Παράρτημα Ι

Έγγραφα και στοιχεία αιτήσεων για χορήγηση Άδειας/Εξαίρεσης από Άδεια
Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού
Αυτοπαραγωγή/Net-Billing - Ανανεώσιμες Πήγες Ενέργειας
1. Στοιχεία αιτητή:
• Φυσικό Πρόσωπο
i. Πιστοποιημένο Αντίγραφο Δελτίου Ταυτότητας,
• Νομικό Πρόσωπο
i. Πρόσφατο Πιστοποιητικό Μετόχων, Διευθυντών, Εγγεγραμμένου
γραφείου.
2. Τοποθεσία ανέγερσης του προτεινόμενου έργου:
• Κατάλογος Αρ. Κτηματικού/ών Σχεδίου/ων,
(Φύλλο/Σχέδιο, τμήμα, αριθμό τεμαχίου)
• Αντίγραφο Τοπογραφικού/ών σχεδίου/ων,
• Αντίγραφο Τίτλου/ων ιδιοκτησίας ,
Επιπλέον στην περίπτωση που το τεμάχιο δεν είναι στην ιδιοκτησία του
αιτητή:
• Σύμβαση Μίσθωσης,
• Συγκατάθεση του ιδιοκτήτη για εγκατάσταση του προτεινόμενου
έργου εντός του τεμαχίου.
3. Στοιχεία κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας του υποστατικού στο οποίο θα
γίνει η εγκατάσταση του προτεινόμενου έργου.
i.
Αντίγραφο πρόσφατου λογαριασμού προμήθειας ηλεκτρικής
ενέργειας του υποστατικού στο όνομα του αιτητή,
ii.
Πρόσφατη δωδεκάμηνη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας του
υποστατικού από τον προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας.
4. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα κατασκευής (σε μορφή Gantt chart) στο οποίο
να φαίνεται η χρονική διάρκεια των κατασκευαστικών εργασιών υλοποίησης
του έργου, αρχίζοντας από την ημέρα εξασφάλισης όλων των
απαιτούμενων αδειών και εγκρίσεων.
5. Αντίγραφο τεχνικών προδιαγραφών του κατασκευαστή και δήλωση
συμμόρφωσης (EC Declaration Conformity) με τις συναφείς ευρωπαϊκές
οδηγίες της σήμανσης CE του εξοπλισμού που θα χρησιμοποιηθεί.
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6. Τεχνοοικονομική μελέτη, η οποία πρέπει να περιλαμβάνει και να μην
περιορίζεται στα πιο κάτω:
i.
Λεπτομερή ανάλυση κόστους της επένδυσης, χρόνο απόσβεσης,
λειτουργικά έξοδα, εσωτερικό βαθμό απόδοσης (IRR), καθαρή
παρούσα αξία (NPV),
ii.
Αναμενόμενο
ανά
μήνα
οικονομικό
όφελος
του
παραγωγού/καταναλωτή, μηνιαία συνολική ζήτηση ηλεκτρικής
ενέργειας του υποστατικού, την συνολική μηνιαία παραγόμενη
ηλεκτρική ενέργεια από το προτεινόμενο έργο,
iii.
Θα πρέπει να τεκμηριωθεί ότι η μέγιστη ισχύς του Σταθμού δεν
μπορεί να ξεπεράσει το 80% της εγκατεστημένου φορτίου του
υποστατικού, εκτός στην περίπτωση που θα εγκατασταθεί ανάλογο
σύστημα αποθήκευσης και ότι η αναμενόμενη συνολική ετήσια
παραγωγή δεν θα υπερβαίνει την συνολική ετήσια κατανάλωση του
εξυπηρετούμενου υποστατικού.
7. Πιθανές πηγές χρηματοδότησης του έργου και/ή ποσοστό χρήσης ιδίων
κεφαλαίων.
8. Μελέτη Εκτίμησης Επιπτώσεων στο Περιβάλλον (ΜΕΕΠ) ή θετική
γνωμάτευση της αρμόδιας επιτροπής του Τμήματος Περιβάλλοντος (όπου
εφαρμόζεται σύμφωνα με τους περί της Εκτίμησης των Επιπτώσεων στο
περιβάλλον από Ορισμένα Έργα Νόμους).
9. Τέλος αίτησης,
• €170,86 για αίτηση χορήγησης Εξαίρεσης από Άδεια Κατασκευής,
• 8,5430€σεντ ανά kW αιτούμενης ισχύος παραγωγής με ελάχιστο
ποσό τα €170,86 για αίτηση χορήγησης Άδειας Κατασκευής.
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