
Προκήρυξη ΡΑΕ για Ανταγωνιστικές διαδικασίες ΑΠΕ 
Απόφαση 321/2018 (ΦΕΚ Β’ 1466) 

 

 

Ερωτήσεις – Απαντήσεις 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 321/2018 Απόφασής της 
(ΦΕΚ Β’ 1466/2018) με την οποία προκήρυξε τη διενέργεια τριών ανταγωνιστικών 
διαδικασιών έργων ΑΠΕ, αναρτά τις απαντήσεις στις διευκρινίσεις που ζητήθηκαν 
από τους ενδιαφερόμενους ως εξής: 

 

 

I. Ερωτήματα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο 

 

 

 

1. Διάρκεια Προσφοράς Σύνδεσης από ΔΕΔΔΗΕ δεν συμπίπτει με τους χρόνους των 

διαγωνισμών. Θα επιστρέφεται η Εγγυητική Επιστολή του ΔΕΔΔΗΕ έπειτα από μη 

επιτυχή συμμετοχή σε διαγωνισμό; Έπειτα από το πέρας κάποιου χρονικού 

διαστήματος θα δύναται να γίνει εκ νέου αίτηση για Προσφορά Σύνδεσης; 

 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.Ι.1. παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η εγγυητική που υποβάλλεται στον αρμόδιο διαχειριστή 

με την αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης επιστρέφεται με την ενεργοποίηση του 

σταθμού και δεν σχετίζεται με τη συμμετοχή του σταθμού στις ανταγωνιστικές 

διαδικασίες, οι οποίες διεξάγονται για την κατοχύρωση της τιμής αποζημίωσης. 

Συνεπώς, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν προβλέπεται επιστροφή 

της εγγυητικής, που υποβάλλεται με την αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης στην 

περίπτωση μη επιτυχίας στις ανταγωνιστικές διαδικασίες.  

Το ζήτημα έχει τεθεί υπόψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο 

είναι και αρμόδιο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση υπάρξει επί του 

θέματος. 

 

2. Σε περίπτωση που ένα έργο συμμετάσχει σε διαγωνιστική διαδικασία επιτυχώς, 

δύναται στη συνέχεια να αλλάξει τους όρους σύνδεσης; 

Είναι δυνατή η τροποποίηση της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης εντός του 

χρονικού διαστήματος που απαιτείται για την υλοποίηση του έργου (π.χ. εντός των 

δεκαπέντε (15) μηνών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 

μεγαλύτερης του 1 MW και μικρότερης ή ίσης των 5 MW); 

Αναφορικά με την αλλαγή των όρων σύνδεσης ισχύουν, σύμφωνα με την παρ. 5 του 

άρθρου 5 της υπ’ αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 
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1153/10.07.2007), τα εξής: «Για οποιαδήποτε τροποποίηση των στοιχείων που 

προβλέπονται στο άρθρο 4 της παρούσας ο Παραγωγός οφείλει να ενημερώνει τον 

αρμόδιο Διαχειριστή, ο οποίος εφόσον το κρίνει αναγκαίο τροποποιεί την προσφορά 

σύνδεσης». 

Ειδικότερα, αναφορικά με την τροποποίηση της εγκατεστημένης ισχύος του έργου 

που επιλέχθηκε μέσω της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών προς 

ένταξη στο καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης, ισχύουν τα οριζόμενα στο άρθρο 

11.2.6.2. των Προκηρύξεων. 

 

3. Πώς θα δύνανται να λάβουν μέρος στο μέλλον σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από ΑΠΕ σε κορεσμένα σημεία του Συστήματος ή του Δικτύου (βάσει 

Απόφασης ΡΑΕ), των οποίων οι αιτήσεις για Προσφορές Σύνδεσης εκκρεμούν στις 

αντίστοιχες υπηρεσίες των Διαχειριστών; 

 

Η προϋπόθεση συμμετοχής στη διαγωνιστική διαδικασία έργων ΑΠΕ αφορά σε 

αδειοδοτικά ώριμα έργα με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή/και Σύμβαση Σύνδεσης. 

Εφόσον μία εγκατάσταση έχει στην κατοχή της τα απαιτούμενα αδειοδοτικά 

έγγραφα, δύναται να λάβει μέρος στις προσεχείς ανταγωνιστικές διαδικασίες.  

Σε περίπτωση που ένα έργο ΑΠΕ βρίσκεται σε περιοχή με κορεσμένο δίκτυο και δεν 

έχει λάβει οριστικούς όρους σύνδεσης από τον αρμόδιο Διαχειριστή λόγω κορεσμού 

του δικτύου, τότε το έργο αυτό, μη τηρώντας τους όρους και προϋποθέσεις 

συμμετοχής στις τρέχουσες ανταγωνιστικές διαδικασίες, δεν δύναται να λάβει 

μέρος. Οι εν λόγω σταθμοί δύναται να συμμετέχουν σε μελλοντικές ανταγωνιστικές 

διαδικασίες, εφόσον προκηρυχθεί ειδική ανταγωνιστική διαδικασία για τις εν λόγω 

περιοχές σύμφωνα με το άρθρο 5 της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 

Υπουργικής Απόφασης. 

 

4. Εάν ένα έργο δεν επιτύχει σε διαγωνιστική διαδικασία, μπορεί να επιλέξει την Τ.Α., 

σύμφωνα με τα οριζόμενα για το σχήμα στήριξης FiT και με ποια τιμή αποζημίωσης; 

 

Οι Φ/Β σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW αποζημιώνονται στη 

βάση σταθερής τιμής. Οι εν λόγω Φ/Β σταθμοί μπορούν, εφόσον συμμετάσχουν και 

αποτύχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, να συνάψουν Σύμβαση λειτουργικής 

Ενίσχυσης Σταθερής τιμής ως εξής: 
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Η τιμή που ορίζεται στο άρθρο 27 του ν. 3734/2009 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

Β’ 1103/2013), ήτοι:  

• 1,1*Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος 

για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 100 kW ή  

• 1,2*Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος 

για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 100 kW. 

 

 

5. Εάν ένα έργο δεν επιτύχει σε διαγωνιστική διαδικασία, ο επενδυτής μπορεί να 

λάβει άδεια εγκατάστασης και ποια θα είναι η τιμή που θα λάβει; 

 

Βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου, μόνο τα έργα που διαθέτουν άδεια 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, ακολουθώντας την προβλεπόμενη αδειοδοτική 

διαδικασία, δύναται να λάβουν την άδεια εγκατάστασης. 

Σε περίπτωση που το έργο δεν επιλεγεί για να ενταχθεί σε καθεστώς λειτουργικής 

ενίσχυσης σε μία ανταγωνιστική διαδικασία, ο επενδυτής μπορεί, εφόσον το 

επιθυμεί, να συνεχίσει την αδειοδοτική διαδικασία και να λάβει άδεια 

εγκατάστασης, γνωρίζοντας ότι δεν έχει εξασφαλίσει Τιμή Αναφοράς για το έργο του. 

 

6. Πώς θα αποζημιώνονται οι σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, 

που έχουν υπογράψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης; Ποια είναι η χρονική 

διάρκεια ισχύος της εν λόγω Σύμβασης; 

 

Το νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ 

περιγράφεται στο άρθρο 3 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016), ενώ στο 

άρθρο 4 περιγράφονται οι Τιμές Αναφοράς για την αποζημίωση σταθμών 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ.  

Έχει εκδοθεί η υπ’ αριθ. Υ.Α. 12/2016 – (ΦΕΚ Β’ 3955/09.12.2016), με την οποία 

προσδιορίζεται η μεθοδολογία αποζημίωσης των σταθμών ΑΠΕ που έχουν 

υπογράψει Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.). 

Επιπλέον διευκρινίζεται ότι για τη συμμετοχή των σταθμών που συνάπτουν Σύμβαση 

λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.), ισχύουν τα οριζόμενα 

στο άρθρο 5 του εν λόγω νόμου.  

Η Σ.Ε.Δ.Π. και η Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) της 

παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ ισχύουν για είκοσι (20) έτη 
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για τους φωτοβολταϊκούς και τους αιολικούς σταθμούς, σύμφωνα με την παρ. 2 του 

άρθρου 9 και του άρθρου 10 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149), αντίστοιχα. 

 

7. Ποια είναι η τιμή πώλησης της παραγόμενης ισχύος για αιολική ενέργεια; 

 

Το καθεστώς στήριξης των αιολικών σταθμών προβλέπεται στο ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 

149/2016) και διαφέρει ανάλογα με την ισχύ του σταθμού.  

Συγκεκριμένα, αιολικοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος ή μέγιστης ισχύος 

παραγωγής μικρότερης των 3 MW αποζημιώνονται στη βάση σταθερής τιμής, η 

οποία σήμερα ανέρχεται στα 98 €/MWh. Αιολικοί σταθμοί μέγιστης ισχύος 

παραγωγής μεγαλύτερης των 3 ΜW αποζημιώνονται στη βάση λειτουργικής 

ενίσχυσης διαφορικής προσαύξησης, την οποία θα λάβουν υποχρεωτικά μέσω 

ανταγωνιστικής διαδικασίας, εφόσον επιτύχουν. 

Σημειώνεται ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες για ισχύ αιολικών σταθμών έως 6MW, δεν 

συμμετέχουν υποχρεωτικά σε ανταγωνιστικές διαδικασίες. Για έργο με ισχύ έως 

3MW θα πρέπει να υπογράψουν Σύμβαση Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (98€/MWh), 

ενώ για έργο με ισχύ μεταξύ 3 και 6 MW θα πρέπει να υπογράψουν Σύμβαση 

Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (98€/MWh). 

 

8. Ένα Φ/Β πάρκο ισχύος μικρότερης των 500 kW, που με βάση το ν.4414 συνάπτει 

σύμβαση ενίσχυσης σταθερής τιμής, θα συμμετάσχει στον προσεχή  διαγωνισμό 

της ΡΑΕ και ας υποθέσουμε ότι επιλέγεται. Αυτό το Φ/Β πάρκο θα είναι 

υποχρεωμένο να συμμετέχει στις αγορές (εξισορρόπησης κ.λπ.) του 

χρηματιστηρίου ενέργειας; Αν ναι, αυτό δεν είναι σε αντίφαση με το ν.4414; 

Επιβεβαιώστε επίσης, ότι το εν λόγω Φ/Β πάρκο θα υπογράψει σύμβαση 

ενίσχυσης σταθερής τιμής. 

Σε συνέχεια της 321/2018 απόφασή σας θα ήθελα να ρωτήσω τι ισχύει σχετικά με 

την εγκατάσταση φωτοβολταϊκών με ισχύ < 500 kW σε γήπεδο. 

 

Σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 4414/2016, η λειτουργική ενίσχυση των 

Φ/Β σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW αποδίδεται στη βάση 

σταθερής τιμής και συνάπτεται σύμβαση λειτουργικής ενίσχυσης σταθερής τιμής με 

τον αρμόδιο λειτουργό.  

Οι συγκεκριμένοι σταθμοί δεν έχουν υποχρέωση συμμετοχής στην αγορά ηλεκτρικής 

ενέργειας και συνεπώς ούτε και στην αγορά εξισορρόπησης. 

Οι Φ/Β σταθμοί με ισχύ μικρότερης του ενός (1) MW δεν έχουν υποχρέωση έκδοσης 

άδειας εγκατάστασης. 
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9. Φ/Β εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη των 500 kW υποχρεούνται 

να λάβουν μέρος σε διαγωνιστική διαδικασία ή μπορούν να λάβουν τιμή μέσω 

σχήματος FiT; 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) και τα άρθρα 3 και 5 

της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΛ/Α/Φ1/οικ.184573 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 4488/2018), 

οι Φ/Β σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW αποζημιώνονται στη 

βάση σταθερής τιμής.  

Κατ’ επιλογή του παραγωγού, η σταθερή αυτή τιμή μπορεί να είναι: 

α). η τιμή που ορίζεται στο άρθρο 27 του ν. 3734/2009 σε συνδυασμό με το 

άρθρο 1 της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ 

Β’ 1103/2013), ήτοι:  

• 1,1*Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος 

για σταθμούς ισχύος μικρότερης των 100 kW ή  

• 1,2*Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος 

για σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 100 kW, είτε  

β). η τιμή που θα προκύψει από τη συμμετοχή των εν λόγω σταθμών στις 

ανταγωνιστικές διαδικασίες (δημοπρασίες).  

Σημειώνεται, ότι η συμμετοχή των εν λόγω σταθμών στις ανταγωνιστικές διαδικασίες 

δεν είναι υποχρεωτική, καθώς οι εν λόγω σταθμοί μπορούν να λάβουν την ανωτέρω 

διοικητικά οριζόμενη σταθερή τιμή. 

 

 

II. Συμμετοχή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στις διαγωνιστικές 

διαδικασίες 

 

 

10. Τι ισχύει στο νέο καθεστώς στήριξης έργων ΑΠΕ για τους Φωτοβολταϊκούς 

Σταθμούς, που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 

9 ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 

3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204) (Fast Track); Η δημοπρατούμενη ισχύς των 300 MW για την 

τεχνολογία των Φ/Β ισχύει ανά έτος ή αφορά στη συνολική ισχύ για την τριετία 

2018 – 2020; Μπορούν να ενταχθούν στην Κατηγορία ΙΙ; 

 

Σύμφωνα με την παρ. 7.3 του άρθρου 7 «Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 

Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής» της Προκήρυξης για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ, 

«Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία έχουν και φυσικά ή νομικά 

πρόσωπα, Κάτοχοι Φωτοβολταϊκών Σταθμών, που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία 
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Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες 

Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204), εφόσον πληρούν τις 

προϋποθέσεις της παρούσας». 

Ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ τους, τα εν λόγω έργα δύνανται να 

συμμετάσχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες βάσει των οριζόμενων στις 

Προκηρύξεις είτε για την Κατηγορία Ι είτε για την Κατηγορία ΙΙ. 

Η δημοπρατούμενη ισχύς των 300 MW για την τεχνολογία των Φ/Β σταθμών ισχύει 

ανά έτος για τη χρονική περίοδο 2018 – 2020, σύμφωνα με τα οριζόμενα του Πίνακα 

1 του άρθρου 2 της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859 Υπουργικής Απόφασης. 

Επομένως, εφόσον οι Φ/Β εγκαταστάσεις τηρούν τους όρους και προϋποθέσεις 

συμμετοχής της Κατηγορίας ΙΙ, προδήλως μπορούν να λάβουν μέρος. 

 

11. Οι Ενεργειακές Κοινότητες εντάσσονται στη διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης; 

Δύνανται, επομένως, να συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες; 

 

Διευκρινίζεται ότι, με το ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α’ 9) θεσπίζονται όροι για την ταχεία 

αδειοδότηση των έργων, που ανήκουν στις Ενεργειακές Κοινότητες (π.χ. κατά 

προτεραιότητα εξέταση των αιτήσεων για χορήγηση άδειας παραγωγής και 

προσφοράς σύνδεσης), ωστόσο σημειώνεται ότι οι Ενεργειακές Κοινότητες δεν 

έχουν ενταχθεί στο καθεστώς της Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 

3775/2009. 

Όσον αφορά τη συμμετοχή των Εν. Κοινοτήτων στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, 

επισημαίνεται ότι έχουν υποχρέωση συμμετοχής για Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος άνω 

του 1MW και για Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος άνω των 6MW. 

Βλέπε και απάντηση στις ερωτήσεις 7,9. 

Σημειώνεται επίσης ότι μία νεοσύστατη Ενεργειακή Κοινότητα, η οποία σχεδιάζει να 

εγκαταστήσει Φ/Β σταθμό εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης του 1 MW μπορεί να 

υποβάλλει αίτημα για χορήγηση προσφοράς σύνδεσης από τον αρμόδιο διαχειριστή. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 4513/2018, «αιτήσεις για χορήγηση 

προσφοράς σύνδεσης και έγκρισης περιβαλλοντικών όρων που αφορούν σταθμούς 

ηλεκτροπαραγωγής από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. και Υβριδικούς Σταθμούς που πρόκειται 

να λειτουργήσουν υπό την ευθύνη Ε.Κοιν. εξετάζονται κατά προτεραιότητα έναντι 

λοιπών αιτήσεων». 
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12. Έχω τη δυνατότητα να λάβω μέρος στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, εάν είμαι 

κάτοχος σταθμού ΑΠΕ, που βρίσκεται σε λειτουργία; 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 7 της Προκήρυξης «Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 

Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής», δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν 

σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν συνδεθεί με το Σύστημα 

ή το Δίκτυο. Εάν ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο είναι κάτοχος περισσότερων του ενός 

σταθμών ΑΠΕ, έχει δικαίωμα συμμετοχής μόνο με το σταθμό, ο οποίος δεν έχει τεθεί 

σε λειτουργία (δοκιμαστική ή κανονική), δηλαδή δεν έχει λάβει τιμή πώλησης για την 

παραγόμενη ηλεκτρική ενέργεια. 

 

13. Υπάρχει δυνατότητα να λάβουν άδεια παραγωγής και μέρος σε διαγωνιστική 

διαδικασία σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που προβλέπεται 

να εγκατασταθούν σε όμορα γήπεδα, με διαφορετική επωνυμία; 

 

Δεν υπάρχει περιορισμός ως προς την εγκατάσταση Φ/Β σταθμών σε όμορα ακίνητα 

στο μέτρο που πληρούνται οι λοιπές χωροταξικές και περιβαλλοντικές προϋποθέσεις 

της κείμενης νομοθεσίας για τη συγκεκριμένη θέση εγκατάστασης. 

 

14. Υπάρχει δυνατότητα να λάβουν μέρος στις διαγωνιστικές διαδικασίες διεθνείς 

εταιρείες; 

 

Εφόσον οι εν λόγω εταιρείες είναι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ που πληρούν τα κριτήρια 

του άρθρου 7 της Προκήρυξης της εκάστοτε Κατηγορίας έργων ΑΠΕ, δύναται να 

συμμετάσχουν. 

 

 

III. Διευκρινίσεις σχετικά με την Αίτηση Συμμετοχής και τα συνοδευτικά έγγραφα 

 

 

15. Εάν υποβληθεί Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή/και Καλής Εκτέλεσης, η οποία 

έχει εκδοθεί από ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΤΜΕΔΕ) ή το Ταμείο Παρακαταθηκών, 

θα γίνεται αποδεκτή; 

 

Βάσει του άρθρου 11 των Προκηρύξεων, οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται «από 

πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ή τα κράτη προέλευσης 

των Συμμετεχόντων και έχουν, αυτό το δικαίωμα, σύμφωνα με τη νομοθεσία των 
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κρατών αυτών ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή άλλους φορείς που έχουν, 

βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αρμοδιότητα έκδοσης».  

Συνεπώς, Εγγυητικές Επιστολές από ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος σύμφωνα με την 

ελληνική νομοθεσία έχει αρμοδιότητα έκδοσης, είναι αποδεκτή, εφόσον εκδίδεται 

υπέρ του φυσικού ή νομικού προσώπου, που συμμετέχει στην ανταγωνιστική 

διαδικασία και το περιεχόμενο αυτής είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα των σχετικών 

Παραρτημάτων της Προκήρυξης της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας. 

Περαιτέρω, γίνονται δεκτές εγγυοδοτικές παρακαταθήκες από το Ταμείο 

Παρακαταθηκών και Δανείων με την προσκόμιση του γραμματίου σύστασης 

παρακαταθήκης.  

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεργάστηκε με το Ταμείο Παρακαταθηκών και 

Δανείων το οποίο είναι ενήμερο για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ που 

διεξάγονται από την Αρχή και ειδικότερα για το ζήτημα χορήγησης Εγγυητικών 

Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης. 

Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι στο γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης θα πρέπει ο 

καταθέτης να είναι το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο και θα λάβει μέρος 

στην ανταγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου 

Παρακαταθηκών και Δανείων. 

Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων για τη συμπλήρωση του ειδικού δελτίου 

αίτησης για τη χορήγηση του γραμματίου παρακαταθήκης, παρατίθενται τα 

ακόλουθα απαραίτητα στοιχεία: 

 

ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ [«ΛΕΙΤΟΥΡΓΟΣ ΑΓΟΡΑΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» («ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») / «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΑΠΕ & ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ 

ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ Α.Ε.»] ΥΠΟ ΤΗΝ ΙΔΙΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΩΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΤΟΥ ΥΠΟΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 

ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΝ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ Α.Π.Ε. ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΤΟΥ 

ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ 

ΑΡΘΡΟΥ 143 ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ …. ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ …… ΣΤΗ ΘΕΣΗ …. ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 

…. ΣΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) 
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ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 321/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 

[…/2018] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΦΕΚ Β’ 1466). 

 

---- 

 

ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ 

ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΚΑΤ’ ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ 

ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 321/2018 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. […/2018] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ (ΦΕΚ Β’ 1466) ΚΑΙ ΤΗΝ 

ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ….ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ …… ΣΤΗ ΘΕΣΗ …. 

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ …. ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ. 

 

16. Σε ό,τι αφορά την εγγυητική επιστολή συμμετοχής για την ανταγωνιστική 

διαδικασία φωτοβολταϊκών συστημάτων, θα ήθελα να ρωτήσω σχετικά με την 

ημερομηνία λήξης της: Σε ποια περίπτωση επιλέγεται η 5/10/2018 και σε ποια 

περίπτωση επιλέγεται η περίπτωση για την τήρηση του κανόνα 4% η μη τήρησή 

του; Εφόσον επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που διεξάγει η ΡΑΕ 

προς ένταξη σε καθεστώς, στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός 

...(....) μηνών από την έκδοσή της, σχετικής απόφασης. Τι αριθμό θα δηλώσουμε 

στους μήνες; 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11.2.6.1 της Προκήρυξης, η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 

κατατίθεται «για την εξασφάλιση της συμμετοχής Ενδιαφερομένου στην 

Ανταγωνιστική Διαδικασία και τη διασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής 

διεξαγωγής της». Σύμφωνα με το άρθρο 11.2.6.2 της Προκήρυξης, η Εγγυητική 

Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται «με σκοπό την εξασφάλιση της υλοποίησης 

του έργου. Ειδικότερα, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αφορά στην 

ενεργοποίηση της σύνδεσης του Σταθμού ΑΠΕ του Συμμετέχοντα, εφόσον επιλεγεί 

μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη 

μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, εντός των προβλεπόμενων στον Πίνακα 1 

προθεσμιών». Βάσει του ίδιου άρθρου και του «Κανόνα 4%» ισχύει ότι «Για την 
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εξασφάλιση της υλοποίησης του έργου, για κάθε έναν Επιλεγέντα Συμμετέχοντα, θα 

πρέπει, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών που έχει καταθέσει ο Συμμετέχων 

για το συγκεκριμένο έργο στη ΡΑΕ, στο πλαίσιο της εν λόγω ανταγωνιστικής 

διαδικασίας, να ανέρχεται στο ποσοστό του τέσσερα τοις εκατό (4%) του συνόλου της 

επένδυσης,…». 

Επομένως, έγκειται στην επιχειρηματική απόφαση του εκάστοτε συμμετέχοντα το 

εάν θα επιλέξει:  

α) να εκδώσει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής με ημερομηνία λήξης την 5η 

Οκτωβρίου 2018, η οποία θα του επιστραφεί μετά τη λήξη της και εφόσον 

προσκομίσει την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης μετά την επιτυχή 

συμμετοχή του στην ανταγωνιστική διαδικασία, 

β) να εκδώσουν Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής με τη διάρκεια ισχύος, που 

προβλέπεται για την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης προκειμένου να 

χρησιμοποιηθεί μετά την επιτυχή συμμετοχή στο διαγωνισμό για την 

εξασφάλιση της υλοποίησης του έργου και την τήρηση του Κανόνα 4%, 

σύμφωνα με το άρθρο 11.2.6.2 των Προκηρύξεων. 

 

17. Στην αίτηση συμμετοχής, Παράρτημα 2, Πίνακας Γ.2, Α/Α Γ.2.2, στο πεδίο 

συμπλήρωσης των «Λοιπών Στοιχείων» της Σύμβασης Σύνδεσης απαιτείται η 

συμπλήρωση στοιχείων εγγυητικής επιστολής. Συνεπώς παρακαλούμε να μας 

επιβεβαιώσετε ότι το συγκεκριμένο πεδίο αφορά μόνο Συμβάσεις Σύνδεσης που 

συνήχθησαν μετά το ν.4152/2013. 

 

Σε περίπτωση που το έργο, το οποίο πρόκειται να συμμετάσχει στην ανταγωνιστική 

διαδικασία, έχει συνάψει Σύμβαση Σύνδεσης πριν το ν.4152/2013 και επομένως δεν 

έχει καταθέσει Εγγυητική Επιστολή στο Διαχειριστή, το πεδίο με τα στοιχεία της 

Εγγυητικής Επιστολής παραμένει κενό. 

 

18. Στην περίπτωση που η εταιρεία έχει περισσότερα από 1 έργα για τα οποία επιθυμεί 

να καταθέσει αίτημα συμμετοχής στην διαγωνιστική διαδικασία, μπορεί να 

καταθέσει μια (1) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για το σύνολο των έργων ή 

απαιτείται η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ανά αίτημα; 

 

Σε περίπτωση που ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο είναι κάτοχος περισσοτέρων 

σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, μπορεί να λαμβάνει μέρος στην 
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Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας μια Αίτηση Συμμετοχής για κάθε σταθμό 

που κατέχει, υποβάλλοντας μία Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για κάθε έργο, 

εγγράφοντας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 

πιστοποιώντας μέσω αυτής διαφορετικό χρήστη για τον κάθε σταθμό, σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στο άρθρο 10 των Προκηρύξεων. 

 

19. Σε πόσο χρονικό διάστημα θα επιστρέφονται οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής 

– έπειτα από μη επιτυχή συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία – και Καλής 

Εκτέλεσης – έπειτα από την επιτυχή σύνδεση (σε δοκιμαστική ή κανονική 

λειτουργία) του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ; 

 

Όσον αφορά στην επιστροφή των Εγγυητικών Επιστολών Συμμετοχής των 

Συμμετεχόντων, που δε θα επιλεγούν προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη 

μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, ισχύει, βάσει του άρθρου 11.2.6.1. της Προκήρυξης 

ότι « … επιστρέφονται αμέσως μετά την έκδοση της απόφασης της ΡΑΕ επί των 

οριστικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, καθώς και στην 

περίπτωση που δεν χρησιμοποιούνται για την τήρηση του κανόνα 4% για τη 

διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου για τους Συμμετέχοντες που επιλεγούν 

προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης. Στην 

περίπτωση που η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής χρησιμοποιείται για την τήρηση 

του εν λόγω κανόνα 4%, επιστρέφεται από τη ΡΑΕ, κατόπιν σχετικού αιτήματος, αν 

πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού εντός της 

προβλεπόμενης προθεσμίας ή των τυχόν παρατάσεων αυτής». 

Αναφορικά με την επιστροφή Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης των Επιλεγέντων 

Συμμετεχόντων ισχύει ότι «… επιστρέφεται σε αυτούς από τη ΡΑΕ, κατόπιν σχετικού 

αιτήματός τους, αν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού 

εντός των ανωτέρω προθεσμιών του Πίνακα 1, σύμφωνα με τα οριζόμενα της 

παρούσας Προκήρυξης, ή των τυχόν παρατάσεων αυτών» (άρθρο 11.2.6.2. της 

Προκήρυξης). 

 

20. Αν ένας Επιλεγείς Συμμετέχων, μετά την Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων, δεν 

καταθέσει εντός τριμήνου την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, τι γίνεται με 

την Εγγυητική Επιστολή, που έχει κατατεθεί για την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης; 

Καταπίπτει; 
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Οι όροι και οι προϋποθέσεις έκδοσης και κατάπτωσης της εγγυητικής επιστολής που 

υποβάλλεται στον αρμόδιο διαχειριστή με την αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης 

είναι ανεξάρτητοι με τους όρους της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 

προσφορών. 

Σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ.Ι.1. παρ. 3 του άρθρου 1 του ν. 4152/2013, όπως 

τροποποιήθηκε και ισχύει, η εγγυητική επιστολή, που υποβάλλεται στον αρμόδιο 

διαχειριστή με την αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης, καταπίπτει εάν δεν 

ανανεωθεί τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν εντός του χρονικού 

διαστήματος ισχύος της οριστικής προσφοράς σύνδεσης δεν έχει τεθεί σε ισχύ η 

σχετική σύμβαση σύνδεσης, και επιστρέφεται με την ενεργοποίηση του σταθμού και 

δε σχετίζεται με τη συμμετοχή του σταθμού στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, η 

οποία διεξάγεται για την κατοχύρωση της τιμής αποζημίωσης. Συνεπώς, σύμφωνα 

με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, δεν προβλέπεται επιστροφή της εγγυητικής, που 

υποβάλλεται με την αποδοχή της προσφοράς σύνδεσης στην περίπτωση μη 

επιτυχίας στις ανταγωνιστικές διαδικασίες. 

Το ζήτημα έχει τεθεί υπόψη του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το οποίο 

είναι και αρμόδιο για οποιαδήποτε ενδεχόμενη νομοθετική ρύθμιση υπάρξει επί του 

θέματος. 

Σε κάθε περίπτωση για το συγκεκριμένο έργο, εάν δεν προσκομιστεί στην Αρχή η 

προβλεπόμενη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εντός τριών μηνών όπως 

ορίζεται στην Προκήρυξη, τότε αφενός δεν θα δύναται να υπογράψει με τον αρμόδιο 

Διαχειριστή τη σχετική Σύμβαση Ενίσχυσης (Σταθερής τιμής ή Διαφορικής 

Προσαύξησης) στη βάση της Τιμής Αναφοράς που του είχε κατακυρωθεί στον 

διαγωνισμό και αφετέρου η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει (άρθρο 

11.2.6.1). 

 

21. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής είναι αποδεκτό να εκδοθεί από τραπεζικό 

ίδρυμα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και όχι του κράτους προέλευσης της 

Συμμετέχουσας Α.Ε. (εν προκειμένω η Ελλάδα); Επισημαίνεται ότι από τη 

γραμματική διατύπωση της προκήρυξης, η εν λόγω επιλογή δεν φαίνεται εφικτή, 

καθώς σύμφωνα με τον όρο 11.2.6.1. αυτής «η ως άνω Εγγυητική Επιστολή 

εκδίδεται από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή τα 

κράτη προέλευσης των Συμμετεχόντων και έχουν αυτό το δικαίωμα …». Στην 
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περίπτωση που είναι αποδεκτό, η ελληνική μετάφραση θα πρέπει να είναι με 

σφραγίδα “Apostille”; 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11.2.7. της Προκήρυξης, οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής 

και Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται από: 

α) πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα, ή τα κράτη 

προέλευσης των Συμμετεχόντων και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών 

αυτών αυτό το δικαίωμα ή 

β) από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων ή  

γ) από άλλους φορείς που έχουν, βάσει της κείμενης νομοθεσίας, αρμοδιότητα 

έκδοσης.  

Ως εκ τούτου, γίνεται αποδεκτή και Εγγυητική Επιστολή που έχει εκδοθεί από τα 

πιστωτικά ή χρηματοδοτικά ιδρύματα με έδρα στην Ελλάδα και τα πιστωτικά ή 

χρηματοδοτικά ιδρύματα με έδρα σε άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ, τα οποία με βάση το 

«κοινοτικό διαβατήριο» παρέχουν τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 

4261/2014, όπως η παροχή πιστώσεων, περιλαμβανομένης της έκδοσης εγγυητικών 

επιστολών, σύμφωνα με τους Πίνακες Εποπτευόμενων Ιδρυμάτων της Τράπεζας της 

Ελλάδος 

(https://www.bankofgreece.gr/Pages/el/Supervision/SupervisedInstitutions/default.

aspx). 

Επικύρωση εγγράφου με την επίθεση της σφραγίδας της Χάγης απαιτείται μόνο για 

τα δημόσια έγγραφα, τα οποία προσκομίζονται μεταφρασμένα είτε από τη 

μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από 

δικηγόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 36 

του νέου Κώδικα Δικηγόρων (Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208), σύμφωνα με τα οριζόμενα 

στο άρθρο 4.2 της Προκήρυξης. 

Σε περίπτωση Εγγυητικής Επιστολής συνταχθείσας σε ξένη γλώσσα, η Εγγυητική 

Επιστολή θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το περιεχόμενο των Παραρτημάτων των 

Προκηρύξεων. 

 

22. Στο τελευταίο πεδίο του Πίνακα 1 της υποπαραγράφου 1.6 αναφέρεται ότι η 

ενεργοποίηση της Σύνδεσης παρατείνεται 6 μήνες για Φ/Β εγκαταστάσεις, οι 

οποίες συνδέονται στο ΕΣΜΗΕ μέσω Υποσταθμού. 
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Εμπίπτουν στη συγκεκριμένη αναφορά Σταθμοί, η σύνδεση των οποίων απαιτούν 

οποιαδήποτε έργα σε υφιστάμενο Υποσταθμό (π.χ. πύλες, μετασχηματιστή); 

Αυτό αφορά μόνο υποσταθμούς, οι οποίοι πρόκειται να κατασκευαστούν ή αυτοί 

οι 6 μήνες δίνονται και στη περίπτωση υφιστάμενων υποσταθμών παραγωγών, οι 

οποίοι έχουν ήδη κατασκευαστεί, λειτουργούν και οι οποίοι ελέγχονται από τον 

ΑΔΜΗΕ; 

 

Η αναφερόμενη στον Πίνακα 1 των Κατηγοριών ΙΙ και ΙΙΙ παράταση των έξι (6) μηνών 

για την υλοποίηση του έργου αφορά στην κατασκευή νέου υποσταθμού και στην 

επέκταση υφιστάμενου υποσταθμού με προσθήκη νέου Μετασχηματιστή. 

Σημειώνεται ότι η εν λόγω παράταση δεν αφορά στην προσθήκη νέων διακοπτών 

αναχωρήσεων Μέσης Τάσης (πύλες). 

 

23. Στον όρο 11.2.1 στη σελίδα 22 της Προκήρυξης ορίζεται ότι, στην περίπτωση 

Συμμετέχοντος νομικού προσώπου η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση 

υπογράφεται από «το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος νομικού προσώπου 

σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων 1 ως 12 της παρούσας 

Προκήρυξης». Στον ίδιο όρο, στη σελίδα 24 της Προκήρυξης ορίζεται ότι: «Εφόσον 

ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, η ανωτέρω Αίτηση Συμμετοχής- Υπεύθυνη 

Δήλωση περιλαμβάνει δήλωση και των: ... - προέδρου και διευθύνοντος 

συμβούλου (σε περίπτωση ανώνυμης εταιρείας), ...».  

Τέλος, στον όρο 11.2.3 στην σελίδα 25 της Προκήρυξης προβλέπεται ότι, στο 

πρακτικό απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας σε περίπτωση ΑΕ 

μεταξύ άλλων θα: «(β) ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να υπογράφει 

δεσμευτικά για το Συμμετέχοντα την Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και 

όλα τα έγγραφα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας». 

Παρακαλώ για την επιβεβαίωση ότι η ΡΑΕ θεωρεί ορθή: α) την υπογραφή της 

Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης από κοινού από τον Πρόεδρο και το 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας μας (που είναι Α.Ε.), β) τη χορήγηση 

πληρεξουσιότητας με το πρακτικό διοικητικό συμβουλίου στους Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο προκειμένου να υπογράφουν την Αίτηση Συμμετοχής - 

Υπεύθυνη Δήλωση και γ) με το ίδιο πρακτικό, τον ορισμό άλλου προσώπου ως 

νόμιμου εκπροσώπου (και αντικλήτου) με εξουσία να υπογράφει δεσμευτικά για 

την εταιρεία όλα τα έγγραφα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (εκτός της Αίτησης 
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Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης που υπογράφουν ο Προέδρος και Δ/νων 

Σύμβουλος). 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11.2.1. της Προκήρυξης, η Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη 

Δήλωση στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συμπληρώνεται και υπογράφεται από το 

συμμετέχον φυσικό πρόσωπο, ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος νομικού 

προσώπου, σύμφωνα με τα υποδείγματα των Παραρτημάτων της Προκήρυξης, με 

θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από αρμόδια 

Αρχή. Ο ως άνω νόμιμος εκπρόσωπος του Συμμετέχοντος νομικού προσώπου πρέπει 

να έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την υπογραφή της ως άνω Αίτησης Συμμετοχής - 

Υπεύθυνης Δήλωσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.2.3. της Προκήρυξης 

και δεν είναι αναγκαίο να είναι ο Πρόεδρος ή/και ο Δ/νων Σύμβουλος αυτού, αλλά 

μπορεί να είναι και άλλο μέλος ΔΣ, υπάλληλος ή τρίτος, που θα έχει νόμιμα και ειδικά 

εξουσιοδοτηθεί προς τούτο, σύμφωνα και με τα οριζόμενα στο καταστατικό αυτού. 

Πέραν αυτού επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με το άρθρο 11.2.1. της Προκήρυξης, και 

εφόσον ο Συμμετέχων είναι ανώνυμη εταιρεία, η Υπεύθυνη Δήλωση που 

περιλαμβάνεται στο Τμήμα IV της Αίτησης Συμμετοχής υποβάλλεται και από τον 

Πρόεδρο και τον Διευθύνοντα Σύμβουλο. 

Διευκρινίζεται ότι, εφόσον εξουσιοδοτηθεί άλλο πρόσωπο ως νόμιμος εκπρόσωπος 

για την ανταγωνιστική διαδικασία αυτό το πρόσωπο πρέπει να υποβάλει την Αίτηση 

Συμμετοχής, ενώ σε κάθε περίπτωση ο Πρόεδρος ή/και Διευθύνων Σύμβουλος θα 

πρέπει είτε να συνυπογράψoυν την Αίτηση Συμμετοχής λόγω της υποχρέωσης τους 

για υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης που περιλαμβάνεται στο Τμήμα IV της Αίτησης 

Συμμετοχής, είτε να υποβάλει Υπεύθυνη Δήλωση με το περιεχόμενο του Τμήματος 

IV.  

 

24. Για την περίπτωση συμμετοχής ΑΕ: 

Εν προκειμένω, θα υπογράψει την αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση, ο 

νόμιμος εκπρόσωπος – μέλος ΔΣ που έχει την ειδική εξουσιοδότηση βάσει 

απόφασης του ΔΣ. 

Από τη διατύπωση του κειμένου μετά το στοιχείο ix του άρθρου 11.2.1 της 

Προκήρυξης, φαίνεται ότι απαιτείται και στην συγκεκριμένη περίπτωση, η 

υπογραφή της υπεύθυνης δήλωσης από τον Πρόεδρο και Δ/ντα Σύμβουλο 
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(Σημειωτέον ότι βάσει της εκπροσώπησης, εν προκειμένω δεν έχει οριστεί 

Διευθύνων Σύμβουλος). 

Εάν όντως απαιτείται, θα υποβληθούν δύο χωριστές υπεύθυνες δηλώσεις, μία του 

μέλους του ΔΣ που εξουσιοδοτείται και μία του Προέδρου; Παρακαλούμε 

διευκρινίστε μας το άρθρο 11.2.1. ix. και υποδείξτε μας αν η ίδια Αίτηση 

Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να υπογραφεί και από τον Πρόεδρο και 

Διευθύνοντα Σύμβουλο της εταιρείας, ή ο τελευταίος πρέπει να υπογράψει άλλο 

πανομοιότυπο έγγραφο ή άλλο έγγραφο που να περιέχει μόνον το περιεχόμενο 

των Υπευθύνων Δηλώσεων. Αν ο αντίκλητος που ορίζεται στο πρακτικό Δ.Σ. είναι 

διαφορετικός από τον Νόμιμο εκπρόσωπο θα πρέπει και αυτός να υπογράψει την 

αίτηση συμμετοχής - υπεύθυνη δήλωση; 

 

Βλ. ως άνω απάντηση στην υπ’ αριθμ. 23 ερώτηση. 

 

25. Όταν λέμε ότι την ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ πρέπει να την 

υποβάλλουν όλοι οι ανωτέρω, εννοούμε ότι θα υποβληθεί  από τον καθένα όλη η 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ (όλο το αρχείο) ή μόνο το τμήμα IV (Υπεύθυνες Δηλώσεις). 

Δηλαδή θα υποβληθεί όλο το έντυπο της ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ από τον καθένα 

ή θα υποβάλλουμε μία συνολική ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ και στο τμήμα IV 

ενσωματώνουμε πολλές υπεύθυνες δηλώσεις. Στην περίπτωση αυτή που θα 

υπογράψει ο κάθε ένας που κάνει την υπεύθυνη δήλωση? 

 

Βλ. ως άνω απάντηση στην υπ’ αριθμ. 23 ερώτηση. 

 

26. Στην παράγραφο 11.2.1, υποπαράγραφος ix) αναφέρεται ότι η Αίτηση Συμμετοχής 

– Υπεύθυνη Δήλωση για νομικά πρόσωπα, περιλαμβάνει δήλωση και άλλων 

προσώπων πέραν του νομίμου εκπροσώπου. Παρακαλούμε να διευκρινιστεί εάν 

αυτό σημαίνει ότι θα υποβληθούν α) περισσότερες της μίας Αιτήσεις, β) 

περισσότερες της μίας υπεύθυνες δηλώσεις, μία δηλαδή για κάθε πρόσωπο. 

Βλ. ως άνω απάντηση στην υπ’ αριθμ. 23 ερώτηση. 

 

 

27. Σε περίπτωση Επιλεγέντος στον Διαγωνισμό, υπάρχει πρόβλημα να γίνει αλλαγή 

μετοχικής σύνθεσης και να τροποποιηθεί η άδεια παραγωγής, σύμφωνα με τον 

Κανονισμό Αδειών; 
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Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16.1 των Προκηρύξεων, επιτρέπονται η 

μεταβίβαση Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι τροποποιήσεις που 

προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Αδειών, των έργων ΑΠΕ που εντάχθηκαν σε 

καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης κατόπιν της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, υπό την 

προϋπόθεση πλήρους υποκατάστασης του Επιλεγέντα Συμμετέχοντα από το νέο 

πρόσωπο, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν, μεταξύ άλλων, 

και από την Ανταγωνιστική Διαδικασία βάσει των Προκηρύξεων. 

Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Αδειών ΑΠΕ, αν ο αδειούχος προτίθεται 

να τροποποιήσει τα στοιχεία της άδειας παραγωγής που αφορούν στη μετοχική 

σύνθεση μπορεί α) είτε να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ την πρόθεσή του υποβάλλοντας 

αίτηση για προκαταρκτική εξέταση της μεταβολής είτε β) να πραγματοποιήσει τη 

μεταβολή χωρίς προηγούμενη εξέταση υποβάλλοντας αίτηση τροποποίησης της 

Άδειας. Αν ο Αδειούχος συμμετάσχει στην ανταγωνιστική διαδικασία και υποβάλλει 

αίτηση τροποποίησης της άδειας παραγωγής, η οποία κατόπιν αξιολόγησης της 

Αρχής δεν εγκριθεί, το εν λόγω νομικό πρόσωπο οφείλει να συνεχίσει με τη μετοχική 

σύνθεση βάσει της άδειας παραγωγής. 

 

28. Η επικύρωση από δικηγόρο, ή συμβολαιογράφο απαιτείται και για τα δημόσια 

έγγραφα ή μόνον για τα ιδιωτικά; Το κωδικοποιημένο καταστατικό της Α.Ε. απαιτεί 

επικύρωση από δικηγόρο; Η οριστική προσφορά σύνδεσης και το αντίγραφο της 

εγγυητικής επιστολής προς ΔΕΔΔΗΕ στο φάκελο που θα αποστείλουμε θα είναι ένα 

φωτοαντίγραφο των πρωτοτύπων; Χρειάζονται επικύρωση; 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 

Α' 45), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4250/2014 και ισχύει, δεν υφίσταται πλέον η 

υποχρέωση υποβολής των πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που 

ανήκουν στο κράτος, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 

στους ως άνω φορείς. Αντί πρωτοτύπων, ή επικυρωμένων αντιγράφων, 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά από τις υπηρεσίες και τους 

φορείς, ευκρινή φωτοαντίγραφα των πρωτοτύπων εγγράφων που εκδόθηκαν από τις 

υπηρεσίες και τους φορείς αυτούς ή των ακριβών αντιγράφων τους. Ομοίως, 

υποβάλλονται και γίνονται υποχρεωτικά αποδεκτά ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
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αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, τα οποία έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, καθώς 

και ευκρινή φωτοαντίγραφα από τα πρωτότυπα όσων ιδιωτικών εγγράφων φέρουν 

θεώρηση από τις ανωτέρω υπηρεσίες και φορείς του Δημοσίου κ.λπ.. 

Ως εκ τούτου, η επικύρωση από δικηγόρο, ή συμβολαιογράφο, απαιτείται μόνον για 

υποβληθέντα φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων. Για το 

κωδικοποιημένο καταστατικό της Α.Ε. δεν απαιτείται επικύρωση από δικηγόρο, αν 

αυτό είναι συνημμένο (ή τυχόν ενσωματωμένο) σε δημόσιο έγγραφο (π.χ. 

πιστοποιητικό ΓΕΜΗ κ.λπ.). Δεν προβλέπονται βάσει των Προκηρύξεων επικυρωμένα 

αντίγραφα της ΟΠΣ και των Εγγυητικών Επιστολών προς το Διαχειριστή. 

 

29. Σε ανώνυμη εταιρία, πρέπει να υποβληθεί η δήλωση της πραγράφου 11.2.1, 

υποπαράγραφος ix) από όλα τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου, θεωρώντας ότι 

ασκούν εμμέσως διοίκηση, ή μόνο από τον Πρόεδρο και τον Δ/ντα Σύμβουλο ? 

 

Βλ. ως άνω απάντηση στην υπ’ αριθμ. 23 ερώτηση. 

 

30. Σχετικά με την αναφορά που υπάρχει στην παράγραφο 16.1, να διευκρινιστεί εάν 

μετά τη διενέργεια του διαγωνισμού, για τους επιτυχόντες επιτρέπονται ή όχι όλες 

οι τροποποιήσεις (ή βεβαιώσεις μεταβολής) της άδειας παραγωγής που 

προβλέπονται από το Ν.3468/2006 και τον Κανονισμό Παραγωγής, εκτός της 

αύξησης της μέγιστης ισχύος παραγωγής η οποία ρητώς απαγορεύεται, δηλαδή όχι 

μόνο αυτές που σχετίζονται με την μεταβολή ιδιοκτησιακού καθεστώτος της 

αδείας. Εάν όχι, να διευκρινιστεί επακριβώς ποίες τροποποιήσεις και μεταβολές 

επιτρέπονται. Με άλλα λόγια να διευκρινιστεί εάν η παράγραφος 16.1 αναφέρεται 

μόνο σε αλλαγές ιδιοκτησιακού καθεστώτος ή και στις υπόλοιπες τροποποιήσεις (ή 

μεταβολές) των αδειών παραγωγής (π.χ. τεχνικές, χωροθέτησης, 

ανεμογεννητριών, προσώπων εξασφάλισης χρηματοδότησης, κ.λπ.). 

 

Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16.1 των Προκηρύξεων, επιτρέπονται οι 

τροποποιήσεις που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Αδειών, των έργων ΑΠΕ 

που εντάχθηκαν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης κατόπιν 

της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα 

νομοθεσία, υπό την προϋπόθεση πλήρους υποκατάστασης του Επιλεγέντα 

Συμμετέχοντα από το νέο πρόσωπο, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που 
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απορρέουν, μεταξύ άλλων, και από την Ανταγωνιστική Διαδικασία βάσει των 

Προκηρύξεων, υπό την επιφύλαξη των προβλέψεων των Προκηρύξεων σχετικά με τη 

μεταβολή της εγκατεστημένης ισχύος. 

 

 

31. Είναι δυνατή η χρήση ψηφιακής υπογραφής, η οποία δημιουργείται με τη χρήση 

ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης για την υπογραφή των υπεύθυνων 

δηλώσεων και των διαφόρων αιτήσεων σε αντικατάσταση της υποχρέωσης για 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής; Στην περίπτωση αυτή απαιτείται η 

προσκόμιση των εν λόγω ψηφιακά υπογεγραμμένων εγγράφων σε Hard Copy; 

 

Είναι δυνατή η χρήση ψηφιακής υπογραφής η οποία δημιουργείται με τη χρήση 

ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης. Θα πρέπει όμως το συγκεκριμένο 

ηλεκτρονικό έγγραφο με την ψηφιακή υπογραφή να υποβληθεί ηλεκτρονικά στην 

ηλεκτρονική πλατφόρμα. Τονίζεται όμως, για να μην υπάρξει περίπτωση λάθους, ότι 

εάν υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική πλατφόρμα το έγγραφο με την 

ψηφιακή υπογραφή σκαναρισμένο (δηλαδή εάν το έγγραφο με την ψηφιακή 

υπογραφή εκτυπωθεί, στη συνέχεια σκαναριστεί και υποβληθεί ηλεκτρονικά το 

σκαναρισμένο έγγραφο), τότε για αυτό το έγγραφο δεν υπάρχει δυνατότητα 

αναγνώρισης της ψηφιακής υπογραφής και θα πρέπει υποχρεωτικά να υποβληθεί 

και σε φυσικό αρχείο. 

Για έγγραφο με ηλεκτρονική υπογραφή που υποβάλλεται σε φυσική μορφή δεν 

ισχύει η ηλεκτρονική υπογραφή και το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να φέρει το 

γνήσιο της υπογραφής όπως αυτό ορίζεται στην Προκήρυξη. 

Σε κάθε περίπτωση προτρέπουμε τους Συμμετέχοντες να υποβάλλουν σε πρωτότυπη 

μορφή τα σχετικά έγγραφα προς την Αρχή, για να αποφευχθούν στην παρούσα φάση 

παρερμηνείες. 

 

32. Τα έγγραφα (αίτηση συμμετοχής-υπεύθυνη δήλωση και απόφαση της εταιρίας για 

συμμετοχή στο διαγωνισμό) θα πρέπει να υπογραφούν εκτός από εμένα 

(διαχειριστής και ομόρρυθμος εταίρος) και από τους υπόλοιπους ομόρρυθμους 

εταίρους; 

 

Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να υπογραφεί από το πρόσωπο 

που εξουσιοδοτείται με Απόφαση των εταίρων ή του/των Διαχειριστή/ών της Ο.Ε., 
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σύμφωνα με τον όρο 11.2.3. των Προκηρύξεων. Η ανωτέρω απόφαση θα πρέπει να 

συνταχθεί ακόμα και στην περίπτωση που ο Διαχειριστής της εταιρίας (Ο.Ε.) είναι 

ένα πρόσωπο. 

Περαιτέρω, σύμφωνα με το άρθρο 11.2.1. των Προκηρύξεων, η Υπεύθυνη Δήλωση 

που περιλαμβάνεται στο Τμήμα IV της Αίτησης Συμμετοχής υποβάλλεται και από 

τους ομόρρυθμους εταίρους και διαχειριστές της Ο.Ε., είτε συνυπογράφοντας την 

Αίτηση Συμμετοχής λόγω της υποχρέωσής τους για υποβολή Υπεύθυνη Δήλωσης που 

περιλαμβάνεται στο Τμήμα IV της Αίτησης Συμμετοχής, είτε υποβάλλοντας 

ξεχωριστά Υπεύθυνη Δήλωση με το περιεχόμενο του Τμήματος IV. 

 

33. Αν διαχειριστής σε μία Ο.Ε. είναι ένα ή περισσότερα άλλα νομικά πρόσωπα που 

έχουν ορίσει εκπρόσωπους κάποια φυσικά πρόσωπα, προφανώς την Αίτηση 

Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση την υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα. Σωστά; 

 

Ναι, εφόσον ένα εκ των φυσικών προσώπων έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί για τη 

συμμετοχή της εταιρείας στην ανταγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τον όρο 

11.2.3. των Προκηρύξεων. 

 

34. Αν διαχειριστής σε μία Ο.Ε. είναι βάσει καταστατικού ένα ή περισσότερα άλλα 

νομικά πρόσωπα με έδρα την αλλοδαπή, που έχουν ορίσει εκπρόσωπους κάποια 

φυσικά πρόσωπα, προφανώς και σε αυτήν την περίπτωση την Αίτηση Συμμετοχής 

- Υπεύθυνη Δήλωση την υποβάλλουν τα φυσικά πρόσωπα. Σωστά; 

 

Ναι, εφόσον ένα εκ των φυσικών προσώπων έχει ειδικώς εξουσιοδοτηθεί για τη 

συμμετοχή της εταιρείας στην ανταγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τον όρο 

11.2.3. των Προκηρύξεων. 

 

35. Στην περίπτωση αυτή πρέπει να υποβάλλουν τη δήλωση και οι νόμιμοι 

εκπρόσωποι των Διαχειριστριών εταιρειών οι οποίες είναι ομόρρυθμοι  εταίροι 

στην Ο.Ε.; 

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση στην περίπτωση Ο.Ε. υποβάλλεται και από τους ομόρρυθμους 

εταίρους και Διαχειριστές, σύμφωνα με τον όρο 11.2.1. των Προκηρύξεων. 
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36. Αναφορικά με την έναρξη επιτηδεύματος από την αρμόδια ΔOY και τις μεταβολές, 

είναι αποδεκτή η εκτύπωση αυτών των στοιχείων από την επίσημη σελίδα της 

Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων (υποσελίδα 

«Προσωποποιημένη Πληροφόρηση»); Εάν ναι, απαιτείται η επικύρωση από 

δικηγόρο του εκτυπωμένου εγγράφου; 

Απαιτείται για την συμμετοχή στο διαγωνισμό η εκ των προτέρων προσθήκη του 

ΚΑΔ 35.11.10.09 «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά»; 

 

Η προσκόμιση αντιγράφου φυσικού προσώπου από την επίσημη σελίδα της Γενικής 

Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων είναι αποδεκτή εφόσον συνοδεύεται και 

από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του αιτούντος. 

Σύμφωνα με τη διάταξη της παραγράφου 2 του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 

Α' 45), όπως τροποποιήθηκε από το Ν. 4250/2014 και ισχύει, δεν υφίσταται πλέον η 

υποχρέωση υποβολής των πρωτοτύπων εγγράφων ή επικυρωμένων αντιγράφων του 

Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (Ο.Τ.Α.), ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, που 

ανήκουν στο κράτος, καθώς και στα νομικά πρόσωπα και τις επιχειρήσεις των Ο.Τ.Α. 

στους ως άνω φορείς. 

 

37. Στον Πίνακα Β των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αύξων αριθμός Β.4.1. 

απαιτούνται «ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης». Θα προσκομιστούν όλα τα ΦΕΚ από 

τη σύσταση της εταιρείας, καθώς και οι ανακοινώσεις ΓΕΜΗ, αφότου εγγράφηκε η 

Εταιρεία στο ΓΕΜΗ ή αρκεί η τελευταία ανακοίνωση του ΓΕΜΗ; 

 

Αρκεί το Αναλυτικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τρέχουσας εκπροσώπησης ή το πιο 

πρόσφατο εν ισχύ ΦΕΚ νόμιμης εκπροσώπησης, εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η 

εκπροσώπηση μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών. 

 

38. Στον Πίνακα Β των απαιτούμενων δικαιολογητικών, αύξων αριθμός Β.2.2. 

απαιτούνται «Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως». Ποιες ανακοινώσεις θα 

προσκομιστούν για μία εταιρεία που συστάθηκε το 1998, πριν δηλ. την ίδρυση του 

ΓΕΜΗ και έχει δημοσιευτεί στο ΦΕΚ η σύστασή της? 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11.2.4. «Νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία 

Συμμετέχοντος» ορίζεται ότι, «Αν ο Συμμετέχων είναι ανώνυμη εταιρεία (Α.Ε.), 

απαιτείται να υποβάλει κωδικοποιημένο καταστατικό της εταιρείας, ΦΕΚ 
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συστάσεως, ΦΕΚ Διοικητικού Συμβουλίου και ΦΕΚ νομιμοποιήσεων (ή/και σχετικές 

Ανακοινώσεις από το Γ.Ε.ΜΗ)…». 

 

39. Ποιες είναι οι συνέπειες για ένα έργο, που έχει πετύχει σε διαγωνιστική 

διαδικασία, και δεν επιτύχει να ολοκληρώσει την κατασκευή του έργου εντός της 

χρονικής διάρκειας, που του διατίθεται από το νομικό πλαίσιο; 

 

Σε περίπτωση που ένα έργο δεν καταφέρει να υλοποιηθεί εντός του 

χρονοδιαγράμματος που προβλέπεται στην Προκήρυξη για την Κατηγορία της 

αντίστοιχης ανταγωνιστικής διαδικασίας, στην οποία συμμετείχε επιτυχώς, τότε 

καταπίπτουν οι προβλεπόμενες Εγγυητικές Επιστολές, τις οποίες έχει υποβάλει για 

την τήρηση του Κανόνα 4%, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.2.6.2. της 

Προκήρυξης περί «Κατάπτωσης», υπέρ του Υπολογαριασμού Ενισχύσεων του 

Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ του Διασυνδεδεμένου Συστήματος και Δικτύου 

του Ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 143 του ν. 4001/2011 (Α’ 179), σύμφωνα με 

τα οριζόμενα στην παρ. 10 του άρθρου 131 του ν.4495/2017 (Α’ 167).  

Επιπρόσθετα σημειώνεται ότι, σύμφωνα με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, το εν 

λόγω έργο, λόγω μη τήρησης του όρου της προκήρυξης για σύνδεση του σταθμού 

εντός του οριζόμενου χρόνου, απεντάσσεται από το καθεστώς λειτουργικής 

ενίσχυσης και θα πρέπει, εφόσον το επιθυμεί, να λάβει μέρος σε νέο διαγωνισμό 

προκειμένου να επιλεγεί εκ νέου για ένταξη σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης με 

την νέα Τιμή Αναφοράς που θα του κατακυρωθεί. 

 

40. Τα έργα που λαμβάνουν μέρος σε ανταγωνιστικές διαδικασίες και επιτυγχάνουν, 

θα έχουν προτεραιότητα στη διαδικασία αξιολόγησης των βεβαιώσεων / 

Τροποποιήσεων / Αδειών ή/και στη σύνδεσή τους με το Σύστημα ή το Δίκτυο στους 

αρμόδιους φορείς ΡΑΕ / Διαχειριστές ή/και προτεραιότητα έγχυσης; 

 

Δεν προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία προτεραιότητα στις διαδικασίες 

αδειοδότησης και σύνδεσης των έργων που λαμβάνουν μέρος στις ανταγωνιστικές 

διαδικασίες. Ωστόσο η Αρχή θα παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποίησης των 

έργων που έχουν επιτύχει στις ανταγωνιστικές διαδικασίες και θα παρεμβαίνει 

θεσμικά για την επίσπευση των σχετικών διαδικασιών, στο πλαίσιο των  δικών της 

αρμοδιοτήτων.  
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41. Πέραν του ΦΕΚ συστάσεως είναι απαραίτητη και η προσκόμιση Ανακοίνωσης 

καταχώρισης της σύστασης από το ΓΕΜΗ; Αρκεί η βεβαίωση σύστασης που 

υπογράφεται από το Συμβολαιογράφο που συνέταξε τη συμβολαιογραφική πράξη 

σύστασης ως Υπηρεσία Μίας Στάσης; 

 

Αρκεί. 

 

42. Παρακαλούμε διευκρινίστε το περιεχόμενο των Βεβαιώσεων που απαιτούνται στο 

πλαίσιο συμμετοχής στη Διαγωνιστική Διαδικασία. Είναι υποχρεωτική η 

προσκόμιση όλων των αναφερόμενων εγγράφων; Τι βεβαιώσεις να ζητήσω από το 

Γ.Ε.Μ.Η.; 

 

Τα απαιτούμενα νομιμοποιητικά έγγραφα αναφέρονται στο άρθρο 11 και στα 

αντίστοιχα, ανάλογα με τον τύπο του νομικού προσώπου, Παραρτήματα των υπ’ 

αριθμ. 1, 2 και 3 Προκηρύξεων της ΡΑΕ, η προσκόμιση των οποίων είναι 

υποχρεωτική. Συγκεκριμένα, απαιτούνται το Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. ή το πιο 

πρόσφατο εν ισχύ ΦΕΚ Τροποποιήσεων Καταστατικού, εφόσον δεν έχει επέλθει άλλη 

τροποποίηση μέχρι την ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών, και το Αναλυτικό 

Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. τρέχουσας εκπροσώπησης ή το πιο πρόσφατο εν ισχύ ΦΕΚ 

νόμιμης εκπροσώπησης, εφόσον δεν έχει μεταβληθεί η εκπροσώπηση μέχρι την 

ημέρα υποβολής των δικαιολογητικών. 

 

43. Μια ανώνυμη εταιρεία που θα λάβει μέρος στην ανταγωνιστική διαδικασία έχει 

περίπου 250 τροποποιήσεις σε ΦΕΚ. Πρέπει να τις προσκομίσει όλες; Ή μόνο τη 

τελευταία; Αν γίνει αρχείο με όλες τις τροποποιήσεις θα είναι πολύ μεγάλο. Θα 

μπορεί να επισυναφθεί στο ηλεκτρονικό σύστημα της cosmo-one; 

Η Εταιρεία διαθέτει κωδικοποιημένο καταστατικό και θα προσκομίσει Γενικό 

Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ περί των μεταβολών. 

 

Βάσει των Προκηρύξεων, για την πιστοποίηση των εταιρικών μεταβολών αρκεί η 

προσκόμιση του κωδικοποιημένου Καταστατικού και το Γενικό Πιστοποιητικό ΓΕΜΗ 

περί των μεταβολών. 

 

44. Στην εγγυητική επιστολή συμμετοχής, πρέπει να συμπληρωθεί το παρακάτω: 

"........που διεξάγει η ΡΑΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 

Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός ....(...) μηνών από την έκδοση της σχετικής 

απόφασης και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής 
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Διαδικασίας που έχει προκηρύξει η ΡΑΕ  με την υπ' αριθμόν ....../20..... απόφασή 

της (ΦΕΚ........, ΑΔΑ: ......) και τη σχετική προκήρυξη.......". 

Το χρονικό διάστημα είναι 12 μήνες; Ποιος είναι ο αριθμός απόφασης, το ΦΕΚ και 

η ΑΔΑ; 

 

Το χρονικό διάστημα ισχύος της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής και Καλής 

Εκτέλεσης αναγράφεται στις Προκηρύξεις στα άρθρα 11.2.6.1. και 11.2.6.2. και στον 

Πίνακα 1 και διαφοροποιείται ανάλογα με την Κατηγορία, στην οποία ανήκει το έργο.  

Ο αριθμός Απόφασης, το ΦΕΚ και ο αριθμός ΑΔΑ αναγράφονται στην ιστοσελίδα της 

ΡΑΕ και συγκεκριμένα στο ακόλουθο link: 

http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/pilotpv.csp 

 

45. Η απόφαση οργάνου διοίκησης θα πρέπει να είναι επικυρωμένη στο ΚΕΠ από κάθε 

μέτοχο; Ή αρκούν οι υπογραφές των μετόχων και η σφραγίδα της εταιρείας; 

 

Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.3 των Προκηρύξεων, «Τα έγγραφα, που 

υποβάλλονται/προσκομίζονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι ευκρινή 

φωτοαντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους 

φορείς ή των ακριβών αντιγράφων τους και στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων, 

ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο 

ή συμβολαιογράφο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 

Α’ 74) και του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45)». 

 

46. Στην απόφαση του ΔΣ της εταιρείας να βάλουμε και τους δύο (2) χρήστες ως 

αντίκλητους με τα στοιχεία και τους κωδικούς τους; 

 

Εφόσον η εταιρεία προτίθεται να συμμετάσχει με δύο έργα και άρα με δύο χρήστες, 

δύναται να οριστούν και οι δύο χρήστες στην ίδια απόφαση του ΔΣ, κάθε χρήστης 

για κάθε ένα έργο. Το ίδιο ισχύει και για τους αντικλήτους. Διευκρινίζεται ότι για ένα 

έργο δεν  είναι δυνατόν να οριστούν δύο χρήστες.  

 

47. Ποιος είναι ο κωδικός χρήστη (User ID) που πρέπει να αναγραφεί στην Αίτηση 

Συμμετοχής; 

 

Κατά την εγγραφή της εταιρείας στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, ο Χρήστης εισάγει ένα μοναδικό κωδικό χρήστη (User 

http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/pilotpv.csp
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ID/Username), τον οποίο ο Χρήστης αναγράφει στην Αίτηση Συμμετοχής, όπου αυτό 

ζητείται, δηλαδή η έννοια User ID και Username είναι ταυτόσημες. 

 

48. Εάν κατά την πληρωμή του τέλους συμμετοχής υπέρ ΡΑΕ στην Τράπεζα δεν 

μπορούν να καταχωρηθούν όλα τα απαιτούμενα στοιχεία που αναγράφονται στην 

Προκήρυξη, τι πρέπει να αναγραφεί; 

 

Το αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 

Διαδικασία θα πρέπει να αναγράφει οπωσδήποτε τον Κωδικό της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας, στην οποία συμμετέχει η εν λόγω εγκατάσταση (π.χ. [1/2018]), την 

επωνυμία του συμμετέχοντα και τη θέση εγκατάστασης του έργου, ειδικότερα 

εφόσον αυτή διαφέρει από την επωνυμία του συμμετέχοντα. Εάν ο χώρος δεν 

επαρκεί, θα πρέπει από τα στοιχεία που θα αναγράφονται να είναι δυνατή η 

αντιστοίχιση του εν λόγω αποδεικτικού κατάθεσης με τον Συμμετέχοντα/έργο. 

 

49. Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου Πρωτοδικείου έδρας εταιρείας: Πιο 

συγκεκριμένα, τι βεβαιώσεις να ζητήσω από το πρωτοδικείο; 

 

Σύμφωνα με το άρθρο 11.2.4.5. «Αν ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου 

δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ίδρυμα, σωματείο, 

συνεταιρισμός ή Ενεργειακή Κοινότητα κατά την έννοια του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α’ 9), 

απαιτείται να προσκομίσει αντίγραφο της ιδρυτικής του πράξης  (Νόμος, Π.Δ., 

Αποφάσεις, καταστατικό κ.λπ.), τις πράξεις τροποποίησης της ιδρυτικής του πράξης, 

ΦΕΚ συστάσεως, το κωδικοποιημένο καταστατικό του, την απόφαση εκλογής/ 

συγκρότησης του οργάνου διοίκησης, διοικητικού συμβουλίου κ.λπ. και της 

εκπροσώπησης και κατά περίπτωση βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 

Πρωτοδικείου έδρας νομικού προσώπου ή άλλης Διοικητικής Αρχής για τις 

τροποποιήσεις του καταστατικού του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ., …». 

 

50. Ως προς το καταστατικό της εταιρείας: Δεδομένου ότι δεν έχουν επέλθει 

τροποποιήσεις, η προσκόμιση επικυρωμένου του καταστατικού σύστασης μαζί με 

το Γενικό Πιστοποιητικό Μεταβολών αρκεί; 

 

Αρκεί. 
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51. Έχουν γίνει αλλαγές στο ΔΣ αλλά δεν έχουν λάβει έγκριση από το ΓΕΜΗ. Το 

κωδικοποιημένο καταστατικό να είναι εγκεκριμένο από το ΓΕΜΗ με σφραγίδα ή θα 

καταθέσουμε το τελευταίο καταστατικό που έχουμε υποβάλει με αίτηση στο ΓΕΜΗ, 

αλλά δεν έχει λάβει έγκριση; 

 

Να υποβληθούν και το τελευταίο εγκεκριμένο καταστατικό από ΓΕΜΗ, καθώς και το 

τελευταίο καταστατικό συνοδευόμενο από την αίτηση καταχώρησης στο ΓΕΜΗ, 

όπως επίσης και οι αποφάσεις της εταιρείας από τις οποίες προκύπτουν οι αλλαγές 

στο ΔΣ. 

 

52. Το πιστοποιητικό αναλυτικής ισχύουσας εκπροσώπησης, καθώς και το γενικό 

πιστοποιητικό μεταβολών τι ημερομηνία θα πρέπει να έχουν; 

 

Όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα (σε κάθε περίπτωση να έχουν εκδοθεί το αργότερο 

τριάντα (30) ημέρες πριν την προσκόμιση) και να καλύπτουν το σύνολο των 

μεταβολών. 

 

53. Ως προς την εκπροσώπηση της εταιρείας: Το ΦΕΚ ισχύουσας εκπροσώπησης για 

μια ανώνυμη εταιρεία δεν έχει εκδοθεί ακόμη (εκκρεμεί ο έλεγχος από την 

Περιφέρεια και η έκδοση της σχετικής Ανακοίνωσης Καταχώρισης των πρακτικών 

από το ΓΕΜΗ). Η προσκόμιση πρακτικών (πρακτικού Γ.Σ. για εκλογή Δ.Σ. και 

πρακτικού Δ.Σ. για συγκρότηση σε σώμα και παροχή εξουσιοδοτήσεων στο ΓΕΜΗ) 

σε συνδυασμό με την Αίτηση Καταχώρισης στο ΓΕΜΗ και το Πιστοποιητικό 

αναλυτικής εκπροσώπησης του ΓΕΜΗ μας καλύπτει; 

 

Ναι, αρκεί η προσκόμιση ακριβούς αντιγράφου του οικείου πρακτικού Γ.Σ. ή Δ.Σ. της 

εταιρείας και αντιγράφου της αίτησης καταχώρησης αυτού στο ΓΕΜΗ. 

 

54. Αποτελεί κώλυμα συμμετοχής στο διαγωνισμό η μεταβίβαση πλειοψηφικού 

πακέτου μετοχών (που θα έχει ως αποτέλεσμα και τη μεταβολή του ελέγχου επί της 

Α.Ε. και των προσώπων που διασφαλίζουν τη χρηματοδότηση των έργων) πριν από 

την υποβολή της αίτησης συμμετοχής στον εν λόγω διαγωνισμό, εάν μέχρι την 

ημερομηνία υποβολής της αίτησης συμμετοχής ή της ανάρτησης των Πινάκων 

Συμμετεχόντων ή Επιτυχόντων α) δεν υπάρχει επαρκής χρόνος για την υποβολή στη 

ΡΑΕ αίτησης τροποποίησης της άδειας παραγωγής ή β) Η εν λόγω αίτηση 

τροποποίησης δεν είναι πλήρης ή /και γ) δεν έχει ολοκληρωθεί η προβλεπόμενη 
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στον κανονισμό αδειών παραγωγής διαδικασία έκδοσης από τη ΡΑΕ της απόφασης 

τροποποίησης της άδειας παραγωγής; 

 

Στο διαγωνισμό δύναται να λάβει μέρος οποιοδήποτε πρόσωπο, φυσικό ή νομικό το 

οποίο τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής, σύμφωνα με την Προκήρυξη. 

Οποιαδήποτε διαδικασία τροποποίησης βρίσκεται σε εξέλιξη, δεν επηρεάζει την 

συμμετοχή στο διαγωνισμό και αποτελεί διακριτή διαδικασία, όπως ακριβώς 

ορίζεται στον σχετικό Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ.  

Αν ο Αδειούχος συμμετάσχει στην ανταγωνιστική διαδικασία και εκκρεμεί σχετική 

αίτηση τροποποίησης της άδειας παραγωγής, η οποία κατόπιν αξιολόγησης της 

Αρχής δεν εγκριθεί, το εν λόγω νομικό πρόσωπο οφείλει να συνεχίσει με τη μετοχική 

σύνθεση βάσει της άδειας παραγωγής. 

 

 

55. Απόφαση οργάνου διοίκησης συμμετέχοντος: Η εταιρεία έχει δύο (2) εταίρους. 

Στην προσωπική εταιρεία δεν έχει οριστεί όργανο διοίκησης. Τι ακριβώς θα πρέπει 

να σας προσκομίσω; (Βεβαίωση του διαχειριστή υπογεγραμμένη και από τον άλλον 

εταίρο;) 

 

Θα πρέπει να προσκομιστεί Απόφαση και των δύο εταίρων για συμμετοχή στην 

ανταγωνιστική διαδικασία. 

 

56. Αποτελεί κώλυμα συμμετοχής στο διαγωνισμό 2/2018 και λόγο υποχρεωτικής 

συμμετοχής στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία, που δεν έχει ακόμα 

προκηρυχθεί, η σύνδεση των Φ/Β σταθμών σε κοινό σημείο σύνδεσης με 

αποτέλεσμα να υπάγονται ταυτόχρονα σε δύο διαφορετικές κατηγορίες 

(περιπτώσεις δ’ και ια’ του άρθρου 3 παρ. 1 της απόφασης ΥΠΕΝ 

184573/13.12.2017, όπως τροποποιήθηκε από την απόφαση 172859/22.03.2018); 

 

Εφόσον ένα έργο τηρεί τους όρους και προϋποθέσεις συμμετοχής σε μία από τις 

τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες που προκηρύχθηκαν με την  υπ’ αριθ. 321/2018 

Απόφαση της ΡΑΕ, τότε δύναται να λάβει μέρος σε αυτή. 
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57. Η εταιρία έχει υπογράψει σύμβαση σύνδεσης με την ΛΑΓΗΕ για Φ/Β έργο 500 kW. 

Έχει πληρώσει τους όρους σύνδεσης, αλλά δεν κούμπωσε ποτέ στο δίκτυο διότι 

έχασε τις προθεσμίες σύνδεσης και την εγγυημένη τιμή. Μπορεί να κάνει 

τροποποίηση και από 500 kW  να γίνουν 1 MW; Μπορεί να κάνει τη μεταβίβαση 

πριν τη σύνδεση του πάρκου στο δίκτυο; 

 

Κατ’ αρχήν η Σύμβαση σύνδεσης δεν υπογράφεται με την ΛΑΓΗΕ ΑΕ αλλά με την 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. Επειδή υπάρχει δεν υπάρχει πληρότητα όλων των δεδομένων, και 

επειδή δεν είναι σαφής η συσχέτιση του ερωτήματος με τη διαδικασία των 

ανταγωνιστικών διαδικασιών, τονίζεται ότι το έργο, εφόσον τηρεί τους όρους και 

προϋποθέσεις συμμετοχή σε μία Κατηγορία, μπορεί να λάβει μέρος και θα εξεταστεί 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην προκήρυξη. 

 

58. Τι εννοείτε με τον όρο «ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΕ»; 

 

Με τον όρο αυτό δηλώνεται η θέση της εκάστοτε εγκατάστασης (τοπωνύμιο) Φ/Β ή 

Αιολικού σταθμού, που συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία. 

 

59. Σε περίπτωση που μία εταιρεία έχει τη μορφή  ΙΚΕ, την Υπεύθυνη Δήλωση την 

υποβάλλουν μόνο οι Διαχειριστές της ΙΚΕ ή πρέπει να την υποβάλουν και οι μέτοχοι 

της ΙΚΕ; 

 

Μόνο οι διαχειριστές. 

 

60. Σχετικά με την συμπλήρωση του Παραρτήματος 2, Τμήμα ΙV: Υπεύθυνες Δηλώσεις, 

η ερώτηση είναι η εξής. Στην περίπτωση που δεν συμμετάσχει ο νόμιμος 

εκπρόσωπος της εταιρείας αλλά κάποιο άλλο πρόσωπο το οποίο έχει 

εξουσιοδοτηθεί από το Δ.Σ. της εταιρείας. Βάζω τα στοιχεία του νόμιμου 

εκπροσώπου στην Υπεύθυνη Δήλωση ή τα στοιχεία του ατόμου που θα 

συμμετάσχει; 

 

Η Υπεύθυνη Δήλωση που περιλαμβάνεται στο Τμήμα IV υποβάλλεται από το 

πρόσωπο που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία 

καθώς και από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλο σε περίπτωση Α.Ε.. 
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61. Επιτρέπεται ο ορισμός περισσότερων του ενός (μέχρι τρεις στον αριθμό) νομίμων 

εκπροσώπων ή/και αντικλήτων στην απόφαση οργάνου διοίκησης συμμετέχοντος 

νομικού προσώπου, που εκδίδεται, σύμφωνα με το παράρτημα 7 της Προκήρυξης; 

Σημειώνεται ότι από το λεκτικό του υποδείγματος του εν λόγω παραρτήματος δεν 

προκύπτει η δυνατότητα διορισμού πέραν του ενός (1) φυσικού προσώπου. 

 

Σύμφωνα με τον ορισμό του Συμμετέχοντος σε συνδυασμό με τον όρο 11.2.3. των 

Προκηρύξεων, ορίζεται για κάθε έργο ένας νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία 

συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία για λογαριασμό του Συμμετέχοντος, ο 

οποίος λαμβάνει και τον μοναδικό κωδικό χρήστη (user ID), με τον οποίο 

πραγματοποιείται η ηλεκτρονική υποβολή εγγράφων και η υποβολή προσφορών 

κατά τη διεξαγωγή της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

 

62. Μία δημόσια εταιρεία, θα πρέπει για την κατασκευή του σταθμού  - και όχι μόνο - 

(υποχρεωτικά και εκ του νόμου) να πραγματοποιήσει διαγωνιστική διαδικασία και 

μάλιστα διεθνή, προκειμένου η εταιρεία και οι θυγατρικές αυτής να μπορέσουν να 

υλοποιήσουν ένα σταθμό ΑΠΕ. Παρακαλούμε όπως λάβετε υπόψη την ιδιάζουσα 

αυτή περίπτωση των δημοσίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στον τομέα 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, προκειμένου να παρασχεθεί η 

δυνατότητα χορήγησης μεγαλύτερης προθεσμίας/χρόνου υλοποίησης κατά 

τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες σε επιχειρήσεις που υποχρεούνται  από το θεσμικό 

πλαίσιο για διενέργεια διαγωνιστικής διαδικασίας  προκειμένου να υλοποιηθεί το 

έργο. 

Η Προκήρυξη της Αρχής περιλαμβάνει συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις 

συμμετοχής και συγκεκριμένες υποχρεώσεις που διέπουν όλους τους επιτυχόντες 

και δεν προβλέπεται διάκριση μεταξύ αυτών. Ο κάθε Συμμετέχων γνωρίζει εκ των 

προτέρων τις σχετικές υποχρεώσεις του και οφείλει να καταβάλει από την πλευρά 

του κάθε δυνατή προσπάθεια για την ολοκλήρωση του έργου εντός του χρόνου που 

προβλέπεται. Γίνεται αντιληπτός ο ανωτέρω προβληματισμός, ωστόσο δεν υπάρχει 

δυνατότητα, με το υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, για λόγους ίσης μεταχείρισης όλων 

των συμμετεχόντων, να δοθεί η δυνατότητα να παρακλίνει ένας συμμετέχων από 

τους όρους που ισχύουν για όλους τους υπολοίπους. 
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IV. Ενημερωτικό υλικό για τις διαγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ 

 

 

63. Πού μπορεί να βρει κανείς χρήσιμο υλικό για να ενημερωθεί για τις διαγωνιστικές 

διαδικασίες έργων ΑΠΕ; 

 

Στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)  

http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/pilotpv.csp υπάρχει το 

σχετικό υλικό. 

 

64. Πώς δύναται να ενημερωθεί ένας δυνητικός συμμετέχων σε διαγωνιστική 

διαδικασία σχετικά με τη διαδικασία εγγραφής, λήψης κωδικών πρόσβασης και 

υποβολής αίτησης συμμετοχής; 

 

Η Διαδικασία Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών περιγράφεται στο 

Άρθρο 10 της κάθε Προκήρυξης. 

Στην ιστοσελίδα της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (ΡΑΕ)  

http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/pilotpv.csp υπάρχει το 

σχετικό υλικό: Οδηγοί Εγγραφής φυσικού προσώπου, Οδηγός εγγραφής εταιρείας 

και χρήστη, Οδηγός εγγραφής/προσθήκης χρήστη σε εγγεγραμμένη/υπάρχουσα 

εταιρεία, οδηγός υποβολής Αίτησης Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης και 

Δικαιολογητικών Συμμετοχής.  

Οι δυνητικοί συμμετέχοντες ενημερώθηκαν στο πλαίσιο των Ημερίδων που 

διοργάνωσε η ΡΑΕ ειδικά για τις μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες στη 

Θεσσαλονίκη στις 04.05.2018, στην Αθήνα στις 10.05.2018 και στα Ιωάννινα στις 

15.05.2018. 

Τέλος, για οποιαδήποτε πληροφορία σχετικά με την ηλεκτρονική πλατφόρμα 

διεξαγωγής των διαγωνιστικών διαδικασιών, ο συμμετέχων μπορεί να απευθύνεται 

κατά το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων του 

πρώτου σταδίου μέχρι την ημερομηνία διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 

στον πάροχο ηλεκτρονικών δημοπρασιών (Helpdesk), σύμφωνα και με τα οριζόμενα 

της παρ. 10.1.2.1. του άρθρου 10.1.2. της Προκήρυξης. 

 

 

http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/pilotpv.csp
http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/pilotpv.csp
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65. Εάν δεν είναι δυνατή η συμμετοχή στις ημερίδες / δημόσιες διαβουλεύσεις της ΡΑΕ, 

υπάρχει η δυνατότητα να μου σταλεί η παρουσίαση ή / και το ενημερωτικό υλικό 

που θα χρησιμοποιηθεί σε αυτή; Θα είναι διαθέσιμο στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ; 

 

Είτε συμμετέχει κάποιος σε ενημερωτική ημερίδα / δημόσια διαβούλευση της Αρχής 

είτε όχι, μπορεί να διαβάσει το σχετικό υλικό, έπειτα από την ολοκλήρωση αυτής, 

στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ: 

http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/pilotpv.csp 

 

 

66. Θα εκδοθούν οι Προκηρύξεις των διαγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ στην 

αγγλική γλώσσα; 

 

Όχι. 

 

 

V. Λοιπές Ερωτήσεις - Σχόλια 

 

67. Στο προσεχές μέλλον θα βγει τιμή για τα Φ/Β σε καθεστώς FiT. Αληθεύει κάτι 

τέτοιο; Αν ναι, πότε περίπου και σε ποια τιμή; 

Το νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ θεσπίστηκε με το ν. 4414/2016 σύμφωνα με τον 

οποίο, όπως αναφέρεται ανωτέρω, οι Φ/Β σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος ή 

μέγιστος ισχύος παραγωγής μικρότερης των 500 kW αποζημιώνονται στη βάση 

σταθερής τιμής. Δεν εμπίπτει στις αρμοδιότητες της Αρχής η αναθεώρηση του 

συγκεκριμένου πλαισίου καθώς απαιτείται και σχετική έγκριση από την ΕΕ και 

σχετική τροποποίηση του πρωτογενούς και δευτερογενούς θεσμικού πλαισίου. 

 

68. Στην παράγραφο 11.3 αναφέρεται ότι όλα τα δικαιολογητικά πρέπει να είναι εν 

ισχύ τόσο κατά την καταληκτική Η/Μ υποβολής όσο και κατά την Η/Μ διενέργειας 

του διαγωνισμού. Παρακαλώ ενημερώστε μας για την περίπτωση που κάποιο 

δικαιολογητικό λήγει στο μεσοδιάστημα, μπορεί να αντικατασταθεί προ της λήξης 

και εάν ναι, με ποια διαδικασία (π.χ. κατάθεση πρωτοτύπου στη ΡΑΕ). 

 

http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/pilotpv.csp
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Η ερώτηση είναι γενική και αόριστη και δεν δύναται να απαντηθεί διότι δεν 

προσδιορίζεται το υπό εξέταση έγγραφο. 

 

69. Λόγω συμμετοχής της εταιρείας σε διαγωνισμό για Φωτοβολταϊκό Σταθμό ισχύος 

> 1 MW παρακαλούμε όπως μας αποστείλετε αυθημερόν την άδεια παραγωγής 

του Φ/Σ γιατί δεν υπάρχει στο αρχείο μας, καθώς και τυχόν τροποποιήσεις - 

βεβαιώσεις που μας έχουν χορηγηθεί. 

 

Οποιοδήποτε έγγραφο μπορεί να ζητηθεί αρμοδίως από την Αρχή, και αφού 

εξεταστεί ότι δύναται να χορηγηθεί κατά περίπτωση, θα απαντήσει σχετικά η Αρχή. 

 

 

70. Ανάγκη αποσαφήνισης του νέου καθεστώτος στήριξης των σταθμών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ (συμμετοχή στον ΗΕΠ, αποζημίωση σταθμών που 

έχουν υπογράψει ΣΕΔΠ κ.λπ.). 

 

Το νέο καθεστώς στήριξης των ΑΠΕ προσδιορίζεται με πληρότητα στον Ν.4414/2016 

και η Αρχή βρίσκεται στο τελικό στάδιο ολοκλήρωσης των σχετικών Γνωμοδοτήσεων 

και τροποποιήσεων των Κωδίκων. 

 

 

71. Ανάγκη για επικαιροποίηση του κόστους σύνδεσης από το Διαχειριστή / Απόφαση 

ΡΑΕ για τη μεθοδολογία επιμερισμού κόστους έργων επέκτασης Συστήματος ή 

Δικτύου. 

 

 

Η Αρχή στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της προβαίνει σε όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες προς τους αρμόδιους Διαχειριστές για την επίλυση των ζητημάτων που 

ανακύπτουν σχετικά με την σύνδεση των έργων. 

 

72. Να ανανεωθούν όλες οι άδειες παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που δεν 

πλήρωσαν το τέλος διατήρησης. 

 

Το ερώτημα δεν αφορά τις ανταγωνιστικές διαδικασίες και σε κάθε περίπτωση 

ζητήματα που άπτονται του τέλους διατήρησης απαιτούν σχετική νομοθετική 

ρύθμιση που δεν είναι αρμοδιότητα της Αρχής. 

 

73. Παρακαλώ όπως με ενημερώσετε για τα παρακάτω:  
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Αιολικά: - Βγαίνουν άδειες? - Σε ποιες περιοχές? - Αν ναι για πόσα kW? Από 50 κ 

πάνω ή κ κάτω? - Ποιες είναι οι προϋποθέσεις? - Είναι στάνταρ οι τιμές ή με 

δημοπρασία? - Ίδια τιμή ανεξαρτήτου ισχύος? - Ανάλογα με την ισχύ θέλει κ 

παραπάνω πιστοποιήσεις? - Γίνεται κ με εταιρεία ή ατομικά? - Κόστος κατασκευής 

για: 50kW, 100kW, 1mW - Πόσο αποδίδουν ετησίως τα παραπάνω? 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεχίζει να χορηγεί άδειες παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας για έργα ΑΠΕ σε περιοχές που δεν έχουν χαρακτηριστεί κορεσμένες, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Αδειών Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας 

από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ. Ο Ν.4414/2016 προσδιορίζει με σαφήνεια το νέο πλαίσιο 

ανάπτυξης των ΑΠΕ στην Ελλάδα. 

 

 

74. Η αίτηση συμμετοχής – υπεύθυνη δήλωση θα υποβληθεί στο tender_res@rae.gr; 

 

Η υπ’ αριθ. 321/2018 προκήρυξη της ΡΑΕ προσδιορίζει με σαφήνεια όλη τη 

διαδικασία υποβολής αίτησης συμμετοχής-υπεύθυνης δήλωσης. 

 

 

75. Νεοσύστατη Εν. Κοιν. προλαβαίνει να κάνει αίτημα σύνδεσης; 

 

Η χορήγηση των οριστικών όρων σύνδεσης αποτελεί αρμοδιότητα της ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ ή 

της ΑΔΜΗΕ ΑΕ. 

 

 

76. Θέλουμε να μας αποστείλετε το υπόδειγμα κειμένου για την έκδοση τριών 

γραμματίων (2 Αιολικά & 1 Φωτοβολταϊκό) από το Ταμείο Παρακαταθηκών & 

Δανείων. Το ποσό του γραμματίου για Αιολικό ισχύος 12 MW είναι 150.000€; Το 

ποσό του γραμματίου για Αιολικό ισχύος 18 MW είναι 225.000€; Το ποσό του 

γραμματίου για Φωτοβολταϊκό ισχύος 2 MW είναι 20.000€; 

 

Βλ. απάντηση στην ερώτηση 15.  

Ο τρόπος υπολογισμού του ύψους της Εγγυητικής Επιστολής προσδιορίζεται με 

απόλυτη σαφήνεια στην Προκήρυξη (11.2.6.1). Ωστόσο, επιβεβαιώνονται τα 

ανωτέρω ποσά. 

 

 

77. Ζητείται το υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής στον ΔΕΔΔΗΕ. 

mailto:tender_res@rae.gr
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Η ΡΑΕ δεν έχει αρμοδιότητα επί των εγγυητικών επιστολών που αφορούν την 

ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ. 

 

78. Ποσό Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής είναι 1%, τι πόσο θα πρέπει να είναι για 

ένα πάρκο ισχύος 499,77 α ) 4999,77 ευρώ  ή β) 5000,00  ευρώ; 

 

Το ποσοστό 1% ενός Φ/Β σταθμού ισχύος 499,77 ανέρχεται στο ποσό των 4.999,77 

€, το οποίο αποτελεί και το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 


