θα δηλώνει ότι ο Παραγωγός λαµβάνει
από ΚΕΕ εντολή για δικαίωµα παραγωγής και σύνδεσης στο Σύστηµα εφόσον το
επιθυµεί.
• Μία (1) µονή ψηφιακή σήµανση που θα δηλώνει εντολή από ΚΕΕ και
υποχρέωση του Παραγωγού για σταδιακή µείωση παραγωγής και αποσύνδεση
αυτόµατα από το Σύστηµα εντός 10min.
• Τέσσερις (4) µονές ψηφιακές σηµάνσεις για µελλοντική χρήση κατ’ ελάχιστο.
Η ακριβής µορφή των παραπάνω σηµάτων καθορίζεται στo ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ της παρούσας
σύµβασης.

Άρθρο 8 – Εγκατάσταση Μετρητικών ∆ιατάξεων από τον Α∆ΜΗΕ
1. Για τη µέτρηση της εισερχόµενης και εξερχόµενης από το Σύστηµα ενεργού και
άεργου ενέργειας, στη πλευρά Υψηλής Τάσης του Μ/Σ ανύψωσης τάσης, θα
εγκατασταθεί µετρητική διάταξη (σηµείο Ε1), όπως απεικονίζεται στο
αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα (βλ. Παράρτηµα Α). Οι µετρήσεις θα
διεξάγονται µε περίοδο δεκαπέντε (15) λεπτών.
Για τη διενέργεια των µετρήσεων για κάθε µετρητική διάταξη, θα εγκατασταθούν
δύο (2) µετρητές, Κύριος και Εναλλακτικός (µετρητής επαλήθευσης) κλάσεως
……….. S. Ο Κύριος µετρητής και ο Εναλλακτικός µετρητής θα λειτουργούν από
ανεξάρτητα τυλίγµατα Μ/Σ τάσης ζυγών 150kV και Μ/Σ έντασης πύλης Μ/Σ
ανύψωσης τάσης 150kV. Τα τυλίγµατα που τροφοδοτούν τον Εναλλακτικό µετρητή
µπορούν να χρησιµοποιηθούν και για τις µετρήσεις του Υποσταθµού µε την
προϋπόθεση ότι τηρούνται οι συνολικές απαιτήσεις ακριβείας.
Και ο Κύριος και ο Εναλλακτικός µετρητής διαθέτουν ανεξάρτητη µέτρηση για την
εισερχόµενη στο και εξερχόµενη από το Σύστηµα ενεργό και άεργο ενέργεια.
Η τιµολόγηση της εισερχόµενης ενέργειας και η τιµολόγηση της εξερχόµενης
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ενέργειας γίνεται σύµφωνα µε τα εκάστοτε ισχύοντα τιµολόγια.
Οι µετρητές 150kV θα εγκατασταθούν στο Κτίριο Ελέγχου, εντός πινάκων που θα
διαθέσει ο Παραγωγός. Ο χώρος των µετρητών θα είναι επαρκώς κλιµατιζόµενος.
Για τη λειτουργία των µετρητών ο Παραγωγός οφείλει να διαθέτει αδιάλειπτη
τροφοδοσία 220V AC /10A και 110V DC /10A.
Οι µετρητικές διατάξεις θα είναι σύµφωνες µε τις προδιαγραφές του Κώδικα
∆ιαχείρισης Συστήµατος. Ειδικότερα οι ανωτέρω Μ/Σ έντασης και Μ/Σ τάσης
150kV, θα είναι κλάσης ……S και ………… αντίστοιχα και τα χαρακτηριστικά τους
θα είναι αυτά που αναφέρονται στην Τεχνική Περιγραφή Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6Α.
Ο Α∆ΜΗΕ είναι υπεύθυνος για τη διεξαγωγή των δοκιµών ελέγχου των µετρητικών
διατάξεων και την επιβεβαίωση της καταλληλότητας τους.
2. Για την τηλεµετάδοση των µετρήσεων ενέργειας θα εγκατασταθεί για τους µετρητές
αποκλειστική τηλεπικοινωνιακή σύνδεση ISDN ή PSTN. Ο Παραγωγός µεριµνά για
την εγκατάσταση της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης και διασφαλίζει τη δυνατότητα
τηλεµετάδοσης των µετρήσεων. Επίσης αναλαµβάνει το αρχικό κόστος
εγκατάστασης καθώς και το σταθερό κόστος λειτουργίας αυτής. Ο Α∆ΜΗΕ
αναλαµβάνει το µεταβλητό κόστος της τηλεπικοινωνιακής σύνδεσης.
3. Σύµφωνα µε το Άρθρο 128 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος τα Μέρη
αναλαµβάνουν να εκτελέσουν τις παρακάτω εργασίες:
- Ο Α∆ΜΗΕ αναλαµβάνει την προµήθεια και την εγκατάσταση των µετρητών
(Κύριου και Εναλλακτικού). Το κόστος προµήθειας και εγκατάστασης των
µετρητών βαρύνει τον Παραγωγό και θα καταβληθεί στον Α∆ΜΗΕ από τον
Παραγωγό όπως ορίζεται στο άρθρο 19.1, του Κεφαλαίου Β της Σύµβασης.
Επίσης αναλαµβάνει την επίβλεψη, τις δοκιµές και την πιστοποίηση της
εγκατάστασης των καλωδίων µέτρησης, από τα δευτερεύοντα τυλίγµατα των Μ/Σ
τάσης και έντασης µέχρι τους πίνακες όπου είναι εγκατεστηµένοι οι µετρητές
καθώς και την επίβλεψη, τις δοκιµές και την πιστοποίηση των συνδέσεων αυτών
µε τους πίνακες. Οι ως άνω εγκαταστάσεις και συνδέσεις των καλωδίων µέτρησης
υλοποιούνται από τον Παραγωγό. Οι προδιαγραφές των καλωδίων καθορίζονται
από µελέτη επάρκειας την οποία εγκρίνει ο Α∆ΜΗΕ.
- Ο Παραγωγός αναλαµβάνει να προµηθευτεί τους κατάλληλους Μ/Σ µέτρησης
τάσεως και εντάσεως σύµφωνα µε τις προδιαγραφές, τις υποδείξεις και κατόπιν
εγκρίσεως του Α∆ΜΗΕ και τους οποίους θα παραδώσει στον Α∆ΜΗΕ για έλεγχο
στα εργαστήρια του Α∆ΜΗΕ (συµπεριλαµβανοµένων των ανταλλακτικών). Οι
Μ/Σ θα µεταφερθούν και θα εγκατασταθούν στον Υ/Σ από τον Παραγωγό υπό την
επίβλεψη του Α∆ΜΗΕ. Ο Α∆ΜΗΕ αναλαµβάνει να εκτελέσει τις τελικές δοκιµές
και µετρήσεις πιστοποίησης και παραλαβής επί τόπου του έργου.
4. Ο Α∆ΜΗΕ αναλαµβάνει τη συντήρηση και λειτουργία των µετρητικών διατάξεων.
Το κόστος συντήρησης και λειτουργίας των µετρητικών διατάξεων βαρύνει τον
Α∆ΜΗΕ (Άρθρο 128 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος).
5. Ο Α∆ΜΗΕ καταχωρεί στο Μητρώο Καταχωρηµένων Μετρητών που τηρεί, τις
πληροφορίες που αφορούν την µετρητική διάταξη του Παραγωγού. Επίσης µεριµνά
για τη σφράγιση των µετρητών, του εξοπλισµού συλλογής πληροφοριών και των
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συνδεδεµένων modems καθώς και των συναφών τηλεπικοινωνιακών συνδέσεων και
φροντίζει για τη διεξαγωγή ελέγχων στους µετρητές και για την πιστοποίηση της
συµβατότητας της µετρητικής διάταξης σύµφωνα µε τις απαιτήσεις του Κώδικα
∆ιαχείρισης Συστήµατος. Ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει την πρόσβαση στις
εγκαταστάσεις του σύµφωνα µε τα οριζόµενα στο Άρθρο 266 του Κώδικα
∆ιαχείρισης Συστήµατος. Ο Παραγωγός οφείλει να ενηµερώσει άµεσα τον Α∆ΜΗΕ
για τυχόν αποσφράγιση µετρητή που διενεργήθηκε χωρίς τη συναίνεση του Α∆ΜΗΕ
σε επείγουσα περίπτωση.
6. Επειδή στον Υποσταθµό προβλέπεται να συνδεθούν και οι Φ/Β Σταθµοί «………..»
και «…………..» των παραγωγών εταιρειών …………… επιβάλλεται να γίνεται
επιµερισµός µεταξύ των …… Φ/Β Σταθµών (….., …, και ………….) της
µετρούµενης ενέργειας στην πλευρά της Υψηλής Τάσης (πύλη Ρ15). Για το λόγο
αυτό θα εγκατασταθεί επιπλέον µετρητική διάταξη στην πλευρά Μέσης Τάσης του
Υ/Σ (πύλη Ρ210) για τη µέτρηση της ενεργού και άεργου ενέργειας. Οι µετρήσεις θα
διεξάγονται µε περίοδο δεκαπέντε (15) λεπτών.
Όλοι οι µετρητές ενέργειας θα εγκατασταθούν στο Κτίριο Ελέγχου εντός πινάκων
που θα διαθέσει ο Παραγωγός. Ο χώρος των µετρητών θα είναι επαρκώς
κλιµατιζόµενος.
Για τη λειτουργία των µετρητών ο Παραγωγός οφείλει να διαθέτει αδιάλειπτη
τροφοδοσία 220V AC /10A και 110V DC /10A.
Οι Μ/Σ µέτρησης θα συνοδεύονται από πιστοποιητικό δοκιµών τύπου και
πιστοποιητικό µέτρησης ακρίβειας προερχόµενο από τις δοκιµές σειράς.
Οι ανωτέρω µετρητικές διατάξεις αποτυπώνονται στα µονογραµµικά διαγράµµατα
του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ Α.
7. Στην περίπτωση σύνδεσης Ν παραγωγών ΑΠΕ στη Μ.Τ. στον ίδιο µετασχηµατιστή
20/150kV η αναγωγή στην ΥΤ των µετρήσεων ενέργειας των Παραγωγών στη ΜΤ,
µε επιµερισµό των απωλειών του κοινού µετασχηµατιστή ανύψωσης, θα γίνεται ως
ακολούθως:
Έστω:
ΠΑΡ_ΥΤ και ΚΑΤ_ΥΤ η συνολική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας όπως
µετράται στην YT
ΠΑΡ_ΜΤ_k, ΚΑΤ_ΜΤ_k η συνολική παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας του kοστού παραγωγού όπως µετράται στη MT
ΠΑΡ_ΕΚΚΑΘ_k, ΚΑΤ_ΕΚΚΑΘ_k η εκκαθαριζόµενη παραγωγή και κατανάλωση
του k-οστού παραγωγού (στην ΥΤ)
Τότε:
ΠΑΡ_ΕΚΚΑΘ_k= ΠΑΡ_ΜΤ_k * (1-ΑΠΩΛ_ΜΣ/Σ∆Ε_ΜΤ)
ΚΑΤ_ΕΚΚΑΘ_k= ΚΑΤ_ΜΤ_k * (1+ ΑΠΩΛ_ΜΣ /Σ∆Ε_ΜΤ)
όπου
N

N

∑ ΠΑΡ_ΜΤ_i ∑ ΚΑΤ _ ΜΤ _ i
ΑΠΩΛ_ΜΣ =| (ΠΑΡ_ΥΤ – ΚΑΤ_ΥΤ) - ( i =1
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N

N

∑ ΠΑΡ_ΜΤ_i ∑ ΚΑΤ _ ΜΤ _ i
Σ∆Ε_ΜΤ =

i =1

+ i =1

και | . | είναι η απόλυτη τιµή.
ΓΙΑ ΠΑΡΑ∆ΕΙΓΜΑ:
Στην περίπτωση σύνδεσης δύο παραγωγών ΑΠΕ στη ΜΤ στον ίδιο µετασχηµατιστή
20/150kV η αναγωγή στην ΥΤ των µετρήσεων ενέργειας των Παραγωγών στη ΜΤ,
µε επιµερισµό των απωλειών του κοινού µετασχηµατιστή ανύψωσης, θα γίνεται ως
ακολούθως:
Τότε θα έχουµε:
ΠΑΡ_ΕΚΚΑΘ_1= ΠΑΡ_ΜΤ_1 * (1-ΑΠΩΛ_ΜΣ/Σ∆Ε_ΜΤ)
ΠΑΡ_ΕΚΚΑΘ_2= ΠΑΡ_ΜΤ_2 * (1- ΑΠΩΛ_ΜΣ /Σ∆Ε_ΜΤ)
ΚΑΤ_ΕΚΚΑΘ_1= ΚΑΤ_ΜΤ_1 * (1+ ΑΠΩΛ_ΜΣ /Σ∆Ε_ΜΤ)
ΚΑΤ_ΕΚΚΑΘ_2= ΚΑΤ_ΜΤ_2 * (1+ ΑΠΩΛ_ΜΣ /Σ∆Ε_ΜΤ)
όπου
ΑΠΩΛ_ΜΣ =| (ΠΑΡ_ΥΤ - ΚΑΤ_ΥΤ) - (ΠΑΡ_ΜΤ_1+ΠΑΡ_ΜΤ_2 - ΚΑΤ_ΜΤ_1 ΚΑΤ_ΜΤ_2) |
Σ∆Ε_ΜΤ = ΠΑΡ_ΜΤ_1+ ΠΑΡ_ΜΤ_2+ ΚΑΤ_ΜΤ_1+ ΚΑΤ_ΜΤ_2
και | . | είναι η απόλυτη τιµή.

Άρθρο 9 - Υπηρεσίες που παρέχονται από τον Α∆ΜΗΕ
α. Έλεγχος µελετών, κατασκευαστικών σχεδίων και τεχνική αξιολόγηση του
εξοπλισµού και των υλικών όσον αφορά τα Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος,
β. Επίβλεψη της κατασκευής του Τµήµατος Σύνδεσης του Υ/Σ µε το Σύστηµα και της
διασυνδετικής Γ.Μ,
γ. Εργασίες Ελέγχου Συµµόρφωσης µε τις Προδιαγραφές Συστήµατος και παραλαβής
των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση (τµήµα Υ/Σ και
διασυνδετικής Γ.Μ.).
δ. Συντονισµός και παρακολούθηση εργασιών των έργων σύνδεσης,
ε. Παροχή στοιχείων Συστήµατος,
στ. Ρυθµίσεις - Έλεγχος ρυθµίσεων ηλεκτρονόµων προστασίας, όπως προβλέπεται στα
αντίστοιχα Άρθρα της παρούσας Σύµβασης,
ζ. Ένταξη του σταθµού στο Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας.
Το τίµηµα για τις πιο πάνω υπηρεσίες βαρύνει τον Παραγωγό και καθορίζεται στο
«Άρθρο 19 – Αποζηµιώσεις, κόστος» του Κεφαλαίου Β της Σύµβασης.

Άρθρο 10 - Πιστοποίηση και Παραλαβή των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος
για τη Σύνδεση - ∆οκιµαστική Λειτουργία του Φ/Β Σταθµού
1. Η περάτωση των εργασιών κατασκευής των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για
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τη Σύνδεση καθορίζεται µε την έκδοση βεβαίωσης περάτωσης από τον Α∆ΜΗΕ
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ, Άρθρο Γ-5). Η πιστοποίηση και παραλαβή των εν λόγω Έργων
θα γίνει όπως περιγράφεται αναλυτικά στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ – Ειδικοί Όροι της
παρούσας Σύµβασης.
Το κόστος των υπηρεσιών πιστοποίησης, δοκιµών και παραλαβής βαρύνει τον
Παραγωγό και καθορίζεται στο Άρθρο 19 του Κεφαλαίου Β της παρούσας
Σύµβασης.
2. Μετά την αποπεράτωση των εγκαταστάσεων του Φ/Β Σταθµού και των έργων
σύνδεσης στα οποία περιλαµβάνονται και τα Έργα Επέκτασης του Συστήµατος για
τη Σύνδεση, ο Παραγωγός υποβάλλει αίτηση στον Α∆ΜΗΕ για προσωρινή σύνδεση
του Φ/Β Σταθµού στο Σύστηµα. Η αίτηση συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση που
υπογράφεται από τον Παραγωγό και τον µηχανικό που επιβλέπει την εγκατάσταση,
ότι όλα τα έργα εκτελέστηκαν σύµφωνα µε την άδεια εγκατάστασης, τα
προβλεπόµενα στην παρούσα Σύµβαση Σύνδεσης, τους ισχύοντες κανονισµούς και
διατάξεις και τους κανόνες της τέχνης και της επιστήµης.
3. Ο Α∆ΜΗΕ µετά την λήψη της ως άνω αίτησης, απευθύνει στον Παραγωγό έγγραφη
ειδοποίηση σχετικά µε τις προϋποθέσεις πραγµατοποίησης της προσωρινής
σύνδεσης. Εφόσον ικανοποιείται το σύνολο των εν λόγω προϋποθέσεων, ο Α∆ΜΗΕ
υποχρεούται να προβεί στη σύνδεση του Φ/Β Σταθµού και στην ηλέκτριση των
εγκαταστάσεων του Παραγωγού παρουσία του, µέσα σε προθεσµία είκοσι (20)
ηµερών από την ηµεροµηνία κοινοποίησης της έγγραφης ειδοποίησης. Ο Α∆ΜΗΕ
επίσης γνωστοποιεί εγγράφως στον Παραγωγό την ηµεροµηνία που
πραγµατοποιήθηκε η ηλέκτριση των εγκαταστάσεων, η οποία θεωρείται και
ηµεροµηνία έναρξης της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του Φ/Β Σταθµού.
4. Ο Παραγωγός αφού διεξάγει έλεγχο στις εγκαταστάσεις του, αποστέλλει δήλωση
ετοιµότητας στον Α∆ΜΗΕ µέσα σε τριάντα (30) µέρες από την ηµεροµηνία
ηλέκτρισης. Ο Α∆ΜΗΕ προβαίνει σε αυτοψία και έλεγχο των εγκαταστάσεων του
Παραγωγού µέσα σε δεκαπέντε (15) µέρες από την παραλαβή της εν λόγω δήλωσης.
Αν κατά τον έλεγχο διαπιστωθούν ελλείψεις και εκκρεµότητες ο Α∆ΜΗΕ τάσσει
προθεσµία στον Παραγωγό ώστε αυτός να συµµορφωθεί και διεξάγεται εκ νέου
έλεγχος.
Μετά τον επιτυχή έλεγχο από τον Α∆ΜΗΕ, ακολουθεί περίοδος δεκαπέντε (15)
συνεχών ηµερών λειτουργίας του Φ/Β Σταθµού και των έργων σύνδεσης χωρίς
προβλήµατα για τα οποία θα είναι υπεύθυνος ο Παραγωγός.
Κατά τη διάρκεια της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας, ολοκληρώνονται όλες οι
απαιτούµενες δοκιµές των εγκαταστάσεων. Ο Α∆ΜΗΕ κατά τη ∆οκιµαστική
Λειτουργία διατηρεί το δικαίωµα αποσύνδεσης των εγκαταστάσεων για λόγους
ασφαλείας του Συστήµατος.
5. Με το πέρας της περιόδου ∆οκιµαστικής Λειτουργίας και εφόσον έχουν τηρηθεί όλοι
οι όροι της παρούσας Σύµβασης, ο Α∆ΜΗΕ χορηγεί βεβαίωση κατά το Άρθρο 14
παρ. 4, της υπουργικής απόφασης υπ’ αριθµ. ∆6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007(ΦΕΚ
1153Β/10-7-2007), την οποία ο Παραγωγός χρησιµοποιεί για την έκδοση αδείας
λειτουργίας.

Άρθρο 11 - Χρόνοι
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1. Η διάρκεια της περιόδου ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του Φ/Β Σταθµού,
συµπεριλαµβανοµένων των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση
καθορίζεται
βάσει
της
υπουργικής
απόφασης
υπ’
αριθµ.
∆6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 (ΦΕΚ 1153Β/10-7-2007).
2. Ο εξοπλισµός που αναφέρεται στα Άρθρα 7 και 8 του Κεφαλαίου Β θα εγκατασταθεί
από τον Α∆ΜΗΕ εντός 40 ηµερών από την παράδοση από τον Παραγωγό των
απαραίτητων υποδοµών του Κτιρίου Ελέγχου και οπωσδήποτε πριν από την
ηλέκτριση των εγκαταστάσεων. Η επαλήθευση της καλής λειτουργίας του
εξοπλισµού για την τηλεποπτεία, τηλερύθµιση και τον τηλεχειρισµό θα έχει
ολοκληρωθεί το αργότερο µέχρι το πέρας της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας.
3. Ενδεικτικοί χρόνοι εργασιών δίνονται στον παρακάτω Πίνακα:
Ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης κατασκευής του Φ/Β Σταθµού
Ηµεροµηνίας ολοκλήρωσης κατασκευής του Υ/Σ
Ηµεροµηνίας ηλέκτρισης των έργων σύνδεσης και έναρξης
της δοκιµαστικής λειτουργίας του Σταθµού
Ηµεροµηνία εµπορικής λειτουργίας του Σταθµού

……….…
……….…
……….…
……….…

Άρθρο 12 - Συντήρηση και λειτουργία των Έργων Σύνδεσης
1. Μετά την παραχώρηση στον Κύριο του Συστήµατος της κυριότητας των Έργων
Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση, ο Α∆ΜΗΕ ως Κύριος του Συστήµατος
αναλαµβάνει τη συντήρησή τους (Άρθρο 238 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος).
Για τις αρχικές ανάγκες συντήρησης των έργων αυτών ο Παραγωγός θα παραδώσει
εφάπαξ στον Α∆ΜΗΕ τα ανταλλακτικά και εργαλεία που αναφέρονται στο Άρθρο Γ8 του Παραρτήµατος Γ. Οι αρχικοί χρόνοι εγγύησης των µηχανηµάτων των Έργων
Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση που έχουν δοθεί από τους
κατασκευαστές του εξοπλισµού παραµένουν σε όλες τις περιπτώσεις σε ισχύ.
2. Ο Παραγωγός έχει την ευθύνη συντήρησης για τα Έργα Σύνδεσης από το Φ/Β
Σταθµό έως το όριο του Συστήµατος. Σε περίπτωση σύνδεσης νέου χρήστη µε τα εν
λόγω έργα, ο κύριος των κοινών Έργων Σύνδεσης αναλαµβάνει την συντήρησή τους
και υποχρεούται να εκτελεί τις εντολές του Α∆ΜΗΕ για τη λειτουργία αυτών.
3. Για λόγους ασφάλειας του προσωπικού και των εγκαταστάσεων του Παραγωγού ως
όριο αποµονώσεων για την εκτέλεση χειρισµών και εργασιών από τον Α∆ΜΗΕ στο
Τµήµα Σύνδεσης του Υ/Σ ορίζεται ο αποζεύκτης ζυγών (Α/Ζ 16) της πύλης του Μ/Σ
ανύψωσης τάσης. Ωστόσο, σε περιπτώσεις εργασίας στον ίδιο το διακόπτη 150kV
του Μ/Σ ανύψωσης τάσης το όριο αποµονώσεων είναι ο κεντρικός διακόπτης µέσης
τάσης του Μ/Σ Ρ215. Για τους ίδιους παραπάνω λόγους ασφάλειας η αρµοδιότητα
και ευθύνη λειτουργίας ON/OFF του διακόπτη Ρ15 παραχωρείται στον Παραγωγό,
εκτός από τη λειτουργία διακοπής έκτακτης ανάγκης (emergency trip) η οποία
παραµένει στον Α∆ΜΗΕ.
4. Η συντήρηση του Ψηφιακού Συστήµατος Ελέγχου και Προστασίας (ΨΣΕ) του Υ/Σ
θα διασφαλίζεται από 5ετές συµβόλαιο συντήρησης (µε δυνατότητα παράτασης για
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επιπλέον 5 έτη), µε τον κατασκευαστή του ΨΣΕ.
Το εν λόγω συµβόλαιο ενδεικτικά και όχι περιοριστικά πρέπει να περιλαµβάνει:
- τακτική συντήρηση (επίσκεψη στον Υ/Σ µία φορά ετησίως κατ’ ελάχιστον, για
έλεγχο λειτουργίας όλων των υποσυστηµάτων του ΨΣΕ, του λογισµικού, των
δικτύων οπτικών ινών κλπ.),
- αποκατάσταση βλαβών, αφενός µε τηλεφωνική υποστήριξη διαθεσιµότητας
οκταώρου τις εργάσιµες ηµέρες και αφετέρου µε µετάβαση στον Υ/Σ
εξειδικευµένου προσωπικού εντός 2 ηµερών από την αναγγελία της βλάβης.

Άρθρο 13 - Χαρακτηριστικά εγκαταστάσεων χρήστη
1. Όσον αφορά την ποιότητα της παρεχόµενης από τον Παραγωγό ισχύος και την
ηλεκτροµαγνητική συµβατότητα των εγκαταστάσεών του, πρέπει να ακολουθείται η
τελευταία έκδοση της σειράς προτύπων IEC 61000 και του προτύπου EN 50160
όπως αυτά εφαρµόζονται και εξειδικεύονται από τον Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος. Ο Παραγωγός θα υποβάλλει πιστοποιητικά δοκιµών ελέγχου στον
Α∆ΜΗΕ ότι οι εγκαταστάσεις ικανοποιούν τις απαιτήσεις των πιο πάνω προτύπων.
2. Ο µηχανολογικός και ηλεκτρολογικός εξοπλισµός του Παραγωγού πρέπει να είναι
συµβατός προς τις συνθήκες που δηµιουργούνται από την παράλληλη λειτουργία µε
το Σύστηµα Μεταφοράς (υπερτάσεις, υποτάσεις, βυθίσεις συχνότητας) και όπως
αναφέρονται στις απαιτήσεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.
3. Ο Α∆ΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα, όταν παρατηρούνται προβλήµατα στο σύστηµα
Παραγωγής-Μεταφοράς που επιδεινώνονται από τη λειτουργία του Φ/Β Σταθµού του
Παραγωγού, να διενεργεί περιορισµό της παραγωγής ή και διακοπή της λειτουργίας
του Φ/Β Σταθµού, εφόσον διατηρούνται οι δυσµενείς αυτές συνθήκες λειτουργίας.
4. Εάν ο Α∆ΜΗΕ κρίνει ότι ο σταθµός παραγωγής δεν λειτουργεί σύµφωνα µε τους
όρους της σύµβασης σύνδεσης ή τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά της, οφείλει να
ειδοποιεί τον Παραγωγό σχετικά. Ο Παραγωγός οφείλει να προβεί σε κάθε αναγκαία
ενέργεια για την αποκατάσταση της λειτουργίας της µονάδας σύµφωνα µε τους
όρους της σύνδεσης και τα Καταχωρηµένα Χαρακτηριστικά. Ο ∆ιαχειριστής του
Συστήµατος δικαιούται στην περίπτωση αυτή να θέτει εκτός τάσεως την
εγκατάσταση και τις συσκευές του Παραγωγού (άρθρο 260 του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος).

Άρθρο 14 - Υποβολή δεδοµένων σχεδιασµού έργου
1.

Τα προκαταρκτικά δεδοµένα σχεδιασµού έργου που αφορούν τις εγκαταστάσεις
του Παραγωγού περιλαµβάνονται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ
ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ.

2.

Ο Παραγωγός οφείλει µετά το πέρας της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας να υποβάλει
στον Α∆ΜΗΕ τα ∆εδοµένα Σχεδιασµού Έργου, όπως αυτά κατασκευάστηκαν και
εφόσον διαφοροποιούνται από τα υποβληθέντα στο Παράρτηµα Β.

3.

Σε περίπτωση που τα ∆εδοµένα Σχεδιασµού Έργου τροποποιούνται εφόσον
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τεχνικοί λόγοι το επιβάλουν και µόνο εφόσον τηρούνται οι προδιαγραφές της
παρούσας Σύµβασης, ο Παραγωγός οφείλει να ενηµερώνει άµεσα τον Α∆ΜΗΕ
σύµφωνα µε το άρθρο 239 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος .
4.

Σχετικά µε τα έργα Μ.Τ. από το Φ/Β Πάρκο έως τον Υ/Σ ο Παραγωγός οφείλει να
υποβάλει στoν ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου πλήρη δεδοµένα σχεδιασµού του έργου
«ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ», συµπεριλαµβανοµένων των τελικών οδεύσεων.

Άρθρο 15 - ∆ικαίωµα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Παραγωγού
Έπειτα από προηγούµενη γνωστοποίηση ο Παραγωγός οφείλει να επιτρέπει στον
Α∆ΜΗΕ και ιδίως στους εκπροσώπους, τους υπαλλήλους και τους υπεργολάβους
αυτού, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, για να µπορούν αυτοί να εκπληρώνουν
τις υποχρεώσεις και τις αρµοδιότητές τους που απορρέουν από τη σχετική ισχύουσα
νοµοθεσία και την παρούσα Σύµβαση.

Άρθρο 16 - Υποχρέωση γνωστοποίησης συµβάντων
1.

2.

Ο Παραγωγός και ο Α∆ΜΗΕ έχουν αµοιβαία υποχρέωση γνωστοποίησης
συµβάντων παρόντων ή αναµενόµενων κατά το άρθρο 72 του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος.
Ως συµβάντα ορίζονται τα Σηµαντικά Περιστατικά του Συστήµατος κατά το Άρθρο
70 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος.

Άρθρο 17 - Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης
Τα δικαιώµατα και οι υποχρεώσεις του Α∆ΜΗΕ και του Παραγωγού σε καταστάσεις
έκτακτης ανάγκης ορίζονται µε βάση το Κεφάλαιο 22 του Κώδικα ∆ιαχείρισης
Συστήµατος. Σε περιπτώσεις κατεπείγοντος ο Α∆ΜΗΕ δύναται να προβαίνει σε
χειρισµούς που επηρεάζουν τον Παραγωγό, χωρίς προηγούµενη ειδοποίηση του
τελευταίου (Άρθρο 76, παρ.2 του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος). Ο Α∆ΜΗΕ
δύναται να προβεί σε αποσύνδεση εγκαταστάσεων ή εξοπλισµού του Παραγωγού,
εφόσον τούτο κρίνεται απολύτως αναγκαίο, για την αντιµετώπιση κατάστασης έκτακτης
ανάγκης, καθώς και σε περίπτωση δοκιµής αποκατάστασης του Συστήµατος (Άρθρο 83
του Κώδικα ∆ιαχείρισης Συστήµατος).

Άρθρο 18 - Ειδικοί Κανόνες Λειτουργίας εγκαταστάσεων Παραγωγού και Κανόνες
ασφάλειας
1. Ο Παραγωγός αναλαµβάνει την αποκλειστική ευθύνη να τηρεί τα προβλεπόµενα της
σχετικής ισχύουσας νοµοθεσίας που διέπουν τα εργοτάξια και αφορούν την Υγιεινή
και την Ασφάλεια των εργαζοµένων αλλά και των τρίτων στους χώρους εργασίας. Σε
αυτούς θα πρέπει να φυλάσσονται και όλα τα προβλεπόµενα από την νοµοθεσία
σχετικά έγγραφα.
2. Ο Παραγωγός οφείλει να χρησιµοποιεί την τυποποιηµένη ορολογία και
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ονοµατολογία του Α∆ΜΗΕ σχετικά µε τις εγκαταστάσεις και τα µηχανήµατά του
που συνδέονται µε το Σύστηµα, σύµφωνα µε το αναθεωρηµένο µονογραµµικό
διάγραµµα του Παραρτήµατος Α.
3. Ο Παραγωγός οφείλει να τηρεί τους ισχύοντες κανόνες ασφάλειας σχετικά µε την
ασφάλεια των συνθηκών εργασίας του προσωπικού που εργάζεται στο Σύστηµα ή
που προσεγγίζει το Σύστηµα.
4. Ο Παραγωγός θα υποβάλλει στον Α∆ΜΗΕ πριν την ηλέκτριση των εγκαταστάσεών
του, δήλωση ορισµού Ηλεκτρολόγου Μηχανικού (και της αποδοχής αυτού) ως
υπεύθυνου για τη λειτουργία και τον ανελλιπή έλεγχο των εγκαταστάσεών του.

Άρθρο 19 - Αποζηµιώσεις, κόστος
Ο Α∆ΜΗΕ υλοποιεί τα έργα και παρέχει τις υπηρεσίες που καθορίζονται στη παρούσα
σύµβαση. Για τα ανωτέρω θα αποζηµιωθεί απ’ ευθείας από τον Παραγωγό µε τα
ακόλουθα ποσά.
α) για προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού:
α1. Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός
Ποσό (€)
Φερεσυχνιακές συσκευές (τεµ.4)
Συσκευές τηλεπροστασίας (τεµ.4)
Φίλτρα ζεύξης (τεµ.2)
Σύστηµα αδιάλειπτης τροφοδοσίας 48VDC (τεµ.2)
Modems (τεµ2.)
Καλώδιο HF-75Ω (200m)
Υλικά εγκατάστασης (ενθέµια, πίνακες, καλώδια κ.λ.π.)
* Ένταξη – έλεγχος σηµάνσεων RTU
Μελέτη - εγκατάσταση - θέση σε λειτουργία
Σύνολο
* Τη συσκευή RTU θα την προµηθευτεί ο ίδιος ο Παραγωγός µε δικές του δαπάνες είτε
από τον Α∆ΜΗΕ είτε από την αγορά, κατόπιν συνεννοήσεως µε τον Α∆ΜΗΕ.
Ποσό (€)

α2. Μετρητικές ∆ιατάξεις
Μετρητές cl 0.5S (τεµ.2)
Πίνακας µέτρησης & 1 modem PSTN (τεµ.1)
Μελέτη - εγκατάσταση - έλεγχος
Παραλαβή κυκλωµάτων µέτρησης 2 πυλών Γ.Μ. 150kV
Σύνολο
Σύνολο για προµήθεια και εγκατάσταση εξοπλισµού (α1+α2) : ……………€
β) για Έλεγχο, ∆οκιµές, Επίβλεψη και Παραλαβή έργων Υ/Σ:
Υπηρεσία
Έλεγχος µελετών, τεχνική αξιολόγηση και δοκιµές εξοπλισµού
Η/Μ, Έλεγχος µελετών ΕΠΜ, Επίβλεψη (Η/Μ & ΕΠΜ) και
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Παραλαβή (ΕΠΜ) του Τµήµατος Σύνδεσης του Υ/Σ µε το Σύστηµα
∆ιαδικασία Ελέγχου Αξιοπιστίας του ∆ικτύου Γείωσης του Υ/Σ
Παραλαβή εξοπλισµού των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για
τη Σύνδεση αρµοδιότητας Υ/Σ και προστασίας (2 πλήρεις πύλες
Γ.Μ και 1 πύλη Μ/Σ ανύψωσης τάσης µε απλό ζυγό)
Σύνολο
∆ιευκρινίζεται ότι το τίµηµα υπηρεσιών Ελέγχου, ∆οκιµών και Επίβλεψης έχει ως
αντικείµενο το Τµήµα Σύνδεσης του Υ/Σ µε το Σύστηµα.
γ) για Έλεγχο, Επίβλεψη και Παραλαβή διασυνδετικής Γ.Μ. µήκους ………:
Ποσό (€)

Υπηρεσία
Έλεγχος µελετών διασυνδετικής Γ.Μ
Έλεγχος υλικών διασυνδετικής Γ.Μ
Επίβλεψη κατασκευής διασυνδετικής Γ.Μ
Παραλαβή διασυνδετικής Γ.Μ
Σύνολο

Ως έναρξη της περιόδου επίβλεψης θεωρείται η ηµεροµηνία της έγγραφης αναγγελίας
από τον Παραγωγό στην αρµόδια υπηρεσία του Α∆ΜΗΕ της έναρξης της κατασκευής
της διασυνδετικής Γ.Μ. Ως πέρας της περιόδου επίβλεψης θεωρείται η ηµεροµηνία της
έγγραφης αναγγελίας από την αρµόδια υπηρεσία του Α∆ΜΗΕ προς τον Παραγωγό της
παραλαβής του συνολικού µήκους της διασυνδετικής Γ.Μ.
δ) για τις Υπηρεσίες για τη σύνδεση και ένταξη του σταθµού στο Σύστηµα
Υπηρεσία
Συντονισµός και παρακολούθηση εργασιών των έργων
σύνδεσης
Παροχή στοιχείων Συστήµατος
Ρυθµίσεις - Έλεγχος ρυθµίσεων ηλεκτρονόµων
προστασίας
Ένταξη του σταθµού στο Σύστηµα Ελέγχου Ενέργειας
Ελάχιστο ποσό

Ποσό (€)
550€ /µήνα από την έναρξη
ισχύος της Σύµβασης
Σύνδεσης µέχρι και την
ολοκλήρωση της
∆οκιµαστικής Λειτουργίας
του Σταθµού
3.000

ε) για χρήση κατασκευαστικών σχεδίων πύργων Γ.Μ., θεµελιώσεων για διαφόρους
τύπους εδαφών και διαγραµµάτων τανύσεων και βελών αγωγών : 200 ευρώ/πύργο Γ.Μ.
Στις παραπάνω τιµές περιλαµβάνονται όλες οι επιβαρύνσεις του Παραγωγού για τα
προαναφερόµενα έργα και υπηρεσίες. ∆εν περιλαµβάνεται ο ΦΠΑ καθώς και η αξία
νέων εργασιών που τυχόν θα εκτελεστούν και δεν αναφέρονται στην παρούσα Σύµβαση
και που θα έχουν προκύψει από αλλαγές του θεσµικού πλαισίου (Νόµων, Κανονισµών,
Κωδίκων κλπ).
Τρόπος Πληρωµής
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1. Το συµβατικό τίµηµα για το αντικείµενο των έργου θα καταβληθεί από τον
Παραγωγό στον Α∆ΜΗΕ ως εξής:
α. Για την προµήθεια και εγκατάσταση του Εξοπλισµού άρθρο 19.1§α, Κεφάλαιο Β
συνολικού ποσού .........................€ (αρµοδιότητας πληρωµής Α∆ΜΗΕ/∆ΣΣΜ):
- 40% του τιµήµατος του εξοπλισµού, µε την υποβολή από τον Α∆ΜΗΕ στον
Παραγωγό συνοπτικού χρονοδιαγράµµατος προµήθειας και εγκατάστασής του,
- 40% του τιµήµατος του εξοπλισµού για τον οποίο έχει ολοκληρωθεί η
εγκατάστασή του στον Υ/Σ,
- 20% του τιµήµατος του εξοπλισµού µε την παραλαβή και θέση σε λειτουργία
του.
β. Για Έλεγχο, Επίβλεψη, ∆οκιµές και Παραλαβή άρθρο 19.1§β, Κεφάλαιο Β
συνολικού ποσού : .........................€:
- 40% του τιµήµατος, µε την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης και πριν την
υποβολή των µελετών του Υ/Σ (αρµοδιότητας πληρωµής Α∆ΜΗΕ/∆NEM),
- 40% του τιµήµατος, µε την έναρξη των εργασιών επίβλεψης (αρµοδιότητας
πληρωµής Α∆ΜΗΕ/∆NEM),
- 20% του τιµήµατος, µε την έναρξη των εργασιών δοκιµών και παραλαβής
(αρµοδιότητας πληρωµής Α∆ΜΗΕ/∆ΣΣΜ).
γ. Για Έλεγχο, Επίβλεψη, ∆οκιµές και Παραλαβή διασυνδετικής Γ.Μ. άρθρο 19.1§γ,
Κεφάλαιο Β συνολικού ποσού : .........................€:
- 40% του τιµήµατος, ως προκαταβολή, µε την έναρξη ισχύος της παρούσας
Σύµβασης και πριν την υποβολή των µελετών της διασυνδετικής Γ.Μ.
(αρµοδιότητας πληρωµής Α∆ΜΗΕ/∆NEM) ,
- 40% του τιµήµατος, µε την έναρξη των εργασιών επίβλεψης (αρµοδιότητας
πληρωµής Α∆ΜΗΕ/∆NEM),
- 20% του τιµήµατος, µε την έναρξη των εργασιών δοκιµών και παραλαβής
(αρµοδιότητας πληρωµής Α∆ΜΗΕ/∆ΣΣΜ).
δ.

Για τις Υπηρεσίες για σύνδεση και ένταξη του σταθµού στο Σύστηµα άρθρο
19.1§δ συνολικού ποσού : 550€ ανά µήνα µε ελάχιστο ποσό 3.000€)
(αρµοδιότητας πληρωµής Α∆ΜΗΕ /ΚΣΣΧ) :
- 3.000€ ως προκαταβολή, µε την έναρξη ισχύος της παρούσας Σύµβασης,
- το υπόλοιπο µε το πέρας της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας.

ε. Για χρήση κατασκευαστικών σχεδίων πύργων Γ.Μ. άρθρο 19.1 §γ Κεφάλαιο Β
ποσού 200 € ανά πύργο (αρµοδιότητας πληρωµής Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ) µε την
έγκριση της µελέτης του Παραγωγού που αφορά τη Γ.Μ.
2. Οι παραπάνω πληρωµές θα γίνονται µε την έκδοση από τον Α∆ΜΗΕ Εντολής
Είσπραξης η οποία θα εξοφλείται από τον Παραγωγό στην αρµόδια Οικονοµική
Υπηρεσία του.
Με την ολοκλήρωση της εκάστοτε πληρωµής ο Παραγωγός αναλαµβάνει την
υποχρέωση να προσκοµίζει στον Α∆ΜΗΕ αντίτυπο του Γραµµατίου Είσπραξης. Τα
τιµολόγια θα εκδοθούν σύµφωνα µε το Άρθρο 12 του Π.∆.186/1992 (Κ.Β.Σ.) και το
Άρθρο 19 του Ν.2859/2000 (Κωδ. ΦΠΑ).
Σε πίστωση των ανωτέρω οι συµβαλλόµενοι υπέγραψαν την παρούσα σε δύο (2)
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αντίτυπα και το καθένα έλαβε από ένα.

ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ

Για τον Παραγωγό

Για τον Α∆ΜΗΕ

………………..

Σ. ΒΑΣΣΟΣ
∆ιευθύνων Σύµβουλος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Α - ∆ΙΑΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ
-

Αναθεωρηµένο µονογραµµικό διάγραµµα

-

Σχέδιο προβλεπόµενης ανάπτυξης του Υ/Σ …………. Α∆ΜΗΕ(ή ∆ΕΗ) /∆ΝΕΜ/Αρ.
Σχεδίου ………….. και το όριο Συστήµατος-Παραγωγού

-

Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα 1:50.000 & 1:5.000 µε τη θέση του Φ/Β Σταθµού, την
προµελέτη όδευσης Γραµµής Μ.Τ του Φ/Β Σταθµού και τη θέση του Υ/Σ ………………
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Αναθεωρηµένο Μονογραµµικό ∆ιάγραµµα
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Σχέδιο προβλεπόµενης ανάπτυξης του Υ/Σ ………Α∆ΜΗΕ (ή ∆ΕΗ) /∆ΝΕΜ /Αρ.
Σχεδίου …………. και το όριο Συστήµατος-Παραγωγού
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Τοπογραφικά ∆ιαγράµµατα 1:50.000 & 1:5.000 µε τη θέση του Φ/Β Σταθµού, την
προµελέτη όδευσης Γραµµής Μ.Τ του Φ/Β Σταθµού και τη θέση του Υ/Σ ……….
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Β - ∆Ε∆ΟΜΕΝΑ ΣΧΕ∆ΙΑΣΜΟΥ ΕΡΓΟΥ
1. για τις Μονάδες Παραγωγής
2. για τα Έργα Σύνδεσης από το Φ/Β Σταθµό έως το όριο του Συστήµατος (Μ/Σ ισχύος,
καλώδια κ.α.)
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Απόσπασµα από το Έντυπο Αίτησης για Προσφορά Σύνδεσης
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Τεχνικά χαρακτηριστικά υπογείων καλωδίων 3x…+.. mm2 ….
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Χαρακτηριστικά Μ/Σ ισχύος
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Γ - ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Στο παρόν Παράρτηµα ο όρος «Έργο» ή «Έργα» όταν δεν συνοδεύεται από άλλο
προσδιορισµό αναφέρεται στα «Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος».
Άρθρο Γ-1 :Εκπροσώπηση των Μερών κατά την εκτέλεση των Έργων
Εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία υπογραφής της Σύµβασης, ο Α∆ΜΗΕ
θα καθορίσει την Υπηρεσία του που είναι υπεύθυνη για την παρακολούθηση των Έργων
καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας Σύµβασης. Επίσης, θα καθορίσει τα όργανα και τις
υπηρεσίες του που θα ασκούν τα καθήκοντα και τις αρµοδιότητες για Επίβλεψη, Έλεγχο,
∆οκιµές, Παραλαβή και Πιστοποίηση, για τα Έργα.
Αντίστοιχα ο Παραγωγός θα ορίσει τον αρµόδιο των Έργων και θα υποβάλλει
χρονοδιάγραµµα των εργασιών εντός δεκαπέντε (15) ηµερών από την ηµεροµηνία
υπογραφής της Σύµβασης.

Άρθρο Γ-2 : Εκπόνηση µελετών
Η εκτέλεση των Έργων θα γίνει µε βάση τη µελέτη που θα εκπονήσει ο Παραγωγός. Η
µελέτη αυτή θα πρέπει να υποβληθεί στον Α∆ΜΗΕ για έγκριση και θεώρηση.
Κατά την εκπόνηση της µελέτης των Έργων, ο Παραγωγός θα λάβει υπόψη τα εξής:
α) Ότι το Έργο θα λειτουργεί σύµφωνα µε τις αρχές και συνθήκες λειτουργίας όπως
καθορίζονται στην Τεχνική Περιγραφή Συστήµατος Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6Α όπως
και τα ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ Γ, ∆, και Ε της παρούσας Σύµβασης, τις υπάρχουσες
εγκαταστάσεις και τοπικές συνθήκες και όλα τα σχετικά µε το Έργο τεχνικά και
οικονοµικά δεδοµένα.
β) Ότι ο Α∆ΜΗΕ είναι υποχρεωµένος να θέτει στη διάθεση του Παραγωγού, µετά από
σχετική γραπτή αίτησή του, όλα τα υπάρχοντα διαθέσιµα συµπληρωµατικά
δεδοµένα, µέσα σε τριάντα πέντε (35) µέρες.
Στη µελέτη θα πρέπει να περιλαµβάνονται τα ακόλουθα επιµέρους στοιχεία, κατ’
ελάχιστον:
Α. Μελέτη Τµήµατος Σύνδεσης του Υ/Σ µε το Σύστηµα:
Όπως αναφέρεται στην Τεχνική Περιγραφή Συστήµατος Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6Α.

Β. Μελέτη διασυνδετικής Γ.Μ.:
Θα κατατεθούν όσα από τα παρακάτω απαιτούνται ανάλογα µε το τρόπο διασύνδεσης.
1. Συλλογή τοπογραφικών δεδοµένων υπαίθρου.
- Αποτύπωση µηκοτοµής εδάφους και υψοµετρική εξάρτηση πάσης φύσεως εµποδίων
όπως είναι δρόµοι, κτίσµατα, δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας και ΟΤΕ, δέντρα
οπωροφόρα και µη κ.λ.π. εντός της ζώνης δουλείας.
- Οριζοντιογραφική αποτύπωση των προαναφερθέντων εµποδίων καθώς και διαφόρων
στοιχείων του εδάφους όπως ρέµατα, χαράδρες, ποταµοί, αυλάκια κ.α. εντός της
ζώνης δουλείας, χαρακτηρισµός της υφής του εδάφους και τις χρήσεις γης καθόλο το
πλάτος δουλείας.
- Αποτύπωση διατοµών στις θέσεις των πύργων (θα γίνει µετά την επιλογή των
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝ∆ΕΣΗΣ_Α∆ΜΗΕ-ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ_12_10_2012.doc

38

Σύµβαση Σύνδεσης Α/Π ……………. MW

Υ/Σ …………………

θέσεων)
- Κτηµατολογική αποτύπωση
- Εξάρτηση των κορυφών της όδευσης από το τριγωνοµετρικό δίκτυο της Γ.Υ.Σ.
2. Με βάση τα στοιχεία υπαίθρου θα συνταχθούν τα ακόλουθα κατασκευαστικά σχέδια
µελέτης:
- Πίνακας Γενικών Στοιχείων
- Πίνακας πύργων (χλµ. θέσεις, τύποι, σκέλη) µε την ανάλογη Μελέτη υπολογισµού
αυτών.
- Μηκοτοµή (πύργοι, διάκενα ασφαλείας κλπ) και οριζοντιογραφία
- Πίνακας αποσβεστών ταλαντώσεων
- Αντιστάσεις γειώσεως πύργων και εγκατάσταση αγωγού εδάφους
- Ενδεικτικός χάρτης
- Χάρτης ηλεκτρικών διασταυρώσεων
- Χάρτης τηλεφωνικών διασταυρώσεων
- ∆ιάταξη αγωγών φάσεως και προστασίας.
- Κτηµατολογικά διαγράµµατα
- Ενδεικτικός χάρτης κτηµατολογίου
- Ενδεικτικός χάρτης τριγωνισµού
- Μελέτη γείωσης Γ.Μ. σε σχέση µε το νέο Υ/Σ.
H µελέτη θα υποβάλλεται στον Α∆ΜΗΕ για έλεγχο και θεώρηση πριν από την εφαρµογή
ή εκτέλεσή της.
Εάν ο Παραγωγός δεν υποβάλει µελέτη συνοδευόµενη από σχέδια, πλήρως τεκµηριωµένη
και ικανοποιητική για τον Α∆ΜΗΕ θα θεωρηθεί υπεύθυνος για όλες τις συνέπειες και
καθυστερήσεις που θα προκύψουν, έως ότου υποβάλει µελέτη που θα θεωρηθεί ή κριθεί
ικανοποιητική από τον Α∆ΜΗΕ.
Εκτός των παραπάνω που αναφέρονται στο Α και Β του παρόντος άρθρου ο Α∆ΜΗΕ
διατηρεί το δικαίωµα να ζητάει από τον Παραγωγό, κατά τη διάρκεια της πορείας του
Έργου, οποιεσδήποτε άλλες µελέτες, σχέδια και γραπτές πληροφορίες (τεκµηρίωση)
θεωρεί χρήσιµα για την ορθή και εκτέλεση του Έργου, όπως επίσης για την οικονοµική
και εύρυθµη λειτουργία του.
Σε περίπτωση που ο Παραγωγός διαφωνεί µε τις γραπτές οδηγίες του Α∆ΜΗΕ για
τροποποιήσεις στη µελέτη, στα σχέδια ή στον τρόπο εκτέλεσης των εργασιών, οφείλει να
γνωστοποιεί στον Α∆ΜΗΕ τη διαφωνία του αυτή εκθέτοντας και τους λόγους της
διαφωνίας, µέσα σε προθεσµία 15 ηµερολογιακών ηµερών.
Εάν, παρά τις αντιρρήσεις του Παραγωγού ο Α∆ΜΗΕ επιµένει στην εφαρµογή των
οδηγιών του, ο Παραγωγός, κατόπιν εντολής του Α∆ΜΗΕ, υποχρεούται να συµµορφωθεί
πιστά σε αυτές, οπότε όµως απαλλάσσεται της ευθύνης σε σχέση µε την απόφαση αυτή
του Α∆ΜΗΕ.

Άρθρο Γ-3 : Υποβολή και Έλεγχος Μελετών και Σχεδίων
3.1. Γενικά
Τα Έργα θα εκτελεσθούν σύµφωνα µε τα θεωρηµένα (εγκεκριµένα) από τον Α∆ΜΗΕ
σχέδια.
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Ο Παραγωγός θα είναι υπεύθυνος για κάθε διαφορά, παράλειψη ή ελάττωµα στα σχέδια,
ανεξάρτητα από το εάν τα σχέδια αυτά έχουν θεωρηθεί ή όχι από τον Α∆ΜΗΕ.
Η θεώρηση µε κανένα τρόπο δεν απαλλάσσει τον Παραγωγό από την υποχρέωσή του να
συµµορφώνεται µε τους όρους της Σύµβασης και τις τεχνικές προδιαγραφές ή από την
ευθύνη του για σχεδιασµό, κατασκευή και απόδοση του Εξοπλισµού και κάθε άλλου
τµήµατος του Έργου, σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
Όλα τα σχέδια, τα οποία δείχνουν µόνιµη κατασκευή, θα γίνουν σε διαφάνεια. Όλα τα
θεωρηµένα από τον Α∆ΜΗΕ σχέδια, θα έχουν τη σφραγίδα “ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ” ή
“ΚΑΤΑΛΛΗΛΟ ΓΙΑ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ”.
Ο Παραγωγός οφείλει να παραδώσει στον Α∆ΜΗΕ, πριν από την παραλαβή των Έργων,
αντίγραφα της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων του Έργου καθώς και της
Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων όπως επίσης και αντίγραφα όλων των οικοδοµικών
αδειών συνοδευόµενων από τα εγκεκριµένα σχεδία τους.
Κάθε αλληλογραφία, σχέδια και λοιπές οδηγίες που ανταλλάσσονται µεταξύ Παραγωγού
και Α∆ΜΗΕ, θα θεωρείται ότι έχουν παραληφθεί από την ηµεροµηνία της αντίστοιχης
καταχώρησής τους στο Πρωτόκολλο του Α∆ΜΗΕ.
3.2. Υποβολή σχεδίων και µελετών για τα Ηλεκτροµηχανολογικά έργα και τα έργα
Πολιτικού Μηχανικού.
Ο Παραγωγός θα υποβάλει στον Α∆ΜΗΕ όλη τη µελέτη των επί µέρους συστηµάτων
των Έργων και τα σχέδια για έλεγχο και θεώρηση, σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στην
Τεχνική Προδιαγραφή Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ-ΥΣ1-6Α.
Συσχετιζόµενα σχέδια ή πληροφορίες σχεδιασµού των συστηµάτων πάνω σε σχέδια ή σε
µελετητικά τεύχη, θα ληφθούν υπόψη µόνο εάν υποβληθούν µαζί ή πριν την ηµεροµηνία
υποβολής των σχεδίων για τα οποία ζητείται η θεώρηση.
Τµήµατα του Εξοπλισµού, για τα οποία ο Α∆ΜΗΕ, ζήτησε τον έλεγχό τους, δεν θα
κατασκευάζονται µέχρι να ληφθεί ειδοποίηση από τον Α∆ΜΗΕ ότι αυτός ο έλεγχος έχει
πραγµατοποιηθεί.
Σε περίπτωση που ένα τµήµα του Εξοπλισµού κατασκευαστεί χωρίς την προηγούµενη
θεώρηση του Α∆ΜΗΕ, ο Παραγωγός θα είναι πλήρως και αποκλειστικά υπεύθυνος για
τις πάσης φύσεως συνέπειες που ενδεχοµένως θα προκύψουν.
Μέσα σε τριάντα (30) ηµερολογιακές ηµέρες το µέγιστο, από την τµηµατική παραλαβή
από τον Α∆ΜΗΕ των υποβαλλόµενων για θεώρηση σχεδίων ή µελετών, ο Α∆ΜΗΕ θα
επιστρέφει στον Παραγωγό ένα αντίγραφο καθενός από τα έγγραφα αυτά, θεωρηµένο ή
θεωρηµένο µε παρατηρήσεις ή για διόρθωση.
Σε περίπτωση που ο Α∆ΜΗΕ, δεν έχει απαντήσει στον Παραγωγό στην προαναφερθείσα
προθεσµία από τη λήψη των µελετών ή σχεδίων, θα θεωρηθεί ότι οι µελέτες ή σχέδια
αυτά είναι κατάλληλα για κατασκευή, υπό την προϋπόθεση ότι ο Παραγωγός, στο τέλος
των είκοσι (20) πρώτων ηµερών, έχει υπενθυµίσει εγγράφως (µε φαξ ή γράµµα) στον
Α∆ΜΗΕ, την περίπτωση και εφόσον µε τα ως άνω έγγραφα δεν τροποποιούνται οι
απαιτήσεις και οι όροι της Σύµβασης.
Οι παραπάνω προθεσµίες δεν ισχύουν εάν κατά τον έλεγχο των σχεδίων/µελετών
θεωρηθεί απαραίτητο να δώσει ο Παραγωγός περισσότερες εξηγήσεις, οπότε τα
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σχέδια/µελέτες θα κρατηθούν σε εκκρεµότητα µέχρι ο Α∆ΜΗΕ, να λάβει γραπτώς,
ικανοποιητικές εξηγήσεις.
Σχέδια ή µελέτες που επιστρέφονται θεωρηµένα µε παρατηρήσεις ή για διόρθωση θα
αναθεωρούνται, από τον Παραγωγό, σύµφωνα, µε τις προτάσεις του Α∆ΜΗΕ, (ή/και θα
αιτιολογείται πλήρως η µη αποδοχή των προτάσεων αυτών) και θα επανυποβάλλονται σ’
αυτόν για νέο έλεγχο. Σε αυτές τις περιπτώσεις η προθεσµία για θεώρησή τους από τον
Α∆ΜΗΕ, µειώνεται σε πέντε (5) εργάσιµες ηµέρες, εφόσον τα υποβληθέντα έγγραφα
είναι πλήρη, σύµφωνα µε την προηγούµενη παράγραφο. Εκτός από την περίπτωση που ο
Α∆ΜΗΕ ζητήσει πλήρη ή εκτεταµένη αναθεώρηση των σχεδίων/µελετών, ο Παραγωγός
θα χρησιµοποιεί τα σχέδια/µελέτες που επιστρέφονται για την κατασκευή τµηµάτων του
Εξοπλισµού, εφόσον τηρηθούν οι τροποποιήσεις οι οποίες έχουν υποδειχθεί από τον
Α∆ΜΗΕ.
Συµφωνείται ότι ο Παραγωγός θα δώσει οπωσδήποτε στον Α∆ΜΗΕ, όλα τα απαραίτητα
σχέδια και πληροφορίες και ότι άλλο απαιτείται, κατά την κρίση του Α∆ΜΗΕ, για τη
µελέτη, τη βιοµηχανοποίηση, την ανέγερση, την επίβλεψη κατά τη φάση της ανέγερσης,
την εκκίνηση, τη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή του Έργου.
Για να είναι εφικτή η επισκευή του Έργου από τον Α∆ΜΗΕ, θα δοθούν από τον
Παραγωγό, οι απαιτούµενες πληροφορίες για τον εξοπλισµό, π.χ. τρόπος
αποσυναρµολόγησης - διακίνησης - συναρµολόγησης, διαστάσεις, υλικό κατεργασία των
επιµέρους τµηµάτων κλπ.
Στην περίπτωση που µετά τη θεώρηση των σχεδίων ή/και της µελέτης, θεωρηθεί
απαραίτητο να επέλθουν τροποποιήσεις, ο Παραγωγός είναι υποχρεωµένος να
επανυποβάλει εγκαίρως στον Α∆ΜΗΕ, τα αναθεωρηµένα σχέδια ή/και µελέτες.
Τροποποιήσεις που αναφέρονται σε λεπτοµέρειες µικρής σηµασίας, οι οποίες δεν
επηρεάζουν το έργο ή τη λειτουργία του, µπορεί να γίνουν χωρίς τη νέα θεώρηση του
Α∆ΜΗΕ, όµως και σε αυτή την περίπτωση ο Παραγωγός είναι υποχρεωµένος να
υποβάλει στον Α∆ΜΗΕ, τέσσερα (4) αντίγραφα των αναθεωρηµένων σχεδίων µέσα σε
δέκα (10) ηµέρες από την ηµεροµηνία κατά την οποία έγιναν οι τροποποιήσεις.
Τα τελικά σχέδια “ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ”, αριθµοδοτούνται και αρχειοθετούνται
σύµφωνα µε την τυποποίηση του Α∆ΜΗΕ. Γι’ αυτό ο Παραγωγός εγκαίρως θα
υποβάλλει πλήρη κατάλογο των σχεδίων του Υ/Σ και των κτηρίων αυτού, µε µια κενή
στήλη, η οποία θα συµπληρωθεί από τον Α∆ΜΗΕ µε τους τυποποιηµένους αριθµούς
σχεδίων. Ο κατάλογος θα επιστραφεί στον Παραγωγό ώστε να καταγραφούν οι εν λόγω
αριθµοί σχεδίων στα τελικά σχέδια “ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ”.
Αµέσως µετά την ολοκλήρωση κάθε ανεξάρτητης εργασίας, όπως αυτή αναφέρεται στο
Πρόγραµµα Εκτέλεσης του Έργου, θα υποβάλλονται στον Α∆ΜΗΕ από τον Παραγωγό
σε πέντε (5) αντίγραφα, η µελέτη που θα περιλαµβάνει τα τελικά σχέδια, µε τη σφραγίδα
“ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ” καθώς επίσης και τα διαγράµµατα, οι οδηγίες
λειτουργίας, κλπ..
Ο Παραγωγός, το αργότερο εντός προθεσµίας ενός (1) µήνα από το πέρας της
∆οκιµαστικής λειτουργίας του Έργου, υποβάλλει στον Α∆ΜΗΕ µια σειρά σε
ηλεκτρονική µορφή (επεξεργάσιµη σε περιβάλλον AUTOCAD ή Eplan) όλων των
παραπάνω αναφεροµένων σχεδίων “ΟΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΘΗΚΕ” και επί πλέον µια
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σειρά ρελιασµένες διαφάνειες.
Άρθρο Γ-4 : ∆οκιµές Τύπου
Ο Παραγωγός υποχρεούται να εκτελέσει όλες τις προβλεπόµενες από τις Τεχνικές
Προδιαγραφές και τους σχετικούς κανονισµούς δοκιµές τύπου για όλον τον εξοπλισµό
που θα χρησιµοποιήσει στα Έργα Προδιαγραφών Συστήµατος, εκτός εάν διαθέτει και
συνυποβάλλει επίσηµα πιστοποιητικά δοκιµών αναγνωρισµένων διεθνών εργαστηρίων ή
έχει ήδη χρησιµοποιηθεί ίδιος εξοπλισµός στις εγκαταστάσεις του Α∆ΜΗΕ κατά την
τελευταία 5-ετία.
Ο Α∆ΜΗΕ διατηρεί το δικαίωµα να αποδεχθεί ή να απορρίψει την εγκυρότητα των
προηγούµενων πιστοποιητικών. Στην τελευταία αυτή περίπτωση ο Παραγωγός θα
υποχρεωθεί να εκτελέσει τις αντίστοιχες δοκιµές επιβαρυνόµενος µε το αντίστοιχο
κόστος.
Άρθρο Γ-5 : Περάτωση Κατασκευής των Έργων Προδιαγραφών Συστήµατος
Η περάτωση των εργασιών κατασκευής του Υ/Σ και της διασυνδετικής Γ.Μ καθορίζεται
µε τη έκδοση της αντίστοιχης βεβαίωσης από τον Α∆ΜΗΕ. Για την έκδοση της
βεβαίωσης περάτωσης εργασιών απαιτείται η τήρηση της παρακάτω διαδικασίας:
Όταν ολοκληρωθούν αφενός όλες οι απαιτούµενες εργασίες στον Υ/Σ και στην
διασυνδετική Γ.Μ. και αφετέρου εκτελεστούν ικανοποιητικά όλες οι προβλεπόµενες
δοκιµές, ο Παραγωγός πρέπει να υποβάλει στον Α∆ΜΗΕ έγγραφη αναγγελία της
ηµεροµηνίας αποπεράτωσης απ’ αυτόν του Έργου. Κατόπιν αυτού, εφόσον δεν
διαπιστωθούν ελλείψεις και έχουν τακτοποιηθεί οι οικονοµικές εκκρεµότητες του
Παραγωγού, ο Α∆ΜΗΕ εκδίδει βεβαίωση για τον χρόνο περάτωσης των εργασιών. Η εν
λόγω βεβαίωση σε καµία περίπτωση δεν µπορεί να θεωρηθεί ότι αναπληρώνει την
παραλαβή του Έργου.
Εάν ο Α∆ΜΗΕ διατηρεί επιφυλάξεις για την αποπεράτωση των εργασιών λόγω
ελλείψεων που διαπιστώθηκαν κατά την παραλαβή του έργου από τους εκπροσώπους των
ανωτέρω, και οι ελλείψεις θεωρούνται επουσιώδεις και δεν επηρεάζουν την λειτουργία
του έργου, τότε ο Α∆ΜΗΕ γνωστοποιεί µε εντολή της προς τον Παραγωγό τις ελλείψεις
που έχουν επισηµανθεί και τον καλεί να προβεί στην αποκατάστασή τους. Στην
περίπτωση αυτή η βεβαίωση περάτωσης εργασιών εκδίδεται µετά την αποκατάσταση των
ελλείψεων και αναφέρει τον χρόνο που περατώθηκε το Έργο χωρίς να λαµβάνεται υπόψη
ο χρόνος αποκατάστασης.
Αν οι εργασίες δεν έχουν περατωθεί ή οι ελλείψεις και τα ελαττώµατα που
διαπιστώθηκαν είναι ουσιώδη, ή αν δεν περατώθηκαν από τον Παραγωγό οι εργασίες
αποκατάστασης επουσιωδών ελλείψεων όπως αναφέρεται ανωτέρω, η κατασκευή των
Έργων πιστοποιείται ως µη αποπερατωθείσα. Σηµειώνεται ότι όλες οι δοκιµές που
προαναφέρονται θα πραγµατοποιηθούν, όπως προβλέπονται αναλυτικά από τις Τεχνικές
Προδιαγραφές, µε δαπάνες και ευθύνη του Παραγωγού, παρουσία εκπροσώπων του
Α∆ΜΗΕ. Γι’ αυτό το λόγο ο Παραγωγός πρέπει να εκπονήσει και να προσκοµίσει
έγκαιρα για έγκριση πλήρες πρόγραµµα όλων των προβλεπόµενων δοκιµών. Πριν από
την εκτέλεση οποιασδήποτε δοκιµής, σύµφωνα µε το εγκεκριµένο πρόγραµµα, ο
Παραγωγός θα πρέπει να ειδοποιεί εγγράφως τις αρµόδιες υπηρεσίες τουλάχιστον είκοσι
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(20) ηµερολογιακές ηµέρες νωρίτερα.

Άρθρο Γ-6 : Περίοδος ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης του
Συστήµατος για τη Σύνδεση
1. Μετά την έκδοση της βεβαίωσης περάτωσης και την παραλαβή των Έργων Επέκτασης
του Συστήµατος για τη Σύνδεση από τον Α∆ΜΗΕ καθώς και της αντίστοιχης
βεβαίωσης από τον Παραγωγό για την περάτωση των Έργων Σύνδεσης από το Φ/Β
Σταθµό έως το όριο του Συστήµατος, ο Παραγωγός έχει δικαίωµα υποβολής αίτησης
προς τον Α∆ΜΗΕ, για ηλέκτριση των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη
Σύνδεση και ταυτόχρονη ηλέκτριση του σταθµού. Η αίτηση συνοδεύεται από
υπεύθυνη δήλωση όπως αναφέρεται στο Άρθρο 10, παρ. 3 του Κεφαλαίου Β της
παρούσας Σύµβασης. Κατόπιν της υποβολής της ως άνω αίτησης του Παραγωγού, ο
Α∆ΜΗΕ υποχρεούται να προβεί στην ηλέκτριση των Έργων Επέκτασης για τη
Σύνδεση σύµφωνα µε τα αναφερόµενα στο Άρθρο 10 του Κεφαλαίου Β της παρούσας
Σύµβασης.
2. Από την ηµεροµηνία ηλέκτρισης των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη
Σύνδεση άρχεται η περίοδος ∆οκιµαστικής Λειτουργίας τους. Η περίοδος αυτή
συντρέχει µε την περίοδο ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του Σταθµού όπως ορίζεται στο
Άρθρο 10 του Κεφαλαίου Β της παρούσας Σύµβασης. Κατά το τελευταίο στάδιο του
χρόνου της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη
Σύνδεση πρέπει να επιτευχθεί περίοδος δεκαπέντε (15) ηµερών αδιατάρακτης
λειτουργίας τους, δηλαδή λειτουργίας χωρίς ανωµαλίες ή διακοπές για τις οποίες θα
είναι υπεύθυνος ο Παραγωγός.
3. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού διαστήµατος ∆οκιµαστικής Λειτουργίας
χωρίς ικανοποίηση της προηγούµενης απαίτησης, η ∆οκιµαστική Λειτουργία των
Έργων παρατείνεται για όσο χρονικό διάστηµα απαιτείται για να αρθούν οι ελλείψεις
και εκκρεµότητες και να επιτευχθεί 15θήµερη αδιατάρακτη λειτουργία των Έργων.
Στην περίπτωση αυτή ο Παραγωγός επιβαρύνεται εκ νέου µε τα έξοδα επανελέγχου
(αρµοδιότητας Α∆ΜΗΕ/∆ΝΕΜ) και νέας παραλαβής (αρµοδιότητας Α∆ΜΗΕ/∆ΣΣΜ)
που θα προκύψουν.
4. Από την ηµεροµηνία παραλαβής και ηλέκτρισης ο Α∆ΜΗΕ αναλαµβάνει τον χειρισµό
και έλεγχο των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση. Κατά τη διάρκεια
της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας ο Παραγωγός οφείλει να συνεπικουρεί το προσωπικό
του Α∆ΜΗΕ για οποιοδήποτε θέµα λειτουργίας και για την αποκατάσταση
οποιασδήποτε ανωµαλίας. Οι επεµβάσεις του Παραγωγού γίνονται µετά από
συνεννόηση µε τα τµήµατα του Α∆ΜΗΕ που είναι αρµόδια για τη λειτουργία και
συντήρηση των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση, τηρουµένων όλων
των διαδικασιών που προβλέπονται από τον Κανονισµό των Κέντρων Ελέγχου
Ενέργειας του Α∆ΜΗΕ.
Σε όλες τις περιπτώσεις εργασίας από τον Παραγωγό θα υπάρχει ταυτόχρονη
παρουσία αρµόδιου προσωπικού του Α∆ΜΗΕ. Ο Α∆ΜΗΕ θα δίνει εντολές χειρισµών
µόνο στους εξουσιοδοτηµένους χειριστές-επιτηρητές του Συστήµατος και άδειες
εργασίας ή υπηρεσιακά σηµειώµατα µόνο στους αντίστοιχους δικαιούχους εργασίας
στο Σύστηµα. Το προσωπικό του Α∆ΜΗΕ δύναται να µεταβιβάζει τις εντολές αυτές
στον Παραγωγό για εκτέλεση. Ο Α∆ΜΗΕ οφείλει να εξασφαλίζει την παρουσία
επιτηρητών και αδειούχων εργασίας για την επίβλεψη των εργασιών και χειρισµών.
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Κατά τη περίοδο της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας ο Παραγωγός οφείλει να δίνει στους
εκπροσώπους και στα οχήµατα του Α∆ΜΗΕ τη δυνατότητα άµεσης πρόσβασης στις
εγκαταστάσεις των Έργων Επέκτασης για τη Σύνδεση για προγραµµατισµένες ή
έκτακτες εργασίες ή/και για επιθεώρηση.
Άρθρο Γ-7 : Ολοκλήρωση της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων Επέκτασης
του Συστήµατος για τη Σύνδεση
Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση της ως άνω ∆οκιµαστικής Λειτουργίας των Έργων
Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση και την ολοκλήρωση της ∆οκιµαστικής
Λειτουργίας του Σταθµού, ο Παραγωγός δικαιούται να ζητήσει από τον Α∆ΜΗΕ την
έκδοση της σχετικής βεβαίωσης ότι έχουν ολοκληρωθεί επιτυχώς οι σχετικές κατασκευές
των Έργων Σύνδεσης σύµφωνα µε την υπουργική απόφαση υπ’ αριθµ.
∆6/Φ1/οικ.13310/18.06.2007 (ΦΕΚ 1153Β/2007). Προς τούτο πρέπει να υποβάλει
επίσηµη αίτηση στον Α∆ΜΗΕ συνοδευόµενη από τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Πλήρη κατάλογο όλων των ενηµερωµένων σχεδίων µε τη σφραγίδα «ΟΠΩΣ
ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ», όπως επίσης και πλήρη κατάλογο οδηγιών λειτουργίας,
συντήρησης και επισκευής και κάθε άλλης έγγραφης πληροφορίας που αφορούν το
Έργο. Ειδικότερα ο Παραγωγός θα υποβάλλει στον Α∆ΜΗΕ πλήρη τεχνική
περιγραφή και τεκµηρίωση των Έργων Σύνδεσης από το Φ/Β Πάρκο έως τον Υ/Σ
«ΌΠΩΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗΚΕ» (όδευση γραµµών και καλωδίων, τεχνικά και
λειτουργικά χαρακτηριστικά κ.α.)
2. ∆ικαιολογητικά και λοιπά στοιχεία που περιλαµβάνονται στους παραπάνω
καταλόγους και τα οποία δεν έχουν υποβληθεί έως τότε στον Α∆ΜΗΕ,
3. Έκθεση σχετική µε τη λειτουργία του Εξοπλισµού και των εγκαταστάσεων.
4. Έκθεση για όλες τις δοκιµές που έγιναν επί τόπου µε όλα τα απαραίτητα δεδοµένα
και αποτελέσµατα των δοκιµών.
5. Έκθεση για την περίοδο ∆οκιµαστικής Λειτουργίας από την οποία θα αποδεικνύεται
η απαιτούµενη 15νθήµερη αδιατάρακτη λειτουργία του εν λόγω τµήµατος του Υ/Σ.
6. Τις τυχόν εκκρεµείς διαφωνίες του Παραγωγού.
Ο ανωτέρω κατάλογος θα είναι πρόσφατα ενηµερωµένος, καθαρός και µε ξεχωριστή
αναφορά σε έργα Πολιτικού Μηχανικού, µηχανολογικά, ηλεκτρολογικά, ηλεκτρονικά για
το σύνολο των Έργων Επέκτασης του Συστήµατος για τη Σύνδεση και θα περιλαµβάνει
ένδειξη µε ηµεροµηνία τελευταίας αναθεώρησης, αριθµό σελίδων, όπως και κάθε άλλη
πληροφορία που ο Παραγωγός θεωρεί χρήσιµη.
Εάν κάποια από τα στοιχεία που αναφέρονται στον κατάλογο δεν έχουν υποβληθεί ήδη,
τότε ο Παραγωγός θα τα υποβάλει ταυτόχρονα µε τον κατάλογο σε πέντε (5) αντίγραφα,
σε έντυπη και ηλεκτρονική µορφή και µια (1) διαφάνεια στον Α∆ΜΗΕ.
Ως ηµεροµηνία ολοκλήρωσης της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας θεωρείται η ηµεροµηνία
έκδοσης της σχετικής βεβαίωσης.

Άρθρο Γ-8 : Ανταλλακτικά – Εργαλεία για τα Έργα Επέκτασης για τη Σύνδεση
1. Ανταλλακτικά
Στα πλαίσια της Σύµβασης Σύνδεσης αποτελεί υποχρέωση του Παραγωγού, η
παράδοση στον Α∆ΜΗΕ των παρακάτω ποσοτήτων ανταλλακτικών εξοπλισµού.
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ΥΛΙΚΟ
∆ιακόπτης ΥΤ
Πόλος πλήρης

1.

Μηχανισµός χειριστηρίου
Επαφές
Φλάντζες στεγανοποίησης
Πηνία ανοίγµατος-κλεισίµατος
Αποζεύκτες
Αποζεύκτες (1 πόλος)
Γειωτές (1 πόλος)

2.

Επαφές Η/Κ Α/Ζ 150 kV
Επαφές Χ/Κ Α/Ζ 150 kV
Επαφές Γειωτή
Μηχανισµός µετάδοσης κίνησης Η/Κ Α/Ζ 150 kV
Μ/Σ Μετρήσεων
Μ/Σ Τάσης (1 πόλος)

3.
Μ/Σ Έντασης (1 πόλος)

∆ιάφορα
Μ/Σ Τάσης ΥΤ (εκτός Μ/Σ µετρήσεων)
Μ/Σ Έντασης ΥΤ (εκτός Μ/Σ µετρήσεων)
4.

5.

Αλεξικέραυνα
Στοιχεία συσσωρευτών
Κάρτα ελέγχου φορτιστών
Βοηθητικές παροχές ΣΡ (αυτόµατοι διακόπτες,
µικροαυτόµατοι, όργανα, χειριστήρια, κ.λ.π.)
Βοηθητικές παροχές ΕΡ (αυτόµατοι διακόπτες,
µικροαυτόµατοι, όργανα, χειριστήρια, κ.λ.π.)
Ψηφιακό Σύστηµα Ελέγχου και Προστασίας
Μονάδα ελέγχου πύλης
Κύριοι Η/Ν
Βοηθητικοί Η/Ν
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ΠΟΣΟΤΗΤΑ
1 Τεµ.
από κάθε τύπο
1 Τεµ.
από κάθε τύπο
2 Set
2 Set
2 Set
1 Τεµ.
από κάθε τύπο
1 Τεµ.
από κάθε τύπο
2 Set
από κάθε τύπο
1 Set
από κάθε τύπο
1 Set
από κάθε τύπο
2 Τεµ.
1 Τεµ.
από κάθε
εγκατεστηµένη
τριάδα
1 Τεµ.
από κάθε
εγκατεστηµένη
τριάδα
2 Τεµ.
από κάθε τύπο
1 Τεµ.
από κάθε τύπο
1 Τεµ.
2 Τεµ.
1 Τεµ.
10%
από κάθε είδος
10%
από κάθε είδος
1 Τεµ.
από κάθε είδος
1 Τεµ.
από κάθε είδος (*)
1 Τεµ.
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Αντίγραφο ασφάλειας λογισµικού τηλεποπτείας
Σκληροί δίσκοι Η/Υ (κλώνοι)

Τηλεπικοινωνιακός εξοπλισµός (switch, router, gps κ.α.)
Μονάδες αναλογικών/ ψηφιακών εισόδων και εξόδων
ψηφιακού συστήµατος
Κάρτες και τροφοδοτικά Η/Υ
Προγραµµατιζόµενοι λογικοί ελεγκτές (PLC)
Άλλα εγκατεστηµένα IEDs

Υ/Σ …………………

από κάθε είδος (*)
1 Τεµ.
1 κλώνο για κάθε
εγκατεστηµένο
σκληρό δίσκο
1 Τεµ.
από κάθε είδος
1 Τεµ.
από κάθε είδος
1 Τεµ.
από κάθε είδος
1 Τεµ.
από κάθε είδος
1 Τεµ.
από κάθε είδος

Όλα τα ανταλλακτικά θα παραδοθούν ανά τεµάχιο, προστατευµένα από τη διάβρωση
και αεροστεγώς σφραγισµένα µε διαφανές πλαστικό ανθεκτικό σε καταπόνηση µέχρι
το πέρας της ∆οκιµαστικής Λειτουργίας του Φ/Β Σταθµού στον χώρο του Υ/Σ
………………. Κάθε ανταλλακτικό θα σηµανθεί ξεχωριστά µε έναν αριθµό
ταυτότητας ευανάγνωστο, εξωτερικά του περιτυλίγµατός του. Ο Παραγωγός θα
ακολουθήσει ένα σύστηµα ονοµασίας και σήµανσης που θα διευκολύνει την
αποθήκευση κάθε ανταλλακτικού. Στον τελικό συγκεντρωτικό πίνακα ανταλλακτικών
θα εµφανίζονται οι λεπτοµέρειες για τη σήµανση ώστε κάθε ανταλλακτικό να
προσδιορίζεται άµεσα µε εύκολο και γρήγορο τρόπο. Κάθε φορά που θα παραδίδονται
ανταλλακτικά, ο Παραγωγός θα παραδίδει µαζί τους και πέντε (5) αντίγραφα του
σχετικού πίνακα ανταλλακτικών που θα τα συνοδεύει.
Ο Παραγωγός θα παραδώσει µαζί µε τα πρώτα ανταλλακτικά, υλικά συσκευασίας και
εργαλεία σφράγισης, όπως διαφανείς µεµβράνες συσκευασίας διαφόρων διαστάσεων
και θερµοσυγκολλητικά εργαλεία.
2. Εργαλεία
Ο Παραγωγός θα παραδώσει, στο πλαίσιο της Σύµβασης, όλα τα απαραίτητα ειδικά
εργαλεία που απαιτούνται για τη λύση, συντήρηση και τη ρύθµιση του εξοπλισµού
που θα εγκατασταθεί. Επίσης, ο Παραγωγός θα παραδώσει τα εργαλεία ή/και υλικά
που απαιτούνται για την επιθεώρηση του εξοπλισµού, καλώδια σύνδεσης των Η/Ν µε
Η/Υ και τα ειδικά βύσµατα για τα κιβώτια δοκιµών τάσεων, εντάσεων και εντολών
που είναι εγκατεστηµένα στους διάφορους πίνακες του εξοπλισµού.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ∆ - ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ
ΤΗΛΕΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΗΛΕΜΕΤΑ∆ΟΣΗΣ
1) Στοιχεία φορτιστή 48 VDC






Τάση εισόδου 180-265 V AC (µονοφασική)
Φορτίο 600 W (1RTU + PLC µετάδοσης δεδοµένων)
Βαθµός απόδοσης 85% κατ’ ελάχιστο
Αυτονοµία 3h – 4h

2) Χαρακτηριστικά των καρτών συλλογής σηµάνσεων (ψηφιακή είσοδος της RTU)

 Τάση εισόδου 48 V DC (+10%, - 20%)
 Ρεύµα εισόδου 16 mA (για τάση 48V DC )
Για κάθε διακόπτη (διπλή σήµανση) απαιτούνται δύο επαφές (dry contacts) που
αντιστοιχούν στις δύο καταστάσεις της συσκευής, ενώ για κάθε µονή σήµανση
απαιτείται µια επαφή. Η κάθε επαφή είναι µία από τις 32 εισόδους της κάρτας
συλλογής σηµάνσεων.
3) Χαρακτηριστικά ηλεκτρονόµου τηλεχειρισµού (ψηφιακή έξοδος της RTU)

 Ικανότητα διακοπής : Ωµικό κύκλωµα







220V
0,6 Α
110V
1,0 A
L/R κύκλωµα =
40 msec
125V
0,8 A
220V
0,15 A
Αντοχή σε ρεύµα επαφής 250Α για χρόνο 30msec
Ρεύµα επαφής συνεχούς λειτουργίας 10Α
Ονοµαστική τάση λειτουργίας 48V DC
(Εύρος τάσης λειτουργίας 40V DC – 53VDC )
Ονοµαστική ισχύς λειτουργίας < 3,5 W
Χρόνος λειτουργίας επαφής σε ονοµαστική τάση και DC λειτουργία:
PULL -IN
n.o contact
n.c contact
make time
break time
25 ms

20 ms

DROP-OFF
n.o contact
n.c contact
break time
make time
6 ms

10 ms

Για κάθε εντολή τηλεχειρισµού απαιτείται ένας ηλεκτρονόµος (normally open
επαφή). H εντολή ανοίγµατος συσκευής και η εντολή κλεισίµατος συσκευής
υλοποιούνται από ξεχωριστούς ηλεκτρονόµους
4) Χαρακτηριστικά των καρτών συλλογής µετρήσεων (αναλογική είσοδος της RTU

 συνεχές ρεύµα εισόδου 0 ÷10mA, ±10mA ή 4÷20mAή 0-20mA, ±20mA
 αντίσταση εισόδου 500 Ohm
Όλα τα αναλογικά σήµατα θα δοθούν σαν συνεχές ρεύµα εύρους 4-20 mA, ή
εναλλακτικά 0-10mA για τα unipolar και ±10 mA, ±20mA για τα bipolar σήµατα, ή
0-20mA. Στην περίπτωση εύρους 0-10mA και ±10mA η ονοµαστική τιµή του
αναλογικού σήµατος θα αντιστοιχεί σε 10mA, ενώ στην περίπτωση εύρους 4-20mA η
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ονοµαστική τιµή θα αντιστοιχεί σε τιµή µικρότερη των 20mA, προκειµένου να
καλυφθούν υπερφορτίσεις
5) Χαρακτηριστικά των καρτών αναλογικών εξόδων (αναλογική έξοδος της RTU)

 συνεχές ρεύµα εξόδου 4 ÷20 mA, σε µέγιστο φορτίο 500 Ohm
6) ∆ιαθέσιµος χώρος

Στον Υποσταθµό θα πρέπει να υπάρχει αρκετός χώρος για να εγκατασταθεί ο
παρακάτω εξοπλισµός:
Ηλεκτρονικός Εξοπλισµός
 µία Αποµακρυσµένη Τερµατική Μονάδα (RTU) διαστάσεων:
80cm x 90cm x 220cm (πλάτος x βάθος x ύψος)
 δύο Τερµατικές Μονάδες Καλωδιώσεων (TDB) διαστάσεων:
80cm x 90cm x 220cm
 ένας Πίνακας Πολλαπλασιασµού Επαφών Ηλεκτρονόµων (IR) διαστάσεων:
90cm x 90cm x 220cm
 PLC µετάδοσης δεδοµένων διαστάσεων:
80cm x 80cm x 220cm
Πλησίον των παραπάνω συσκευών θα τοποθετηθούν στο τοίχο δύο
Τροφοδοτικές ∆ιατάξεις 48 V DC διαστάσεων περίπου 60cm x 40cm x 100cm
(πλάτος x βάθος x ύψος) η κάθε διάταξη.

Σηµείωση:

Θα πρέπει να υπάρχει γαλβανική αποµόνωση από τη µεριά του Φ/Β
Σταθµού για όλα τα σήµατα που ανταλλάσσονται µεταξύ αυτού και
της RTU.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ε - ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΕΣ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Η διασυνδετική Γραµµή Μεταφοράς του Υ/Σ µε το Σύστηµα θα κατασκευασθεί σύµφωνα
µε τις Προδιαγραφές εναέριων Γ.Μ., µονοπολικών υπόγειων καλωδίων καθώς και των
σχεδίων θεµελιώσεων Πύργων Γ.Μ.. που αναφέρονται στους Πίνακες που ακολουθούν.
Ο Παραγωγός µπορεί να προµηθευτεί τις Προδιαγραφές αυτές και τα σχέδια από τον
Α∆ΜΗΕ.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟ∆ΙΑΓΡΑΦΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
Προδιαγραφή

TR – 1
TR – 2
TR – 3
TR – 4

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ
∆ΙΣΚΟΕΙ∆ΕΙΣ ΜΟΝΩΤΗΡΕΣ ΑΛΥΣΙ∆ΩΝ (Μάρτιος 2008)
ΑΓΩΓΟΙ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ ΜΕ ΧΑΛΥΒ∆ΙΝΗ ΨΥΧΗ (Μάρτιος 2008)
ΑΓΩΓΟΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ (Ιούλιος 1995)
ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΑ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (Μάρτιος 2008)

TR – 7

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 66 kV και 150 kV

TR – 8

ΠΥΡΓΟΙ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150 kV (Απρίλιος 1965)

TR – 8.2

ΕΛΑΦΡΟΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Ε)

TR – 8.3

ΒΑΡΥ ΤΥΠΟΥ ΑΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (Β)

TR – 8.4

ΒΑΡΥ ΤΥΠΟΥ ∆ΙΠΛΟΥ ΚΥΚΛΩΜΑΤΟΣ (2Β)

*

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΥΡΓΩΝ ΓΙΑ ΓΡΑΜΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
150kV

TD-04/2

ΜΟΝΟΠΟΛΙΚΑ ΥΠΟΓΕΙΑ ΚΑΛΩ∆ΙΑ 150 kV XLPE (Μάιος 2006)

TR – 9

ΑΓΩΓΟΣ Ε∆ΑΦΟΥΣ (Μάιος 1971)

TR - 17

COMPOSITE INSULATORS
COUPLING (Μάρτιος 2008)

WITH

BALL

AND

SOCKET

ΣΧΕ∆ΙΑ ΘΕΜΕΛΙΩΣΕΩΝ ΠΥΡΓΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 150kV
ΤΣΠΓΜ /1064/3, ΤΜΕΓΜ 1349 RΑR, Τ.Μ.Γ.Μ. 724Α2R, Τ.Μ.Γ.Μ. 724Α08R, ΤΜΓΜ
724 RR, Τ.Μ.Γ.Μ. 724Α2Τ, Τ.Μ.Γ.Μ. 724Α08Τ, ΤΜΕΓΜ 1349 RΑΤ, ΤΜΓΜ 724 RΤ,
Τ.Μ.Γ.Μ. 724 Α2Ζ, Τ.Μ.Γ.Μ. 724 Α08Ζ, ΤΜΕΓΜ 1349 RΑΖ, ΤΜΓΜ 724 RΖ, ΤΜΓΜ
1063 Α.
* Η τεχνική περιγραφή δεν έχει την αντίστοιχη κωδικοποίηση των συνήθων
προδιαγραφών TR
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