ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ
ΠΑΡΚΑ
Στηρίξτε το μέλλον
της επένδυσης σας,
στο παρελθόν μας στην ενέργεια
Ψάχνετε για μια επένδυση

 που να αποσβένει γρήγορα το επενδεδυμένο κεφάλαιο;
 που να έχει χαμηλό κόστος συντήρησης ;
 που να έχει σχεδόν μηδενικές απαιτήσεις ανθρώπινης
απασχόλησης ;
 που να έχει εγγυημένες και προβλέψιμες ετήσιες
αποδόσεις για τα επόμενα 20 χρόνια ;

Είμαστε εδώ για να σας προσφέρουμε
αυτό που ψάχνετε

ΕΠΕΝΔΥΣΤΕ ΣΕ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΡΚΟ

Ποιοι μπορούν να επενδύσουν
σε φωτοβολταϊκά πάρκα;

Φωτοβολταϊκά πάρκα μπορούν να κατέχουν
✔ Όλοι οι ελεύθεροι επαγγελματίες,
οι ατομικές επιχειρήσεις και οι αγρότες
✔ Παντός τύπου εταιρίες

Που μπορούν να εγκατασταθούν τα πάρκα
Τα φωτοβολταϊκά πάρκα μπορούν να εγκατασταθούν
σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα:
☛ Αγροτεμάχια και οικόπεδα
➢ άρτια ή και μη άρτια
➢ σε εντός ή και εκτός σχεδίου περιοχές
☛ Δώματα κτιρίων και βιομηχανικές στέγες

Η διαδικασία και η ταχύτητα αδειοδότησης των πάρκων
διαφέρει αναλόγως της ισχύος του πάρκου και του χώρου
εγκατάστασης.
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Διαδικασία Αδειοδότησης

Αναλαμβάνουμε όλη τη διαδικασία της αδειοδότησης του
έργου, από την κατάθεση της αίτησης στη ΔΕΗ έως και την
υποβολή στο ΔΕΣΜΗΕ, συμπεριλαμβανομένων όλων των
απαιτούμενων ενδιάμεσων σταδίων.

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΑ

Η λεπτομέρεια κάνει τη διαφορά

Γνωρίζοντας ότι η επιτυχία και αποδοτικότητα του έργου
στηρίζεται στη σωστή μελέτη και την ακριβή εφαρμογή της
✔ Χωροθετούμε και σχεδιάζουμε το κάθε πάρκο με προσοχή
και με αξιόπιστα προϊόντα, ώστε να επιτυγχάνουμε τη

μέγιστη απόδοση
✔ Ολοκληρώνουμε την ενεργειακή μελέτη και υπολογίζουμε
τα έσοδα της 20ετίας ρεαλιστικά.
✔ Δίνουμε ιδιαίτερη βαρύτητα στη διαστασιολόγηση και
επιλογή αγωγών DC & AC, στις γειώσεις και την
αντικεραυνική προστασία
✔ Εκτελούμε το έργο με γνώμονα την εφαρμογή της
μελέτης που συμφωνήθηκε με τον επενδυτή και όχι με
κριτήριο την ταχύτητα υλοποίησης

Για τα επόμενα 20 χρόνια μαζί

Ολοκληρώνοντας το έργο, μένουμε κοντά στον επενδυτή
παρέχοντας
☛ Προληπτική συντήρηση με συμβόλαια ετήσιας τεχνικής
υποστήριξης
☛ Γραμμή τηλεφωνικής επικοινωνίας για τεχνικά θέματα
που είναι ανοιχτή 24 ώρες την ημέρα x 365 ημέρες τον
χρόνο.

Εμπιστευτείτε μας.

Αξιόπιστες εναλλακτικές πηγές
ενέργειας από το 1980.
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