Αξ. Πξση. Αίηεζεο:
Ηκεξνκελία:

Γηεύζπλζε Γηαρείξηζεο Νεζηώλ

ΑΙΣΗΗ ΓΙΑ ΣΗ ΤΝΔΕΗ ΜΙΚΡΟΤ ΑΙΟΛΙΚΟΤ ΣΑΘΜΟΤ
ΙΥΤΟ ΜΕΥΡΙ ΚΑΙ 50 kW ΣΟ ΔΙΚΣΤΟ Υ.Σ.
ΜΗ ΔΙΑΤΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΝΗΙΩΝ
ηοισεία Παπαγωγού
Ολνκαηεπώλπκν θπζηθνύ πξνζώπνπ ή
επσλπκία λνκηθνύ πξνζώπνπ*
Καηνηθία θπζηθνύ πξνζώπνπ ή έδξα λνκηθνύ
πξνζώπνπ
Πξνζσπηθό ΑΦΜ θαη ΓΟΤ θπζηθνύ
πξνζώπνπ ή
Δηαηξηθό ΑΦΜ θαη ΓΟΤ λνκηθνύ
πξνζώπνπ
Δθπξόζσπνο επηθνηλσλίαο
Σαρπδξνκηθή δηεύζπλζε
Ηιεθηξνληθή δηεύζπλζε (E-mail)
Σειέθσλν
Fax
*Δεν γίνονηαι δεκηέρ αιηήζειρ από ςπό ζύζηαζε εηαιπείερ

ηοισεία Εγκαηάζηαζερ
Θέζε εγθαηάζηαζεο ζηαζκνύ
(Θέζε - ηνπσλύκην, Γήκνο,, Π.Δ.)
Σνπνζέηεζε Α/Γ

Δπί γεπέδνπ - νηθνπέδνπ

Ιδηνθηεζηαθό θαζεζηώο

Κπξηόηεηα ηδησηηθήο έθηαζεο

Δπί θηηξίνπ

Μίζζσζε ηδησηηθήο έθηαζεο
Γηθαίσκα ρξήζεο κε έγθξηζε επέκβαζεο ζε δεκόζηα
δαζηθή έθηαζε
Άιιε κνξθή:
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πλνιηθή εγθαηεζηεκέλε ηζρύο αηνιηθνύ
ζηαζκνύ (kW)
ηνηρεία αδεηνύρνπ εγθαηαζηάηε
(επσλπκία, εηδηθόηεηα, δηεύζπλζε, ηειέθσλν)

Σεσνικά ζηοισεία ανεμογεννήηπιαρ
Καηαζθεπαζηήο - Πξνέιεπζε

Μνληέιν- Σύπνο

ύγρξνλε γελλήηξηα
Με κεηαηξνπέα ηζρύνο

Αζύγρξνλε γελλήηξηα
Με δηάηαμε νκαιήο δεύμεο (soft-starter)

Μνλνθαζηθή

Απεπζείαο ζπλδεδεκέλε

Σξηθαζηθή

Ολνκαζηηθή ηζρύο

kW

Ολνκαζηηθή ηηκή cosθ

Μέγηζηε ηηγκηαία

kW

Μέγηζηε Δλεξγόο

Δλεξγόο Ιζρύο

kW

Ιζρύο πλερνύο ιεηηνπξγίαο

Ολνκαζηηθή Σάζε (AC) Un

V

Ολνκαζηηθό ξεύκα (AC) Ιr

A

Ρεύκα βξαρπθπθιώζεσο Ιθ΄΄

kA

Μέγηζην Ρεύκα δεύμεο Ia

A

Αξηζκόο παλνκνηόηππσλ κνλάδσλ.

ηοισεία μεηαηποπέα ιζσύορ (για Α/Γ ζςνδεδεμένερ με μεηαηποπέα ιζσύορ)
Καηαζθεπαζηήο - πξνέιεπζε
Σύπνο - Μνληέιν
Ολνκαζηηθή
ηζρύο/έληαζε/ηάζε/ζπρλόηεηα εμόδνπ
Μέγηζηε ηζρύο εμόδνπ
Μέγηζηνο βαζκόο απόδνζεο
Γπλαηόηεηα ξύζκηζεο ζπληειεζηή
ηζρύνο
Οιηθή αξκνληθή παξακόξθσζε
ξεύκαηνο (THD)
Μεηαζρεκαηηζηήο απνκόλσζεο
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Ναη

Δύξνο ξύζκηζεο..….. ρσξεηηθό -…...επαγσγηθό

Όρη

cosθ = ….(100%xΡn) / cosθ = ….(50 %xΡn)

<…....% x Ιn

Με πηζηνπνηεηηθό

Με κεηξήζεηο
ΝΑΙ

ΌΥΙ

Έγρπζε DC

<…...% x Ιn

Με πηζηνπνηεηηθό

Με κεηξήζεηο
Μέζνδνο γείσζεο ιεηηνπξγίαο

DC :
AC :

Πξνζηαζία έλαληη ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο λεζηδνπνίεζεο (Islanding) θαηά VDE 0126 ή
ηζνδύλακεο κεζόδνπ

Ναη / Όρη

Πιζηοποιήζειρ εξοπλιζμού:
1. Πιζηοποίεζε ηύπος ηερ Α/Γ (πρ AWEA, BWEA, Danish Certification Scheme, IEC 61400-1, IEC 61400-2,
61400-11, 61400-12):

2. Λοιπέρ πιζηοποιήζειρ ηερ Α/Γ (πρ EN 50438, IEC 61000-3-2, 61000-3-3, 61000-3-11, 61000-3-12, IEEE 1547,
CE ζήκαλζε)

3. Πιζηοποιήζειρ πος αθοπούν ζηον μεηαηποπέα ιζσύορ, αν ςπάπσει. (πρ VDE 126-1-1, AS 4777, UL 1741,
IEEE 1547, IEC 62116, EN 50438, G83/2, G59/2, CAN CSA C22.2):

4. Πιζηοποιήζειρ πος αθοπούν ζηε διάηαξε ηερ πποζηαζίαρ απόδεςξερ (εάν δεν ςπάπσει μεηαηποπέαρ ιζσύορ)
(πρ VDE 126-1-1, AS 4777, UL 1741, IEEE 1547, IEC 62116, EN 50438, G83/2, G59/2, CAN CSA C22.2):

Έγγπαθα και ζηοισεία πος ζςνςποβάλλονηαι καηά ηεν απσική αίηεζε
1. Ννκηκνπνηεηηθά έγγξαθα πξνθεηκέλνπ γηα λνκηθά πξόζσπα:



Σν ΦΔΚ δεκνζίεπζεο ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ην ΦΔΚ εθπξνζώπεζεο (γηα Α.Δ.,
Δ.Π.Δ.)



Δπηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ θαηαζηαηηθνύ, όπσο θαηαρσξήζεθε ζηα βηβιία εηαηξεηώλ ηνπ
Πξσηνδηθείνπ (γηα Ο.Δ., Δ.Δ., Ι.Κ.Δ.)

2. Σνπνγξαθηθό δηάγξακκα – δηάγξακκα θάιπςεο ρώξνπ εγθαηάζηαζεο κε αλαγξαθή ησλ
ζπληεηαγκέλσλ ζην ζύζηεκα ΔΓΑ 87 κε ζθξαγίδα - ππνγξαθή κεραληθνύ θαηάιιειεο
εηδηθόηεηαο
3. Απόζπαζκα ράξηε ΓΤ 1:5.000 θαη 1:50.000 κε απεηθόληζε ηνπ πνιπγώλνπ ηνπ γεπέδνπ κε
ζθξαγίδα - ππνγξαθή κεραληθνύ θαηάιιειεο εηδηθόηεηαο
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4. Σίηινο θπξηόηεηαο ή λόκηκεο θαηνρήο γεπέδνπ εγθαηάζηαζεο
α) γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνύ ζε ηδηόθηεην ρώξν από ηνλ θύξην ηνπ ρώξνπ απηνύ:


Ο ηίηινο θπξηόηεηαο (επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο αγνξάο
νηθνπέδνπ θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ κεηαγξαθήο ηεο ζην ππνζεθνθπιαθείν) ή ελαιιαθηηθά
επηθπξσκέλν αληίγξαθν ζπκβνιαηνγξαθηθνύ πξνζπκθώλνπ αγνξάο νηθνπέδνπ

β) γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνύ ζε ηδηόθηεην ρώξν από ηξίην, πιελ ηνπ ηδηνθηήηε:


Ο ηίηινο λόκηκεο θαηνρήο (επηθπξσκέλν αληίγξαθν ηνπ ζεσξεκέλνπ από ηε Γ.Ο.Τ. ηδησηηθνύ
ζπκθσλεηηθνύ καθξνρξόληαο κίζζσζεο, ηνπιάρηζηνλ 25εηίαο) ή ελαιιαθηηθά επηθπξσκέλν
αληίγξαθν ηεο ζπκβνιαηνγξαθηθήο πξάμεο καθξνρξόληαο κίζζσζεο θαη ηνπ πηζηνπνηεηηθνύ
κεηαγξαθήο ηεο ζην ππνζεθνθπιαθείν



Αληίγξαθν ηνπ ηίηινπ θπξηόηεηαο ηνπ ηδηνθηήηε - εθκηζζσηή

γ) γηα εγθαηάζηαζε ηνπ ζηαζκνύ ζε δεκόζηα δαζηθή έθηαζε:


Βεβαίσζε δαζηθήο ππεξεζίαο ζύκθσλα κε ην Ν.4062/2012 άξζξν 39 παξ. 11β θαη Τπεύζπλε
Γήισζε αηηνύληνο (κε ζεσξεκέλν ην γλήζην ππνγξαθήο) όηη πξόθεηηαη γηα δεκόζηα δαζηθή
έθηαζε

5. Σερληθά εγρεηξίδηα θαη πηζηνπνηεηηθά αλεκνγελλεηξηώλ
6. Σερληθά εγρεηξίδηα θαη πηζηνπνηεηηθά κεηαηξνπέσλ ηζρύνο
7. Σερληθή πεξηγξαθή ηεο ζπλνιηθήο ειεθηξνινγηθήο εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνύ ζηαζκνύ
8. Ηιεθηξηθό κνλνγξακκηθό δηάγξακκα, κε ζθξαγίδα - ππνγξαθή κεραληθνύ θαηάιιειεο εηδηθόηεηαο
ζην νπνίν ζα παξνπζηάδεηαη ιεπηνκεξώο ν ζεκαληηθόο εμνπιηζκόο ηεο εγθαηάζηαζεο ηνπ αηνιηθνύ
ζηαζκνύ θαη ηδηαίηεξα νη κνλάδεο παξαγσγήο, όπνπ θάζε κνλάδα ζα ραξαθηεξίδεηαη κε δηαθξηηή
αξίζκεζε, ν γεληθόο πίλαθαο δεύμεο ηνπ αηνιηθνύ ζηαζκνύ κε ηνλ Απηόκαην Γηαθόπηε Γηαζύλδεζεο
(ΑΓΓ), ηα κέζα απόδεπμεο θαη πξνζηαζίαο, θαζώο θαη νη ηπρόλ δηαηάμεηο αληηζηάζκηζεο.
9. Τπεύζπλε Γήισζε ηνπ Ν. 1599/86 ηνπ ελδηαθεξόκελνπ ή ηνπ λόκηκνπ εθπξνζώπνπ ηνπ (γηα λνκηθά
πξόζσπα), κε ζεώξεζε ηνπ γλεζίνπ ηεο ππνγξαθήο, ζηελ νπνία ζα δειώλεηαη όηη:
-

Ο ζηαζκόο εξαιπείηαι / δεν εξαιπείηαι (δηαγξάθεηαη αλάινγα) από ηελ έθδνζε Π.Π.Γ.
(Πξόηππεο Πεξηβαιινληηθέο Γεζκεύζεηο) βάζεη ησλ δηαηάμεσλ ηνπ Ν. 3851/2010 θαη ηνπ
Ν. 4014/2011 όπσο ηζρύνπλ.

-

Γελ ππνβιήζεθαλ πάλσ από δύν (2) αηηήκαηα γηα πξνζθνξά ζύλδεζεο από ηνλ ίδην ηνλ
αηηνύληα ή από λνκηθό πξόζσπν ή θνξέα ζηε κεηνρηθή ή εηαηξηθή ζύλζεζε ηνπ νπνίνπ
ζπκκεηέρεη ν αηηώλ κε πνζνζηό άλσ ηνπ 50%.

-

Γηα ηε ζύλδεζε ηνπ αηνιηθνύ ζηαζκνύ δελ απαηηείηαη, ζε επζεία απόζηαζε, αλάπηπμε λένπ
δηθηύνπ κέζεο ηάζεο κήθνπο άλσ ησλ ρηιίσλ (1000) κέηξσλ.

-

Όια ηα ζηνηρεία πνπ ππνβάιιεη κε ηελ αίηεζή ηνπ είλαη αιεζή

…………………………………
εκεξνκελία / ππνγξαθή

…………………………………
επσλπκία / νλνκαηεπώλπκν
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…………………………..
ζθξαγίδα εηαηξείαο

