
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ 
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Aριθμός 7002 
ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 

_____________ 

Αίτηση της εταιρείας My Sunpark (Monagroulli) Ltd για τροποποίηση της υπ’ αριθμόν Κ70-2020 Άδειας Κατασκευής 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό σύστημα 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ αφού μελέτησαν όλα τα ενώπιόν τους έγγραφα και στοιχεία, λαμβάνοντας υπόψη τα κριτήρια που 
παρατίθενται στο άρθρο 38 των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού Νόμων 2003 μέχρι 2018, εκτίμησαν ότι: 

• Πληρούνται οι προϋποθέσεις του Κανονισμού 13(1) των περί Ρύθμισης της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση 
Αδειών) Κανονισμών (ΚΔΠ 538/2004), 

• ο αδειούχος με τις ενέργειές του έχει δείξει το ενδιαφέρον του για υλοποίηση του έργου, 

• η προτεινόμενη τροποποίηση θα συμβάλει θετικά στην υλοποίηση του έργου, και 

• η προτεινόμενη τροποποίηση δεν επηρεάζει τον υγιή ανταγωνισμό, ούτε προωθεί τη δυσμενή διάκριση μεταξύ 
των κατόχων παρόμοιου τύπου άδειας και/ή εξαίρεσης από άδεια, 

και, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Να εγκρίνουν την προτεινόμενη από την εταιρεία My Sunpark (Monagroulli) Ltd τροποποίηση της υπ’ αριθμόν 
Κ70-2020 Άδειας Κατασκευής σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας για εμπορική χρήση, φωτοβολταϊκό 
σύστημα, η οποία αφορά την αύξηση της εγκατεστημένης ισχύος από 5,38MWp σε 7,7MWp. 

2. Η παρούσα απόφαση, να δημοσιευτεί στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και στην ιστοσελίδα της ΡΑΕΚ 
και να γνωστοποιηθεί στην εταιρεία My Sunpark (Monagroulli) Ltd όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης 
της Αγοράς Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς.  

3. Η απόφαση αυτή τίθεται σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας και 
αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της αρχικά εκδοθείσας άδειας. 



 

 
Αριθμός 7003 

ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΚΥΠΡΟΥ 
______________ 

Αιτήσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας για χορήγηση Άδειας Κατασκευής και Λειτουργίας 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,6ΜW, για τις 

ανάγκες του  Συμβουλίου στη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων, στο Φ/Σχ.(55/41), τεμάχιο 96,                          
στην περιοχή Μονής, της επαρχίας Λεμεσού 

Τα Μέλη της ΡΑΕΚ, αφού μελέτησαν και εξέτασαν ενδελεχώς τις αιτήσεις του Συμβουλίου Αποχετεύσεως Λεμεσού 
Αμαθούντας και όλα τα σχετικά έγγραφα και στοιχεία που τις συνοδεύουν, στη βάση των διαμειφθέντων: 

ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΝ 

1. Nα χορηγήσουν στο Συμβούλιο Αποχετεύσεως Λεμεσού Αμαθούντας Άδεια Κατασκευής και Άδεια Λειτουργίας 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρισμού, ΜΕΚ, για εφεδρικούς σκοπούς, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος 1,6ΜW, για 
τις ανάγκες του Συμβουλίου στη Μονάδα Βιολογικής Επεξεργασίας Λυμάτων, στο Φ/Σχ.(55/41), τεμάχιο 96, στην 
περιοχή Μονής, της επαρχίας Λεμεσού. 

2. Οι Άδειες στο δικαιούχο να εκδοθούν εντός 45 ημερών από τη λήψη αυτής της απόφασης και να περιλαμβάνουν 
όλους τους όρους και προϋποθέσεις που πρέπει να τις συνοδεύουν.  

3. Η απόφαση να γνωστοποιηθεί στον αδειούχο, όπως προβλέπεται από τους περί Ρύθμισης της Αγοράς 
Ηλεκτρισμού (Έκδοση Αδειών) Κανονισμούς, Κανονισμός 9(1). 

4. Η απόφαση αυτή να τεθεί σε ισχύ από την ημέρα δημοσίευσής της στην Επίσημη Εφημερίδα της Δημοκρατίας. 
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