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-

κ. Α. Ζερβό, Δ/ντα Σύμβουλο
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κ. Ν. Αραβαντινό, Γεν. Δ/ντή Διανομής

Κοινοποίηση:
Θέμα:

κ. Ν. Δρόσο, Δ/ντή Διαχείρισης Δικτύου, ΔΕΗ Α.Ε.
Δυνατότητες του δικτύου της Πελοποννήσου για απορρόφηση
ισχύος από ΑΠΕ

Σχετικά:

1. Έγγραφο ΔΕΣΜΗΕ/125/9.1.2012 με θέμα «Εισήγηση σχετικά με
τον κορεσμό του δικτύου στην Πελοπόννησο» (ΡΑΕ/Ι-149055)

Κωδικός :

Ο - 50084

Σελίδες :

2 (+ σχετικό προς ΔΕΗ Α.Ε.)

Αξιότιμοι Κύριοι,
Με το ανωτέρω σχετικό 1, ο ΔΕΣΜΗΕ έχει ενημερώσει τη ΡΑΕ σχετικά με τις
δυνατότητες του δικτύου της Πελοποννήσου και την προσέγγιση του ορίου ασφαλούς
απορρόφησης ισχύος από ΑΠΕ κατά τη διαδικασία χορήγησης δεσμευτικών
προσφορών σύνδεσης. Προκειμένου να εξεταστεί το κρίσιμο αυτό ζήτημα από τη
ΡΑΕ, παρακαλούμε για τα εξής:
1. Ο Διαχειριστής του Συστήματος να επικαιροποιήσει και να ενοποιήσει τους
παρακάτω πίνακες που δημοσιεύονται στον ιστότοπό του (ή να παράσχει άλλη,
ισοδύναμη, λύση, μέσω της οποίας θα είναι εφικτή η με αποτελεσματικό τρόπο
συγκριτική παρακολούθηση της διαδικασίας χορήγησης προσφορών σύνδεσης):
 Δεσμευτικές και Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης σε ισχύ
 Μη Δεσμευτικές Προσφορές Σύνδεσης
 Εκκρεμή αιτήματα για έκδοση Προσφοράς Σύνδεσης για Σταθμούς ΑΠΕ και
ΣΗΘΥΑ
για την περιοχή της Πελοποννήσου, αρχικά.

2. Ο Διαχειριστής του Δικτύου να παράσχει, για την περιοχή της Πελοποννήσου,
ανά κατηγορία σταθμού (π.χ. αγροτικά Φ/Β, άλλες κατηγορίες μετά τον Ν.3851)
και τεχνολογία, ποσοτικά στοιχεία σχετικά με σταθμούς παραγωγής από ΑΠΕ
που συνδέονται στο Δίκτυο, ως εξής:
 Συνολική ισχύς μονάδων σε λειτουργία
 Συνολική ισχύς μονάδων με σύμβαση αγοραπωλησίας
 Συνολική ισχύς μονάδων με δεσμευτικές προσφορές
 Συνολική ισχύς εκκρεμών αιτημάτων για έκδοση προσφοράς σύνδεσης
Περαιτέρω, επισημαίνουμε για μία ακόμη φορά ότι, όπως προκύπτει και από το
ανωτέρω έγγραφο της ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε., η παροχή επικαιροποιημένων στοιχείων
σχετικά με την εξέλιξη της διαδικασίας χορήγησης προσφορών σύνδεσης
παραγωγών ΑΠΕ στο Δίκτυο, όπως εξάλλου απαιτείται και από την ισχύουσα
νομοθεσία, αποτελεί κρίσιμο παράγοντα τόσο για τη διασφάλιση της διαφάνειας,
όσο και για τη χρησιμοποίηση των στοιχείων αυτών από το Διαχειριστή του
Συστήματος.
Καθώς το όλο ζήτημα επείγει, παρακαλούμε για την ανταπόκρισή σας το ταχύτερο
δυνατόν, και παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση κριθεί
αναγκαία.
Με εκτίμηση,
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

Δρ. Νίκος Βασιλάκος
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