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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 
Άρθρο 1. Εισαγωγή 

1.1 Με το ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016) (εφεξής και «Νόμος») καθορίστηκε 
το θεσμικό πλαίσιο στήριξης µε τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εφεξής «ΑΠΕ») και 
συμπαραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας υψηλής απόδοσης (εφεξής «ΣΗΘΥΑ»). Το νέο 
καθεστώς αποτελεί μετάβαση από το μέχρι πρόσφατα ισχύον σύστημα αποζημίωσης µε 
σταθερές εγγυημένες τιμές, σε ένα νέο μηχανισμό ενίσχυσης της λειτουργίας των 
μονάδων, ο οποίος προβλέπει τη συµµετοχή των µονάδων στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, δίνοντάς τους παράλληλα µία προσαύξηση τιµής, επιπλέον αυτής που 
διαµορφώνεται στη χονδρεµπορική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Το νέο καθεστώς είναι 
σύμφωνο με τις «Κατευθυντήριες Γραµµές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τοµείς του 
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020), Επίσηµη Εφηµερίδα της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης 2014/C 200/01)». 
 
1.2 Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το άρθρο 7 του Νόμου, από την 1η Ιανουαρίου 2017 
τίθεται σε ισχύ καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών. Για την εφαρμογή των ανωτέρω, εκδόθηκε σύμφωνα 
με την παρ. 2 του ανωτέρω άρθρου, το Δεκέμβριο του έτους 2017 η υπ’ αριθμ. 
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 
Β’ 4488/19.12.2017) με θέμα «Καθορισμός τεχνολογιών ή και κατηγοριών σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εντάσσονται σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως 
τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού 
ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε χώρες 
εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού 
Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016», η οποία 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ Β’ 
1263/10.04.2018) και ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.179988/09.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 4850/31.10.2018) 
Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 6 της εν λόγω Απόφασης, «Θα διεξαχθούν τουλάχιστον δύο (2) πιλοτικές κοινές 
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 ΜW, φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος 
μεγαλύτερης των 20 MW, συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν 
κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 50 MW, συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό 
σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, 
συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού που έχουν κοινό 
σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 
MW και φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α’ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α’ 204), ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου 
σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 
MW». 
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1.3 Εν συνεχεία, δυνάμει των παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του Νόμου εκδόθηκε η υπ’ 
αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος 
και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1267/10.04.2018) με θέμα: «Καθορισμός εγκατεστημένης ισχύος, 
ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και 
Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής 
προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για 
κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του 
ν. 4414/2016», η οποία τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 
180215/15.10.2018 Απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 
4528/17.10.2018). 
 
1.4 Σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 7 του Νόμου, «Η ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών, προκηρύσσεται με απόφαση της ΡΑΕ, στην οποία 
καθορίζονται τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, οι γεωγραφικοί ή άλλοι χωροταξικοί 
περιορισμοί, ο χρονικός ορίζοντας κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων σταθμών, 
στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές επιστολές, τυχόν ρήτρες, τυχόν μείωση της Τ.Α. που 
προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμό 
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδεδεμένο 
Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας. Για τη διενέργεια και την κατακύρωση των αποτελεσμάτων 
των ανταγωνιστικών διαδικασιών αρμόδια είναι η Ρ.Α.Ε.». 
 
1.5 Στο πλαίσιο των διατάξεων του Νόμου και ειδικότερα βάσει της ως άνω παρ. 5 του 
άρθρου 7 αυτού, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (εφεξής «ΡΑΕ») προκηρύσσει, με την 
παρούσα Προκήρυξη, Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών (εφεξής 
και «Ανταγωνιστική Διαδικασία») για την επιλογή σταθμών ΑΠΕ προς ένταξη σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα καταρχήν με τους 
κάτωθι όρους και προϋποθέσεις, όπως αυτοί αποτυπώνονται συγκεντρωτικά στον 
ακόλουθο Πίνακα 1. 

1. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συμμετέχουν τα κάτωθι έργα: 

 Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW. 

 Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW. 

 Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο 
σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 50 MW. 

 Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό 
σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης 
των 20 MW. 

 Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού 
σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης 
Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW. 

 Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204), εγκατεστημένης 
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ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW εφόσον πρόκειται για ένα έργο, ή συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW εφόσον πρόκειται για 
περισσότερα έργα ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο 
Σύστημα ή το Δίκτυο. Συγκεκριμένα διευκρινίζεται ότι, οι κάτοχοι των φ/β 
σταθμών που έχουν ενταχθεί στις εν λόγω διαδικασίες δύνανται να συμμετάσχουν 
στην κοινή ανταγωνιστική διαδικασία είτε με ένα έργο εγκατεστημένης ισχύος 
άνω των 20MW, είτε με περισσότερα του ενός έργα ως Συγκρότημα σταθμών 
ΑΠΕ με συνολική εγκατεστημένη ισχύ άνω των 20ΜW (επιλέγοντας 
αποκλειστικά μία από τις δύο δυνατότητες). Στην περίπτωση συμμετοχής με 
περισσότερα έργα, οι σταθμοί που έχουν ενταχθεί με την ίδια απόφαση στις εν 
λόγω διαδικασίες οφείλουν να συμμετέχουν από κοινού ως Συγκρότημα με την 
ίδια Αίτηση Συμμετοχής.  

2. Η μέγιστη δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται στα 600 MW. 

Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς θα οριστικοποιηθεί με απόφαση της ΡΑΕ, μετά 
την ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της παρούσας Προκήρυξης και πριν τη διενέργεια της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας (Β’ Στάδιο). 

 
3. Η ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας καθορίζεται στα 64,72 €/MWh, σύμφωνα με την υπ’ 
αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 Απόφαση του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1267/10.04.2018), όπως τροποποιήθηκε 
και ισχύει με την υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 180215/15.10.2018 Απόφαση του 
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας  (, ΦΕΚ Β’ 4528/17.10.2018). 
 

4. Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 της παρούσας 
Προκήρυξης. 

 
5. Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών 

είναι η ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης σε 
ισχύ για κάθε έργο ΑΠΕ που συμμετέχει στην ανταγωνιστική διαδικασία, καθώς 
και η κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής στο Διαχειριστή για το εν λόγω έργο. 

 
6. Προϋπόθεση συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής 

προσφορών αποτελεί η καταβολή τέλους συµµετοχής για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής, καθώς και η κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής για κάθε 
έργο ΑΠΕ, όπως ορίζονται στον Πίνακα 1. 

 
7. Για τις εγκαταστάσεις των έργων ΑΠΕ, που θα επιλεγούν µέσω της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης κατά περίπτωση 
πρέπει να λάβει χώρα εντός ορισμένης προθεσμίας από την οριστική κατακύρωση 
του αποτελέσματος της διαδικασίας, όπως ορίζεται στον κάτωθι Πίνακα 1. Οι 
προθεσμίες αυτές αναστέλλονται σε περίπτωση που µετά την οριστική 
κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υπάρξει 
αναστολή µε δικαστική απόφαση της ισχύος οποιασδήποτε άδειας απαιτούμενης 
στο πλαίσιο της κατά το νόμο προβλεπόμενης διαδικασίας για τη νόµιµη εκτέλεση 
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του έργου. Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω προθεσμίες παρατείνονται, για όσο 
διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή. 
 
Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης των εγκαταστάσεων που θα 
επιλεγούν μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, δεν επιτευχθεί εντός των 
οριζομένων στον Πίνακα 1 προθεσμιών, λαμβανομένων υπόψη των ως άνω 
προβλέψεων της παρούσας Προκήρυξης για αναστολή τους μετά από δικαστική 
απόφαση, ακολουθούνται οι διαδικασίες και επιβάλλονται οι κυρώσεις που 
περιγράφονται στο Άρθρο 17 της παρούσας Προκήρυξης. 

Πίνακας 1 Συγκεντρωτική αποτύπωση όρων και προϋποθέσεων της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας 

Τεχνολογία Σταθμών ΑΠΕ Αιολικοί και Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί 
Μέγιστη Δημοπρατούμενη ισχύς 
(MW) 

600 

Ακριβής Δημοπρατούμενη ισχύς 
(MW) 

Καθορίζεται  με Απόφαση της ΡΑΕ κατά 
την ολοκλήρωση του Α’ Σταδίου. 

Υπολειπόμενη ποσότητα 
Δημοπρατούμενης ισχύος 

Μεταφέρεται στην επόμενη 
ανταγωνιστική διαδικασία της ίδιας 
Κατηγορίας.

Κατηγορία Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας 

Κατηγορία ΙV 

Ανώτατη επιτρεπόµενη τιµή υποβολής 
προσφοράς (€/MWh) 

 64,72 

Επίπεδο ανταγωνισμού 40%  

Στην περίπτωση που εφαρμόζοντας το εν 
λόγω ποσοστό προκύπτει προς 
δημοπράτηση ισχύς, η οποία είναι 
μικρότερη από την ισχύ του 
Συμμετέχοντα με τη μεγαλύτερη Ισχύ 
Συμμετοχής τότε η δημοπρατούμενη 
ισχύς καθορίζεται από (είναι ίση με) την 
ισχύ του Συμμετέχοντα με τη μεγαλύτερη 
Ισχύ Συμμετοχής.  

Τέλος Συμμετοχής (€) 5.000
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής 1% του συνόλου της επένδυσης κάθε 

έργου ΑΠΕ
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 4% του συνόλου της επένδυσης κάθε 

έργου ΑΠΕ
Προϋπόθεση Συμμετοχής Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής 

Ενέργειας, Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης σε ισχύ ή/και Σύμβαση 
Σύνδεσης σε ισχύ και Εγγυητική 
Επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή για 
κάθε έργο ΑΠΕ

Χρονοδιάγραμμα Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας

Βλ. Πίνακα 2 

Ενεργοποίηση Σύνδεσης 

 

Από την ημερομηνία ανακοίνωσης της 
Απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών 
αποτελεσμάτων της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας και εντός:
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36 μηνών PPV > 20 MW 
36 μηνών PWIND > 50  MW 
36 μηνών Σταθμοί ΑΠΕ (φ/β ή 

αιολικά) που ανήκουν σε 
Συγκρότημα. 
(Επισημαίνεται ότι η 
προθεσμία ισχύει για κάθε 
έργο που ανήκει στο 
Συγκρότημα)  

Επιπλέον 
έξι (6) 
μηνών των 
ανωτέρω 
προθεσμιών.

Στην περίπτωση που 
απαιτείται κατασκευή 
νέου/νέων Υ/Σ. 

Επιπλέον 
δώδεκα (12) 
μηνών των 
ανωτέρω 
προθεσμιών. 

Στην περίπτωση που 
απαιτείται κατασκευή 
Κέντρου Υπερυψηλής 
Τάσης (ΚΥΤ). 

 

 

Άρθρο 2. Αρχή διενέργειας Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Δημοσίευση 
Προκήρυξης - Παροχή διευκρινίσεων 

2.1 Αρχή διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι η Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας (ΡΑΕ):
Διεύθυνση: 

Πειραιώς 132, Τ.Κ. 11854, Αθήνα 

Τηλ.: 210 3727400 

Fax: 210 3255460 

Ε-mail: tender_res@rae.gr 

Θέμα επικοινωνίας με τη ΡΑΕ: [1/2019] 

2.2 Το τεύχος της Προκήρυξης με τα Παραρτήματα αυτής είναι διαθέσιμα στην 
ιστοσελίδα της ΡΑΕ (http://www.rae.gr) σε ηλεκτρονική μορφή. 
 
2.3 Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν συμπληρωματικές πληροφορίες ή 
διευκρινίσεις σχετικά με την παρούσα Προκήρυξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Πίνακα 2, υποβάλλοντας  εγγράφως στη ΡΑΕ ερωτήσεις µέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου στη διεύθυνση e-mail tender_res@rae.gr, αυστηρά με τίτλο θέματος 
[1/2019] και δηλώνοντας τα πλήρη στοιχεία επικοινωνίας τους, δηλαδή (α) στοιχεία 
υπευθύνου επικοινωνίας, (β) αριθμό τηλεφώνου, (γ) αριθμό fax, (δ) διεύθυνση 
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (ε) ταχυδρομική διεύθυνση. Οι Εκπρόσωποι που έχουν 
ολοκληρώσει την ηλεκτρονική υποβολή των δικαιολογητικών τους, δηλώνουν μεταξύ των 
στοιχείων επικοινωνίας τους επιπλέον το Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (ID). Οι 
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Ενδιαφερόμενοι και οι Εκπρόσωποι δε δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές 
απαντήσεις - διευκρινίσεις της ΡΑΕ. Η ΡΑΕ αναρτά τυχόν διευκρινιστικές ανακοινώσεις 
σχετικά με την Προκήρυξη και την Ανταγωνιστική Διαδικασία στην ιστοσελίδα της. 

 
 

Άρθρο 3. Ορισμοί 

Πέραν των ορισμών που προβλέπονται στην κείμενη νομοθεσία και ιδίως στο ν. 4414/2016 
και στο ν. 3468/2006, οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Προκήρυξη έχουν την 
ακόλουθη έννοια: 

3.1 «Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» ή «Άδεια Παραγωγής»: 
 

Η σχετική με την παρούσα Προκήρυξη άδεια για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, που έχει χορηγηθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, κάτοχο Σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του ν. 
3468/2006 (ΦΕΚ Α’129), όπως ισχύει. 
 

3.2 «Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση» ή «Αίτηση Συμμετοχής»: 

Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση, την οποία υποχρεούται να υποβάλλει, 
σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης, ο Εκπρόσωπος του σταθμού ΑΠΕ ή ο 
Εκπρόσωπος του Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ για τη συμμετοχή στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία των κάτωθι περιπτώσεων έργων: 

 αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, 
 φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, 
 συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο 

σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 
50 MW, 

 συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό 
σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 
20 MW, 

 συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού 
που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, 

 φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων του ν.3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204), εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης 
των 20 MW. 

 συγκροτήματα φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204), ανεξαρτήτως ύπαρξης ή 
μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης 
ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, οι οποίοι έχουν ενταχθεί στις εν λόγω διαδικασίες 
με την ίδια απόφαση.  
 

Η Αίτηση Συμμετοχής πρέπει να έχει τη μορφή του Παραρτήματος 1 και να 
συνοδεύεται επί ποινή αποκλεισμού από την Υπεύθυνη Δήλωση του Εκπροσώπου 
και την/τις Υπεύθυνη/-ες Δήλωση/Δηλώσεις του/των Κατόχου/-ων σταθμών ΑΠΕ 
καθώς και από τα οριζόμενα στο άρθρο 11.2 της Προκήρυξης, δικαιολογητικά. 
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Η Αίτηση Συμμετοχής, καθώς και η/οι Υπεύθυνη/-ες Δήλωση/Δηλώσεις Κατόχου 
Έργου ΑΠΕ που τη συνοδεύει/-ουν, όπως ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, θα 
πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισμού θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του 
υπογράφοντος προσώπου από οποιαδήποτε Διοικητική ή Αστυνομική Αρχή ή 
Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), 
όπως ισχύει.  

Είναι δυνατή η χρήση ψηφιακής υπογραφής, η οποία δημιουργείται με τη χρήση 
ψηφιακού πιστοποιητικού κρυπτογράφησης, το οποίο δύναται να πιστοποιηθεί μόνο 
μέσω διαδικτύου και εφόσον έχει υποβληθεί ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική 
πλατφόρμα το πρωτότυπο έγγραφο, που φέρει την ψηφιακή υπογραφή. Σε περίπτωση 
υποβολής (ηλεκτρονικής ή αποστολής φακέλου) σκαναρισμένου εγγράφου που φέρει 
ψηφιακή υπογραφή, η πιστοποίησή της καθίσταται αδύνατη. Γι’ αυτό το λόγο, για 
έγγραφο με ψηφιακή υπογραφή, που υποβάλλεται σε φυσική μορφή δε θα ισχύει η 
ψηφιακή υπογραφή και το εν λόγω έγγραφο θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής. 

 
3.3  «Βεβαιώσεις περί μεταβολής στοιχείων, οι οποίες δε συνεπάγονται τροποποίηση»: 

Οι Βεβαιώσεις, που χορηγεί η Γραμματεία της ΡΑΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της 
παρ. 5 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει. 

3.4 «Διαφορική Προσαύξηση»:  

Η Λειτουργική Ενίσχυση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh), στη βάση μιας 
διαφορικής τιμής αποζημίωσης, που παρέχεται σε κάθε  Επιλεγέντα Κάτοχο σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, υπό τη μορφή προσαύξησης επιπλέον 
των εσόδων του από τη συμμετοχή του σταθμού του στην αγορά ηλεκτρικής 
ενέργειας, όπως αυτά έχουν διορθωθεί με τη διαδικασία Αντιλογισμού της 
Απόκλισης Εσόδων. 

3.5 «Διαχειριστής»:  

Ο Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), ο 
οποίος είναι η εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), ο Διαχειριστής του Ελληνικού 
Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΜΗΕ), ο οποίος είναι η εταιρεία 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), ο Διαχειριστής του Δικτύου Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων 
(ΜΔΝ), ο οποίος είναι η εταιρεία ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., και ο Διαχειριστής του Δικτύου του 
Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών, ο οποίος είναι η εταιρεία «Διεθνής Αερολιμένας 
Αθηνών Α.Ε.», κατά περίπτωση. 

3.6 «Εγγυητικές Επιστολές»: 

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που 
κατατίθενται στη ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Άρθρο 11 της παρούσας. 

3.7 «Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού»: 
 

Η ισχύς του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, για την οποία έχει 
χορηγηθεί η οικεία Άδεια Παραγωγής, όπως ισχύει κατά την υποβολή της Αίτησης 
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Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Διευκρινίζεται ότι, εάν πριν την 
ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης συμμετοχής του Πίνακα 2 της παρούσας 
έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ πλήρες αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής με 
έκδοση βεβαίωσης, το οποίο αφορά αποκλειστικά τη μείωση της ισχύος, τότε 
λαμβάνεται υπόψη η ισχύς που προκύπτει από την έκδοση της βεβαίωσης από τη 
ΡΑΕ. 

 
3.8 «Εκπρόσωπος»:  
 

Ο Εκπρόσωπος σταθμού ΑΠΕ ή/και ο Εκπρόσωπος Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ. 
 
3.9 «Εκπρόσωπος σταθμού ΑΠΕ»: 
 

Το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί τον Κάτοχο σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει 
μεμονωμένα στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Το εν λόγω πρόσωπο δηλώνεται ρητά 
στην Αίτηση Συμμετοχής με συγκεκριμένο e-mail, πραγματοποιεί την εγγραφή στην 
ηλεκτρονική πλατφόρμα και θα λαμβάνει τους σχετικούς κωδικούς συμμετοχής και 
εν συνεχεία υποχρεούται, εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς το Στάδιο Α’ της εν λόγω 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης, 
να λάβει μέρος στην ηλεκτρονική δημοπρασία για λογαριασμό του σταθμού ΑΠΕ 
που εκπροσωπεί. Επιπλέον, υποχρεούται για την αποστολή του κλειστού και 
σφραγισμένου φακέλου, ο οποίος θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά 
του έργου που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία σε έντυπη μορφή. 
 

3.10  «Εκπρόσωπος Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ»: 

Το φυσικό πρόσωπο που εκπροσωπεί όλους τους Κατόχους σταθμών ΑΠΕ, των 
οποίων τα έργα συμμετέχουν με την ίδια Αίτηση Συμμετοχής ως Συγκροτήματα 
σταθμών με κοινό σημείο σύνδεσης ή ως Συγκρότημα έργων που έχουν ενταχθεί στη 
Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη. Το εν λόγω πρόσωπο 
δηλώνεται ρητά στην Αίτηση Συμμετοχής με συγκεκριμένο e-mail, πραγματοποιεί 
την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα και λαμβάνει τους σχετικούς κωδικούς 
συμμετοχής και εν συνεχεία υποχρεούται, εφόσον ολοκληρώσει επιτυχώς το Στάδιο 
Α’ της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Προκήρυξης, να λάβει μέρος στην ηλεκτρονική δημοπρασία για λογαριασμό των 
σταθμών ΑΠΕ που αποτελούν το Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ με κοινό σημείο 
σύνδεσης ή το Συγκρότημα έργων που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων υποβάλλοντας 
προσφορά (Τιμής Αναφοράς) που καλύπτει και δεσμεύει όλους τους μεμονωμένους 
σταθμούς του συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ ανεξαρτήτως της τεχνολογίας τους. 
Επιπλέον, υποχρεούται για την αποστολή του κλειστού και σφραγισμένου φακέλου, ο 
οποίος θα περιλαμβάνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά όλων των έργων του 
Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ, τα οποία συμμετέχουν στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία σε έντυπη μορφή.  

3.11 «Ενδιαφερόμενος»: 

Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που δύναται και προτίθεται να λάβει 
μέρος στην παρούσα Ανταγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Νόμου και της παρούσας Προκήρυξης. 
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3.12 «Ενεργοποίηση της Σύνδεσης»: 

Η θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 
Δ6/Φ1/οικ.13310 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 1153/10.07.2007). 

3.13  «Επιλεγείς Κάτοχος σταθμού ΑΠΕ»: 

Ο Κάτοχος σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ, του οποίου ο/οι σταθμός/-
οί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας επιλέγεται/-ονται, μέσω της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, για να ενταχθεί/-ούν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4414/2016. 

3.14 «Ηλεκτρονική Δημοπρασία» ή «Δημοπρασία»:  

Η διενεργούμενη, κατά τη δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, ηλεκτρονική δημοπρασία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 14 της Προκήρυξης. 

3.15 «Ηλεκτρονικός Τόπος διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας»: 

Είναι η ιστοσελίδα που φιλοξενεί την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με διεύθυνση (URL) 
https://www.marketsite.gr, στην οποία θα διενεργηθεί η Ανταγωνιστική Διαδικασία 
από τον πάροχο ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

3.16 «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»: 

Είναι ένα σύνολο ηλεκτρονικών εφαρμογών, με τη χρήση των οποίων γίνεται (α) 
εγγραφή μέσω του διαδικτύου στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας από κάθε Ενδιαφερόμενο που επιθυμεί να λάβει μέρος 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία στην ιστοσελίδα https://register.marketsite.gr/rae, , 
(β) υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών συμμετοχής (Στάδιο 
Α’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας) και (γ) συμμετοχή στην Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία (Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας), εφόσον ο Κάτοχος έργου 
ΑΠΕ ή το Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ επιλεγεί να συμμετάσχει στο Β’ Στάδιο της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. Η 
ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιείται από τη ΡΑΕ για τη διεξαγωγή της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

3.17 «Ισχύς Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία»: 
 

Η Εγκατεστημένη ισχύς του φωτοβολταϊκού σταθμού, ή η Μέγιστη Ισχύς 
Παραγωγής του αιολικού σταθμού η οποία αναφέρεται στην Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης ή στη Σύμβαση Σύνδεσης κάθε σταθμού, ή το άθροισμα της 
εγκατεστημένης ισχύος όλων των φωτοβολταϊκών σταθμών που αποτελούν 
Συγκρότημα φωτοβολταϊκών σταθμών, ή το άθροισμα της Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής όλων των αιολικών σταθμών που αποτελούν το Συγκρότημα αιολικών 
σταθμών, ή το άθροισμα της Μέγιστης Ισχύος όλων των αιολικών σταθμών και 
φωτοβολταϊκών σταθμών που αποτελούν το Συγκρότημα αιολικών και 
φωτοβολταϊκών σταθμών, όπως αυτές αναφέρονται σε κάθε Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης ή στη Σύμβαση Σύνδεσης κάθε σταθμού.  
 

3.18 «Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ» ή «Κάτοχος 
σταθμού ΑΠΕ» ή «Κάτοχος Έργου ΑΠΕ»:  
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Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που συμμετέχει στην παρούσα Ανταγωνιστική 
Διαδικασία με συγκεκριμένο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ είτε 
μεμονωμένα (μέσω του Εκπροσώπου σταθμού ΑΠΕ) είτε ως μέλος Συγκροτήματος 
σταθμών ΑΠΕ (μέσω του Εκπροσώπου Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ), τον οποίο 
θα κατασκευάσει και θα έχει στην ιδιοκτησία του, βάσει της οικείας Άδειας 
Παραγωγής, που κατέχει, και της σχετικής Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που του 
έχει χορηγηθεί, ή/και της σχετικής Σύμβασης Σύνδεσης, που έχει συνάψει με τον 
αρμόδιο Διαχειριστή. 

3.19 «Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής Προσφορών» ή «Ανταγωνιστική 
Διαδικασία»:  

Η κοινή ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της παρούσας 
Προκήρυξης για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις 
του ν. 4414/2016. 
 

3.20 «Λειτουργική Ενίσχυση»:  

Η ενίσχυση, που παρέχεται σε Κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ΑΠΕ, σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh), σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 
4414/2016.  
 

3.21 «Μέγιστη Ισχύς Παραγωγής»: 
 

Έχει την έννοια που ορίζεται στο ν. 3468/2006. Διευκρινίζεται ότι, εάν πριν την 
ημερομηνία λήξης υποβολής της αίτησης συμμετοχής του Πίνακα 2 της παρούσας 
έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ πλήρες αίτημα για τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής με 
έκδοση βεβαίωσης, το οποίο αφορά αποκλειστικά τη μείωση της ισχύος, τότε 
λαμβάνεται υπόψη η ισχύς που προκύπτει από την έκδοση της βεβαίωσης από τη 
ΡΑΕ. 

3.22 «Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID)»: 
 

Ο μοναδικός αριθμός που λαμβάνει αυτόματα από το σύστημα κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής με την έναρξη υποβολής δικαιολογητικών στην Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα.  Ο αριθμός αυτός αποθηκεύεται στο σύστημα και, με την οριστική 
υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής και αποστολής δικαιολογητικών, εμφανίζεται στο 
ενημερωτικό e-mail που αποστέλλεται αυτόματα από το σύστημα στον Εκπρόσωπο. 
Κάθε Συμμετέχων και κάθε Αίτηση Συμμετοχής (ήτοι κάθε έργο ΑΠΕ που 
συμμετέχει μεμονωμένα ή κάθε Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ) έχει ένα «Μοναδικό 
Αριθμό Υποβολής».  

3.23 «Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων»: 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ μετά την αξιολόγηση των 
τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων του Σταδίου Α’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
και περιλαμβάνει τους Συμμετέχοντες, που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για 
τη συμμετοχή στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με αναφορά στο 
Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (ID). 

3.24 «Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων»: 
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Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ μετά την αξιολόγηση των 
τυχόν υποβληθέντων ενστάσεων του Σταδίου Α’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
και περιλαμβάνει τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και 
δύνανται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, με 
αναφορά στο Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (ID). 

3.25 «Οριστική Προσφορά Σύνδεσης»:  

Η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 
χορηγείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ, σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 
3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129). 

3.26 «Προκήρυξη»:  

Η παρούσα Προκήρυξη. 

3.27 «Προσφορά»: 

Η/Οι προσφορά/ές, που υποβάλλει ο Εκπρόσωπος για κάθε Συμμετέχοντα κατά τη 
δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας στην Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 10 και 14 της 
Προκήρυξης. 

3.28 «Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων»: 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ μετά την εξέταση του 
περιεχομένου των υποβληθέντων Αιτήσεων Συμμετοχής και περιλαμβάνει τους 
Συμμετέχοντες, που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια για τη συμμετοχή στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, με αναφορά στο Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (ID). 

3.29 «Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων»: 

Ο κατάλογος, που καταρτίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ μετά την εξέταση του 
περιεχομένου των υποβληθέντων Αιτήσεων Συμμετοχής και περιλαμβάνει τη 
συνολική ισχύ των έργων των Συμμετεχόντων, καθώς και τους Συμμετέχοντες που 
πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και δύνανται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β’ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, με αναφορά στο Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (ID). 

3.30 «ΡΑΕ»:  

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

3.31 «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ Κατηγορίας ΙV»:  

 Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW. 

 Φωτοβολταϊκοί σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW. 

 Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο 
σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 50 MW. 

 Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό 
σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης 
των 20 MW. 
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 Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού 
σταθμού που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης 
Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW. 

 Φωτοβολταϊκοί σταθμοί που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204), ανεξαρτήτως ύπαρξης 
ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής 
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW. 

3.32 «Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ»: 

 Συγκρότημα τουλάχιστον δύο (2) αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο 
σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης 
των 50 MW. 

 Συγκρότημα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν κοινό 
σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης 
των 20 MW. 

 Συγκρότημα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού και ενός (1) φωτοβολταϊκού σταθμού 
που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος 
Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW. 

Ως κοινό σημείο νοείται ο Υποσταθμός Μέσης ή Υψηλής Τάσης που απαιτείται 
για τη σύνδεση των σταθμών ΑΠΕ στο Σύστημα ή το Δίκτυο, όπως προκύπτει από 
τις σχετικές Οριστικές Προσφορές Σύνδεσης. 

 Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν ενταχθεί 
στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 
122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 
204), ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το 
Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW. 
Διευκρινίζεται ότι, οι οι φ/β σταθμοί που έχουν ενταχθεί στις ανωτέρω 
διαδικασίες συμμετέχουν στην ανταγωνιστική διαδικασία ως ένα και μοναδικό 
Συγκρότημα με βάση την αντίστοιχη απόφαση ένταξης. 

3.33 «Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.)»: 

Η σύμβαση, που υπογράφει ο Επιλεγείς Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ για την ένταξη του σταθμού στο καθεστώς Λειτουργικής 
Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, βάσει των σχετικών διατάξεων του ν. 
4414/2016. Ο επιλεγείς Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ πρέπει να πληροί κατά την υπογραφή αυτής τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, 
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και συγκεκριμένα τις προϋποθέσεις 
των διατάξεων του άρθρου 9 του ν. 4414/2016 και των αποφάσεων, που εκδίδονται 
κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, καθώς και των Πρότυπων Συμβάσεων Λειτουργικής 
Ενίσχυσης, όπως εγκρίνονται και ισχύουν, οι δε όροι της σύμβασης αυτής 
περιλαμβάνουν τους εκάστοτε όρους των ως άνω Πρότυπων Συμβάσεων. 

3.34 «Σύμβαση Σύνδεσης»: 

Η Σύμβαση Σύνδεσης, που έχει υπογράψει ο Κάτοχος σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, με τον αρμόδιο Διαχειριστή, κατά τα προβλεπόμενα 
στις διατάξεις των άρθρων 8-10 του ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει, και 
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στους Κώδικες Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ, του ΕΔΔΗΕ και των ηλεκτρικών 
συστημάτων ΜΔΝ. 

3.35 «Συμμετέχων»: 

Ο Κάτοχος του σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία με 
μεμονωμένο έργο (μέσω του Εκπροσώπου σταθμού ΑΠΕ), ή/και το Συγκρότημα 
σταθμών ΑΠΕ που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και αποτελείται από 
περισσότερα έργα ΑΠΕ. Κάθε Αίτηση Συμμετοχής και προσφορά μπορεί να αφορά 
έναν (1) μόνο σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας ή ένα (1) Συγκρότημα 
σταθμών ΑΠΕ. Ενδιαφερόμενος, ο οποίος προτίθεται να συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία με περισσότερους του ενός σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας (που δεν ανήκουν σε Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ) ή με 
περισσότερα του ενός Συγκροτήματα σταθμών ΑΠΕ υποχρεούται να συμμετέχει 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβάλλοντας περισσότερες, ανάλογα με τον 
αριθμό των σταθμών/Συγκροτημάτων, Αιτήσεις Συμμετοχής και, εφόσον προκριθεί 
στη δεύτερη φάση της διαδικασίας (Στάδιο Β’), περισσότερες ανάλογα με τον αριθμό 
των σταθμών/Συγκροτημάτων προσφορές κατά την Ηλεκτρονική Δημοπρασία. 

3.36  «Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.)»: 

Η τιμή σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh), η οποία και θα παρέχεται στους 
Επιλεγέντες Κατόχους σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, στη 
βάση της οποίας υπολογίζεται η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Διαφορικής 
Προσαύξησης, για την αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας. Η Τ.Α. 
που θα κατακυρωθεί στο πλαίσιο της παρούσας ανταγωνιστικής διαδικασίας σε 
Συμμετέχοντα που αποτελεί Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ θα είναι και η Τιμή 
Αναφοράς που θα λάβει ο κάθε ένας σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
ανήκει στο εν λόγω Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ. 

3.37 «Υπεύθυνη Δήλωση Κατόχου σταθμού ΑΠΕ»: 

Η Υπεύθυνη Δήλωση που υποβάλλεται με την Αίτηση Συμμετοχής από κάθε Κάτοχο 
σταθμού ΑΠΕ, η οποία αποτελεί επί ποινή αποκλεισμού αναπόσπαστο κομμάτι της 
Αίτησης Συμμετοχής και έχει τη μορφή του Παραρτήματος 1. Η εν λόγω Υπεύθυνη 
Δήλωση Κατόχου σταθμού ΑΠΕ υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο – κάτοχο του 
σταθμού ΑΠΕ ή το νόμιμο εκπρόσωπο -  κάτοχο του σταθμού ΑΠΕ και με την εν 
λόγω Υπεύθυνη Δήλωση ορίζεται ο Εκπρόσωπος για τους σκοπούς της παρούσας 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
 

Άρθρο 4. Γλώσσα διαδικασίας – Επικύρωση εγγράφων 

4.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική και κάθε έγγραφο της ΡΑΕ είναι 
συντεταγμένο στην Ελληνική γλώσσα. Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, η 
Αίτηση Συμμετοχής και τα έγγραφα, που την συνοδεύουν ή συνυποβάλλονται, η 
Προσφορά, καθώς και κάθε παροχή πληροφορίας, αλληλογραφία, γνωστοποίηση, 
υποβολή ένστασης, αίτησης κ.λπ. διατυπώνονται εγγράφως, επί ποινή αποκλεισμού, στην 
Ελληνική γλώσσα. Κείμενα, που έχουν συνταχθεί σε άλλη γλώσσα δε λαμβάνονται 
υπόψη. Πρωτότυπα έγγραφα, που εκδίδονται από χώρες του εξωτερικού θα συνοδεύονται, 
επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στα ελληνικά. Δεν είναι 
υποχρεωτική η μετάφραση εταιρικών αναφορών, εταιρικών ετήσιων απολογισμών και/ή 
άλλων εταιρικών ενημερωτικών εντύπων, που έχουν συνταχθεί στην Αγγλική και δεν 
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περιλαμβάνονται στα προβλεπόμενα από την παράγραφο 11.2 της Προκήρυξης ως 
υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής. 
 
4.2 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις 
και κατατίθενται από τους Εκπροσώπους στο πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, 
απαιτείται να είναι: α) νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας του 
Εκπροσώπου, είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη 
της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (που κυρώθηκε με το ν. 1497/1984 - ΦΕΚ Α’ 188), 
ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά τους, β) 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 Κώδικα Δικηγόρων (ν. 
4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208). 

 
 

Άρθρο 5. Επικοινωνία 

Οι Ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν με τη ΡΑΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) tender_res@rae.gr, αυστηρά με θέμα: 
[1/2019]. 

 

Άρθρο 6. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 

Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συνιστά τεκμήριο, άλλως εξώδικη ομολογία, 
ότι ο Εκπρόσωπος και οι Κάτοχοι σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ έχουν 
λάβει πλήρη γνώση της ισχύουσας νομοθεσίας και της παρούσας Προκήρυξης και 
αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις αυτής. 
 
Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία συνιστά τεκμήριο ότι οι Κάτοχοι σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ γνωρίζουν τις υποχρεώσεις για ενεργοποίηση της 
σύνδεσης του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που θα ενταχθεί σε 
καθεστώς στήριξης λειτουργικής ενίσχυσης κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, όπως 
ορίζονται στο ν. 4414/2016 και εντός των οριζόμενων στην παρούσα Προκήρυξη 
προθεσμιών, καθώς και τη διαδικασία κατάρτισης και τις προϋποθέσεις υπογραφής της 
Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.). 
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’ 

Άρθρο 7. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία - 
Προϋποθέσεις συμμετοχής 

7.1 Στην Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιούνται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά 
πρόσωπα, τα οποία κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής σε αυτή 
 

1). είναι Κάτοχοι: 
 Αιολικών σταθμών Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW, 
 Φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, 
 Φωτοβολταϊκού σταθμού που έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας 

Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204), εγκατεστημένης 
ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW, 
 

ή, ως Κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ, αποτελούν μέλος Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ το 
οποίο αποτελείται από: 

 
 τουλάχιστον δύο (2) αιολικούς σταθμούς που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης στο 

Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW. 
 τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης 

στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW. 
 τουλάχιστον έναν (1) αιολικό και έναν (1) φωτοβολταϊκό σταθμό που έχουν κοινό 

σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής 
μεγαλύτερης των 50 MW 

 τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν ενταχθεί με την ίδια 
απόφαση στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 
(ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 
(ΦΕΚ Α’ 204), συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.  
και 

 
2). διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ 

έχοντας συνυποβάλλει την κατά τα προβλεπόμενα στο ν. 4152/2013 Εγγυητική 
Επιστολή στον αρμόδιο Διαχειριστή προ της ημερομηνίας λήξης υποβολής 
Αιτήσεων Συμμετοχής, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρούσα Προκήρυξη (βλ. 
Πίνακα 2).  

 
7.2 Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία έχουν και Ενεργειακές 
Κοινότητες του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ Α’ 9) οι οποίες είναι κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ των 
ανωτέρω υπό 7.1. περιπτώσεων. 
 
7.3 Δε δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα Ανταγωνιστική Διαδικασία Κάτοχοι 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ των παρακάτω περιπτώσεων: 

 
1). Αιολικοί ή/και φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, οι 

οποίοι έχουν συνδεθεί με το Σύστημα ή το Δίκτυο. 
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2). Αιολικοί ή/και φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, που 
έλαβαν μέρος σε προηγούμενη ανταγωνιστική διαδικασία και επιλέχθηκαν προς 
ένταξη στο καθεστώς στήριξης. 

 
7.4 Η συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία γίνεται με ευθύνη του Κατόχου του 
σταθμού ΑΠΕ και του Εκπροσώπου του, στους οποίους δεν παρέχεται εκ μόνης της 
συμμετοχής τους οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης. Ειδικότερα, οι Κάτοχοι σταθμών 
ΑΠΕ και οι Εκπρόσωποι δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής, 
ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας. Διατύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων ή 
επιφυλάξεων, θα θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα οδηγήσουν στον αποκλεισμό του Συμμετέχοντος που τις διατυπώνει. 
 
7.5 Η ΡΑΕ δύναται να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους επαλήθευσης των στοιχείων, που θα 
υποβληθούν από τους Εκπροσώπους ή να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία 
(δικαιολογητικά και πιστοποιητικά) καθώς να επικοινωνήσει προς τούτο με τους 
αρμόδιους Διαχειριστές και τις αρμόδιες αδειοδοτικές αρχές και υπηρεσίες για την 
επαλήθευση του δικαιώματος συμμετοχής του Συμμετέχοντος. 
 
 

Άρθρο 8. Τέλος Συμμετοχής 

Για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία ο Εκπρόσωπος πρέπει, επί ποινή 
αποκλεισμού, να έχει καταβάλει προηγουμένως το τέλος συμμετοχής που ορίζεται στον 
Πίνακα 1. Διευκρινίζεται ότι το εν λόγω τέλος θα καταβάλλεται για κάθε Συμμετέχοντα - 
Αίτηση Συμμετοχής, ήτοι για κάθε σταθμό ΑΠΕ που συμμετέχει μεμονωμένα ή για κάθε 
Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ. Ο Συμμετέχων επιβαρύνεται εξ’ ολοκλήρου με τυχόν χρεώσεις 
Το καθαρό ποσό καταβάλλεται στο λογαριασμό, που τηρεί η ΡΑΕ, με τα εξής στοιχεία:  

Τράπεζα Alpha Bank
Αριθμός 
Λογαριασμού 

358-002002002974 

IBAN GR 680 140 358 0358 00200 200 2974
SWIFTY-BIC CRBAGRAAXXX
Αιτιολογία Προκήρυξη [1/2019] – Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID) - - 

ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ

Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης 
συμμετοχής, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρούσας Προκήρυξης (βλ. Πίνακα 2), το 
τέλος συμμετοχής επιστρέφεται, έπειτα από έγγραφο αίτημα, που θα περιλαμβάνει όλα τα 
απαραίτητα στοιχεία του κατόχου του λογαριασμού, καθώς και συνημμένο αποδεικτικό 
καταβολής του εν λόγω ποσού, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) του 
Άρθρου 5 της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Άρθρο 9. Λόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων  

∆εν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και αποκλείονται: 

9.1 Όσοι Συμμετέχοντες και Κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ δεν πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσας Προκήρυξης. 
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9.2 Όσοι Κάτοχοι σταθμού ΑΠΕ, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα μέλη της διοίκησής τους, 
καθώς και οι Εκπρόσωποι, έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα κατά την τελευταία τριετία, 
για έναν ή περισσότερους από τους κατωτέρω λόγους: 

1). Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής 
δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης της 21ης 
Δεκεμβρίου 1998. 

2). Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997 
και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου. 

3). Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4). Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου της 10ης Ιουνίου 1991, για την πρόληψη 
χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση 
εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

5). Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

6). Έχουν καταδικασθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης, για 
αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή. 

9.3 Όσα νομικά πρόσωπα - κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ τελούν υπό πτώχευση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία 
εξυγίανσης αρ. 99 ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, 
εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασίας 
εξυγίανσης αρ. 99 ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από 
παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 
 
9.4 Όσοι νομικά πρόσωπα - κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, 
παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους ή τελούν υπό κοινή 
εκκαθάριση του ν. 4548/2018, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 
1892/1990 (ΦΕΚ A’ 101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ή επίσης 
τελούν υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω 
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 
 
9.5 Όσοι Κάτοχοι σταθμού ΑΠΕ δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον 
αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές 
διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι, ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 
 
9.6 Όσοι Κάτοχοι σταθμού ΑΠΕ δεν έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον 
αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία. 
 
9.7 Οι Κάτοχοι σταθμού ΑΠΕ, οι νόμιμοι εκπρόσωποι, τα  μέλη της διοίκησής τους 
καθώς και οι Εκπρόσωποι, για τους οποίους αποδειχθεί, μετά από έλεγχο της ΡΑΕ, ότι 
έχουν υποβάλει ψευδή δήλωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή δεν έχουν 
παράσχει τις πληροφορίες αυτές. 
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9.8 Οι Συμμετέχοντες για λογαριασμό των οποίων, δεν έχει καταβληθεί προηγουμένως 
το τέλος συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υπέρ της ΡΑΕ, σύμφωνα µε τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης. 
 
9.9 Οι Συμμετέχοντες για λογαριασμό των οποίων δεν υποβάλλονται τα οριζόμενα στο 
άρθρο 11 της Προκήρυξης δικαιολογητικά συμμετοχής. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση 
συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ τα 
απαιτούμενα δικαιολογητικά πρέπει να υποβληθούν προσηκόντως για όλα τα έργα του 
Συγκροτήματος. Εάν για ένα έργο δεν υποβληθούν όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά 
τότε η Αίτηση Συμμετοχής απορρίπτεται στο σύνολό της για το Συγκρότημα σταθμών 
ΑΠΕ. 
 
9.10 Οι Συμμετέχοντες και οι Κάτοχοι σταθμού ΑΠΕ, των οποίων το περιεχόμενο των 
Αιτήσεων Συμμετοχής – Υπευθύνων Δηλώσεων της παρ. 11.2.1 του άρθρου 11 της 
Προκήρυξης δεν έχει το περιεχόμενο του Παραρτήματος 1 της Προκήρυξης. 
 
9.11 Οι Συμμετέχοντες και οι Κάτοχοι σταθμού ΑΠΕ, για λογαριασμό των οποίων δεν 
υποβάλλεται στη ΡΑΕ η Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση, η Εγγυητική Επιστολή 
Συμμετοχής και τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης δικαιολογητικά κατά τον 
τρόπο και τη διαδικασία, που ορίζονται στα άρθρα 10  και 11 της Προκήρυξης. 

 

9.12 Φ/Β σταθμοί που έχουν ενταχθεί με την ίδια απόφαση στη Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ Α’ 122) ή στις Διαδικασίες 
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν.3894/2010 (ΦΕΚ Α’ 204) για τα οποία υποβάλλονται 
Αιτήσεις Συμμετοχής. 

 
 

Άρθρο 10. Διαδικασία Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Υποβολής Προσφορών 

Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα γίνει σε δύο (2) στάδια: 

10.1 Στάδιο Α’: Εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα και κατάθεση Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής 
 
10.1.1 Εγγραφή στο διαδικτυακό ιστότοπο για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική 
διαδικασία 

Βήμα 1ο: Εγγραφή – χορήγηση κωδικών πρόσβασης – πιστοποίηση χρηστών 

Ο Ενδιαφερόμενος προκειμένου να υποβάλει την Αίτηση Συμμετοχής, τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής και να συμμετάσχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, απαιτείται να υποβάλει 
αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διενέργειας της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας μέσω του Εκπροσώπου του. Η ανωτέρω εγγραφή πρέπει να  περιλαμβάνει τα 
στοιχεία του Εκπροσώπου που έχει εξουσιοδοτηθεί για τη χρήση των εφαρμογών και την 
υποβολή των προβλεπόμενων από την Προκήρυξη δικαιολογητικών. Ενδεικτικά, στα 
στοιχεία αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

 Ονοματεπώνυμο. 
 Δ/νση κατοικίας. 
 ΑΦΜ. 
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 Τηλέφωνο και fax. 
 Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). 
 Τομέα αγοράς, που δραστηριοποιείται ο Κάτοχος του σταθμού ΑΠΕ βάσει 

κωδικοποίησης CPV. 
 Εφαρμογές, για τις οποίες επιθυμεί πρόσβαση. 

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η εγγραφή δύναται να ολοκληρωθεί και, κατόπιν 
επεξεργασίας της και εντός της επόμενης εργάσιμης ημέρας, αποστέλλονται στον 
αιτούμενο εγγραφής Εκπρόσωπο οι ακόλουθοι κωδικοί πρόσβασης στην Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα: 

1). κωδικός χρήστη (username),  
2). κωδικός οργανισμού (company ID) και  
3). αρχικός κωδικός εισόδου (password).  

Με την πρώτη είσοδο στην ως άνω εφαρμογή, ο Εκπρόσωπος (δηλαδή ο κάθε χρήστης) 
καλείται να αλλάξει τον κωδικό εισόδου για διασφάλιση του απορρήτου του. Η πρόσβαση 
στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα θα γίνεται αποκλειστικά με χρήση αυτού του απόρρητου 
κωδικού εισόδου σε συνδυασμό με τους λοιπούς δύο (2) κωδικούς πρόσβασης, που θα 
έχουν χορηγηθεί σε κάθε χρήστη (username, company ID). 

Οι Εκπρόσωποι οφείλουν να υποβάλλουν την ανωτέρω αίτηση εγγραφής στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα. 

Βήμα 2ο: Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και 
Δικαιολογητικών 

Στη συνέχεια, έπειτα από τη λήψη των ως άνω κωδικών πρόσβασης, ο Εκπρόσωπος 
πρέπει να μεταβεί στον Ηλεκτρονικό Τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
με ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) https://www.marketsite.gr. Με τη χρήση των κωδικών 
πρόσβασής του εισέρχεται στο περιβάλλον εφαρμογών και επιλέγει τις «Εφαρμογές 
Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» για τη συμμετοχή στην πρώτη φάση (Στάδιο Α’) της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας.  

Στην εφαρμογή αυτή ο Εκπρόσωπος θα υποβάλλει ηλεκτρονικά υποχρεωτικά στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα την Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση και τα 
δικαιολογητικά συμμετοχής για τα έργα που εκπροσωπεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο 
άρθρο 11 της παρούσας Προκήρυξης, επιλέγοντας «Κατηγορία IV – Κοινή 
Ανταγωνιστική Διαδικασία». 

Ρητά σημειώνεται ότι, μετά την οριστική ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής 
– Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο Εκπρόσωπος πρέπει, επί 
ποινή αποκλεισμού Συμμετέχοντος που εκπροσωπεί, εντός της αυστηρής προθεσμίας, που 
καθορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας Προκήρυξης, να καταθέσει στο 
πρωτόκολλο της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τα 
δικαιολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 11.4 της παρούσας Προκήρυξης με την 
ένδειξη: 

"ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ [1/2019] 

ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Κατηγορία IV) 

Ον/μο Εκπροσώπου, Μοναδικός Αριθμός Υποβολής (ID)" 
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10.1.2 Η ΡΑΕ, θα ελέγξει, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 12 της Προκήρυξης, την 
πληρότητα και το περιεχόμενο των υποβληθέντων Αιτήσεων Συμμετοχής και 
δικαιολογητικών, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας, και θα προκρίνει στην επόμενη 
φάση (Στάδιο Β’) τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια και δύνανται να 
συμμετάσχουν στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την Κατηγορία IV. 

Σε περίπτωση που μετά την εξέταση των δικαιολογητικών προκύπτει ότι επιλέγονται για 
τη συμμετοχή στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας λιγότερα από τρία νομικά 
πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κοινά συμφέροντα, η ανταγωνιστική διαδικασία κηρύσσεται 
άγονη. Για την εφαρμογή του ανωτέρω κανόνα λαμβάνονται υπόψη τα ακόλουθα: α) ως 
νομικά πρόσωπα με κοινά συμφέροντα νοούνται i) τα νομικά πρόσωπα που συνδέονται 
μεταξύ τους μέσω της συμμετοχής του ενός στη μετοχική σύνθεση του άλλου με ποσοστό 
άνω του 50% (π.χ. σχέση μητρικής-θυγατρικής), ii) τα νομικά πρόσωπα στη  μετοχική 
σύνθεση των οποίων συμμετέχει το ίδιο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με ποσοστό άνω του 
50%, και β) στην περίπτωση συμμετοχής ενός νομικού προσώπου με μεμονωμένο έργο 
και παράλληλα ως μέλος Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ, το εν λόγω νομικό πρόσωπο 
νοείται ως νομικό πρόσωπο κοινών συμφερόντων στην περίπτωση που συμμετέχει στο 
Συγκρότημα με ισχύ άνω του 50% της συνολικής ισχύος συμμετοχής του Συγκροτήματος 
σταθμών ΑΠΕ. 

Η ΡΑΕ, με Απόφασή της, θα καταρτίσει Προσωρινό Κατάλογο Συμμετεχόντων της 
Κατηγορίας IV, που προκρίθηκαν για τη συμμετοχή τους στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) 
της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων, που θα 
αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. 

Οι έχοντες έννομο συμφέρον δύνανται να υποβάλλουν ενστάσεις, μέσω του Εκπροσώπου 
τους, ενώπιον της ΡΑΕ εντός της προθεσμίας που ορίζεται στο χρονοδιάγραμμα της 
παρούσας Προκήρυξης (Πίνακας 2). Η ΡΑΕ, αφού εξετάσει τις τυχόν υποβληθείσες 
ενστάσεις, αποφασίζει σχετικά με τον Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων και τον 
Οριστικό Κατάλογο Αποκλεισθέντων, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρούσας 
Προκήρυξης (Πίνακας 2), τους οποίους δημοσιεύει σε σχετική Απόφαση. 

10.1.3 Προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός ανταγωνισμός και να υπάρξει επιτυχία 
της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας, τίθεται ο ακόλουθος βασικός κανόνας (Κανόνας 
Ανταγωνισμού): Το άθροισμα της ισχύος όλων των Συμμετεχόντων του Οριστικού 
Καταλόγου Συμμετεχόντων στην Κατηγορία IV πρέπει να υπερβαίνει, κατά το επίπεδο 
ανταγωνισμού του Πίνακα 1, τη δημοπρατούμενη ισχύ της Κατηγορίας αυτής. Στην 
περίπτωση που, εφαρμόζοντας τον εν λόγω Κανόνα Ανταγωνισμού, προκύπτει προς 
δημοπράτηση ισχύς, η οποία είναι μικρότερη από την ισχύ του Συμμετέχοντα με τη 
μεγαλύτερη Ισχύ Συμμετοχής, τότε η δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται από (είναι ίση 
με) την ισχύ του Συμμετέχοντα με τη μεγαλύτερη Ισχύ Συμμετοχής.  
 
Λαμβάνοντας υπόψη τον κανόνα αυτό και τον Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων, η 
ΡΑΕ, με απόφασή της, θα οριστικοποιήσει την ακριβή ισχύ δημοπράτησης, ώστε να 
εξασφαλιστεί το συγκεκριμένο επίπεδο ανταγωνισμού (Πίνακας 1). 
 
10.1.4 Η ΡΑΕ, με την απόφασή της σχετικά με τον Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων 
και τον Οριστικό Κατάλογο Αποκλεισθέντων, προσδιορίζει την ακριβή ισχύ 
δημοπράτησης για την Κατηγορία IV, ενημερώνοντας κάθε έναν Εκπρόσωπο στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που έχει δηλώσει στην Αίτηση 
Συμμετοχής. 
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Το Τέλος Συμμετοχής, όπως προσδιορίζεται στο άρθρο 8 της παρούσας Προκήρυξης, δεν 
επιστρέφεται μετά τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής κατάθεσης Αιτήσεων, με την 
επιφύλαξη των άρθρων 7.3, 8 και 18. 
 
Οι Συμμετέχοντες, που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και περιλαμβάνονται στον 
ανωτέρω Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων, θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά από τη ΡΑΕ 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που έχει δηλωθεί στην Αίτηση 
Συμμετοχής, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
 
Οι Συμμετέχοντες, που δεν πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια, θα ενημερωθούν 
ηλεκτρονικά, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχει δηλωθεί, ότι 
αποκλείστηκαν και δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

10.2 Στάδιο Β’: Συμμετοχή στην Ηλεκτρονική δημοπρασία της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας – Αποτελέσματα 

10.2.1 Οι Εκπρόσωποι των Συμμετεχόντων που περιλαμβάνονται στους Οριστικούς 
Καταλόγους Συμμετεχόντων, θα κληθούν από τη ΡΑΕ με ηλεκτρονικό μήνυμα στη 
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που έχουν δηλώσει, να λάβουν μέρος, με 
τη χρήση των κωδικών τους, σε εικονική δημοπρασία, με σκοπό να εκπαιδευτούν και να 
εξοικειωθούν με το περιβάλλον του ηλεκτρονικού συστήματος διεξαγωγής της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. Κατά το χρονικό 
διάστημα, από την ημερομηνία ανάρτησης των αποτελεσμάτων του Α’ Σταδίου μέχρι την 
ημερομηνία διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, o πάροχος ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών θα παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας (Helpdesk). 
 
10.2.2 Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί σύμφωνα με τα οριζόμενα στον 
Πίνακα 2 της παρούσας. Οι όροι, οι επιμέρους φάσεις του Σταδίου Β’ και η διαδικασία 
της ανωτέρω δημοπρασίας περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας 
Προκήρυξης. Μετά την ηλεκτρονική Δημοπρασία της Κατηγορίας IV, δύναται να 
υποβληθούν ενστάσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
tender_res@rae.gr αυστηρά εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα λήξης της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 
 
10.2.3 Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, ο πάροχος ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών περατώνει το έργο του με την επίσημη αποστολή των αποτελεσμάτων της 
στη ΡΑΕ. Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, και κατόπιν 
της εξέτασης των τυχόν υποβληθεισών ενστάσεων, σύμφωνα με την παράγραφο 14.2.10. 
της παρούσας Προκήρυξης, αποφασίζει σχετικά με τους Συμμετέχοντες - Κατόχους 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που μειοδότησαν και επιλέχθηκαν 
μέσω της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας, για να ενταχθούν σε καθεστώς στήριξης 
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για την Κατηγορία IV. 
 
10.2.4 Η Ανταγωνιστική Διαδικασία θα διεξαχθεί σύμφωνα µε το χρονοδιάγραμμα που 
παρουσιάζεται στον παρακάτω πίνακα: 
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Πίνακας 2 Χρονοδιάγραμμα Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Κατηγορίας IV 

Υποβολή ερωτημάτων Ενδιαφερομένων επί της Προκήρυξης 
και της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

Ημ/νία Δημοσίευσης της 
Προκήρυξης σε ΦΕΚ -
07.03.2019 ώρα 10:00 

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 3 ημέρες μετά την Ημ/νία 
Δημοσίευσης της 
Προκήρυξης σε ΦΕΚ 

Λήξη υποβολής αιτήσεων 21.03.2019 ώρα 17:00 

Προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων (Hard Copy) και 
παραλαβή από τη ΡΑΕ 

25.02.2019 – 27.03.2019 
ώρα 15:00 

Α’ Στάδιο: Αξιολόγηση αιτήσεων από τη ΡΑΕ 21.03.2019 – 03.04.2019 

2η Απόφαση ΡΑΕ – Έκδοση Προσωρινού Πίνακα 
Συμμετεχόντων και Προσωρινού Καταλόγου Αποκλεισθέντων

03.04.2019 

Υποβολή Ενστάσεων Α’ Σταδίου 03.04.2019 – 05.04.2019 
ώρα 11:00 

Αξιολόγηση Ενστάσεων Α’ Σταδίου 05.04.2019 – 10.04.2019 

3η Απόφαση ΡΑΕ - Οριστικά Αποτελέσματα Αξιολόγησης 
(Αξιολόγηση ενστάσεων – Οριστικός Κατάλογος 
Συμμετεχόντων – Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων – 
Ακριβής Δημοπρατούμενη ισχύς) - Ενημέρωση Εκπροσώπων

10.04.2019 

Εκπαίδευση Εκπροσώπων (χρηστών) - Help Desk παρόχου - 
Διενέργεια Εικονικών Δημοπρασιών, σύμφωνα με το 
πρόγραμμα που θα σταλεί στους Εκπροσώπους

11.04.2019 – 12.04.2019 

Διενέργεια Δημοπρασίας - Κατηγορία IV 15.04.2019 ώρα 10:00 

Υποβολή Ενστάσεων Β’ Σταδίου Εντός τριάντα (30) 
λεπτών από το πέρας της 
Δημοπρασίας 

Αξιολόγηση Ενστάσεων B’ Σταδίου 15.04.2019 – 19.04.2019 

4η Απόφαση ΡΑΕ - Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων 
Επιτυχόντων - Ενημέρωση Συμμετεχόντων

15.04.2019 – 19.04.2019 

10.2.5 Αναλόγως του αριθμού των υποβληθέντων αιτήσεων, η ΡΑΕ δύναται με Απόφασή 
της να παρατείνει το χρόνο ηλεκτρονικής υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής, καθώς και 
το χρόνο αξιολόγησης των Αιτήσεων Συμμετοχής, και συνακόλουθα να μεταθέτει την 
ημερομηνία διεξαγωγής της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 
 
 

Άρθρο 11. Στάδιο Α’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Δικαιολογητικά 
συμμετοχής – Διαδικασία και περιεχόμενο 

11.1 Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και των 
δικαιολογητικών συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά και 
σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της παρούσας Προκήρυξης (Πίνακας 2), στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με ηλεκτρονική 
διεύθυνση (URL) https://www.marketsite.gr. Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας, ο 
Ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ολοκληρώσει οριστικά την ηλεκτρονική υποβολή της 
Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής. Μετά 



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ 

ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) 

25 
 

την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η είσοδος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δε θα 
είναι δυνατή προς υποβολή των ανωτέρω.  
 
Μετά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα αποστέλλει αυτόματα στον 
Εκπρόσωπο ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), με το οποίο ενημερώνεται για το χρόνο 
(ημερομηνία και ώρα) και την παραλαβή της Αίτησης Συμμετοχής του και για το 
Μοναδικό Αριθμό Υποβολής (ID) αυτής. Επισημαίνεται ότι το ως άνω ηλεκτρονικό 
μήνυμα είναι αυτοματοποιημένο μήνυμα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και αποτελεί 
απλή απόδειξη παραλαβής. Η πληρότητα των Αιτήσεων Συμμετοχής και δικαιολογητικών 
συμμετοχής, που υποβάλλονται  και η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων της παρούσας 
Προκήρυξης κατά την πρώτη φάση (Στάδιο Α’) της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, 
διαπιστώνονται με απόφαση της ΡΑΕ, η οποία εκδίδεται μετά την εξέταση/αξιολόγηση 
του συνόλου των υποβληθεισών Αιτήσεων Συμμετοχής και δικαιολογητικών. Στην 
περίπτωση Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ, εάν ένα έργο – μέλος του Συγκροτήματος δεν 
πληροί τις προϋποθέσεις, η Αίτηση Συμμετοχής απορρίπτεται στο σύνολό της. 
 
Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής, που 
υποβληθούν στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας μετά από 
την ώρα και ημερομηνία, που ορίζονται στην παρούσα Προκήρυξη ως καταληκτική 
ημερομηνία και ώρα υποβολής τους ή που τυχόν περιέλθουν στη ΡΑΕ, με οποιοδήποτε 
άλλο τρόπο πέραν των οριζόμενων ανωτέρω, δε λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται 
στον Ενδιαφερόμενο. 

 
11.2 Οι Ενδιαφερόμενοι, για τη συμμετοχή τους στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
απαιτείται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας, στην οποία 
θα πρέπει να έχουν προηγουμένως εγγραφεί σύμφωνα με το άρθρο 10 της Προκήρυξης, 
εγκαίρως και προσηκόντως, επί ποινή αποκλεισµού, τα κατωτέρω δικαιολογητικά, 
νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία, σε µορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά προτίμηση 
σε μορφή .pdf): 

11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 
πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από τον Εκπρόσωπο, καθώς και η/οι 
Υπεύθυνη/ες Δήλωση/εις υπογεγραμμένη/ες από το φυσικό πρόσωπο – κάτοχο σταθμού 
ΑΠΕ ή από τον νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου- κατόχου σταθμού ΑΠΕ, 
σύμφωνα με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 1 της παρούσας Προκήρυξης, με 
θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από αρμόδια αρχή. 
Στις ανωτέρω Υπεύθυνες Δηλώσεις δηλώνεται μεταξύ άλλων υπεύθυνα, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν. 1599/1986, ότι: 
 

i. Ο Εκπρόσωπος και ο Κάτοχος σταθμού ΑΠΕ αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους 
της Προκήρυξης. 

ii. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών 
δικαιολογητικών, που υποβάλλονται, δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά 
την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και της Προσφοράς και έχουν 
τηρηθεί οι όροι αυτών. 
 

iii. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο 
Καταστατικό, εκτός όσων αναφέρονται στα σχετικά έγγραφα που 
προσκομίσθηκαν, ότι τα όργανα διοίκησης του νομικού προσώπου, η σύνθεση του 
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αρμοδίου οργάνου, η συγκρότησή του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες 
των εκπροσώπων του νομικού προσώπου - εταιρίας είναι πράγματι αυτές που 
αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης.  
 

iv. Δεν έχουν καταδικασθεί τα φυσικά πρόσωπα - κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ που 
συμμετέχουν στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, οι νόμιμοι εκπρόσωποι των 
νομικών προσώπων – κατόχων σταθμών ΑΠΕ και τα μέλη της διοίκησης των 
ανωτέρω νομικών προσώπων με αμετάκλητη απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού 
δικαστηρίου για αδικήματα, που επιφέρουν τον αποκλεισμό τους από τη 
συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και, ειδικότερα, για: 
 
1). Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της 

κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 
2). Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 

1997(21) και στο άρθρο 3 παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ 
του Συμβουλίου. 

3). Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των 
οικονομικών συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

4). Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της 
οδηγίας 91/308/EOK του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του 
χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες 
δραστηριότητες. 

5). Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, 
ψευδορκίας, δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας. 

6). Για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική του διαγωγή σύμφωνα με την 
νομοθεσία του κράτους εγκατάστασης. 

v. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο - κάτοχος σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 
99 ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια 
διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, 
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον τους ή 
εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπούν διαδικασία κήρυξης σε 
πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και 
κανονιστικές διατάξεις. 

vi. Δε βρίσκεται το νομικό πρόσωπο - κάτοχος σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς του, ή υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 4548/2018, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990 (ΦΕΚ A’ 101), όπως 
εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία 
έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή 
υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

vii. Οι Κάτοχοι σταθμού ΑΠΕ έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την 
καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές 
διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής τους. 

 
viii. Οι Κάτοχοι σταθμού ΑΠΕ έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσον αφορά την 

πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλουν σύμφωνα με τις νομοθετικές 
διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής τους. 
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Εφόσον, έχουν διαπραχθεί αδικήματα της περίπτωσης στ) της παραγράφου 9. 2 του 
άρθρου 9 της παρούσας Προκήρυξης, ο Εκπρόσωπος οφείλει να τα αναφέρει αναλυτικά 
στην Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και να συνυποβάλλει την καταδικαστική 
απόφαση, προκειμένου να κριθεί από τη ΡΑΕ αν επιφέρουν αποκλεισμό. 
 
Από την υποβληθείσα Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση πρέπει να συνάγεται 
σαφώς ότι δεν υφίσταται λόγος αποκλεισμού του Συμμετέχοντα, αλλιώς αυτός θα 
αποκλείεται. 

Διευκρινίζεται ότι, στην περίπτωση Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ, υποβάλλεται κοινή 
Αίτηση Συμμετοχής για το σύνολο των έργων που αποτελούν το Συγκρότημα μέσω του 
Εκπροσώπου. Ωστόσο, στην εν λόγω Αίτηση θα πρέπει να συμπεριληφθούν τα επιμέρους 
δικαιολογητικά ανά νομικό πρόσωπο / έργο (υπεύθυνες δηλώσεις, νομιμοποιητικά κ.τ.λ.). 
Σε περίπτωση που για κάποιο έργο που ανήκει σε Συγκρότημα σταθμών ΑΠΕ για το οποίο 
υποβάλλεται μία Αίτηση Συμμετοχής, δε υποβληθούν προσηκόντως τα εν λόγω έγγραφα, 
η Αίτηση Συμμετοχής απορρίπτεται στο σύνολό της.  
 
11.2.2 Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του τέλους συμμετοχής, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα στον Πίνακα 1 της παρούσας Προκήρυξης.  
 
11.2.3 Σε περίπτωση νομικού προσώπου – κατόχου σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει είτε 
μεμονωμένα είτε ως μέλος Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία, η ως άνω Αίτηση Συμμετοχής απαιτείται να συνοδεύεται από Πρακτικό 
Απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας, σε περίπτωση Α.Ε., ή απόφαση 
των διαχειριστών, σε περίπτωση Ε.Π.Ε. ή Ο.Ε. ή Ε.Ε. ή Ι.Κ.Ε., ή των οργάνων διοίκησης, 
σε κάθε άλλης μορφής εταιρείας ή νομικού προσώπου, με την οποία: 
 

1). Εγκρίνεται η συμμετοχή του στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
2). Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος του νομικού προσώπου οποίος υπογράφει την 

Υπεύθυνη Δήλωση Κατόχου σταθμού ΑΠΕ και ο Εκπρόσωπος με εξουσία να 
υπογράφει δεσμευτικά την Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση, να 
υποβάλλει όλα τα δικαιολογητικά, και να είναι χρήστης της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας.  

 
Η ανωτέρω απόφαση συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Προκήρυξης και 
υποβάλλεται σε αντίγραφο. 

Επισημαίνεται ότι, ο ορισμός του Εκπροσώπου αφορά μόνο τη διαδικασία συμμετοχής 
στην παρούσα Ανταγωνιστική Διαδικασία και δεν απαλλάσσει Κατόχους σταθμών ΑΠΕ 
από τις υποχρεώσεις αδειοδότησης και υλοποίησης των έργων τους (π.χ. εκτέλεση των 
κοινών έργων διασύνδεσης, έκδοση αδειών εγκατάστασης). 
 
11.2.4 Νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία:  
 
11.2.4.1 Αν ο Κάτοχος του σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ είναι εταιρεία 
(Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε.) ή Ενεργειακή Κοινότητα κατά την έννοια του ν. 
4513/2018 (ΦΕΚ Α’ 9), απαιτείται να υποβάλει (μέσω του Εκπροσώπου) αντίγραφο του 
πλέον πρόσφατου (κωδικοποιημένου) καταστατικού δημοσιευμένου στο Γενικό Εμπορικό 
Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.), με το σύνολο των τροποποιήσεών του μέχρι την ημερομηνία 
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κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και πρόσφατο1 Γενικό Πιστοποιητικό και 
Αναλυτικό Πιστοποιητικό Εκπροσώπησης Γ.Ε.ΜΗ., όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1. 
 
11.2.4.2 Αν ο Κάτοχος του σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ είναι νομικό 
πρόσωπο δημοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), 
ίδρυμα, σωματείο ή συνεταιρισμός, απαιτείται να προσκομίσει (μέσω του Εκπροσώπου) 
αντίγραφο της ιδρυτικής του πράξης, τις πράξεις τροποποίησης της ιδρυτικής του πράξης, 
ή το κωδικοποιημένο καταστατικό του, την απόφαση εκλογής/ συγκρότησης του οργάνου 
διοίκησης, 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., όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1. 
 
11.2.4.3 Αν ο Κάτοχος του σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Συγκροτήματος σταθμών είναι φυσικό 
πρόσωπο απαιτείται να προσκομίσει (μέσω του Εκπροσώπου) απλό αντίγραφο της 
αστυνομικής του ταυτότητας και την έναρξη επιτηδεύματος από την αντίστοιχη Δημόσια 
Οικονομική Υπηρεσία με τις μεταβολές της, όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1. Η 
προσκόμιση απλού αντιγράφου έναρξης επιτηδεύματος με τις πιθανές μεταβολές της του 
φυσικού προσώπου από την επίσημη σελίδα της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών 
Συστημάτων είναι αποδεκτή, εφόσον συνοδεύεται και από σχετική Υπεύθυνη Δήλωση του 
αιτούντος σχετικά με την ορθότητα των υποβληθέντων στοιχείων. 
 
11.2.4.4 Αν ο Κάτοχος του σταθμού ΑΠΕ που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Συγκροτήματος σταθμών είναι φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο με έδρα στην αλλοδαπή, απαιτείται να προσκομίσει (μέσω του 
Εκπροσώπου) τα αντίστοιχα νομιμοποιητικά έγγραφα, κατά περίπτωση, από τις αρμόδιες 
αρχές του κράτους της έδρας του, νομίμως επικυρωμένα σύμφωνα με το άρθρο 4.2 της 
παρούσας. 
 
11.2.5 Έγγραφα Αδειοδότησης για σταθμούς Κατηγορίας IV: 
 
Οι Εκπρόσωποι, προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία για τους 
σταθμούς ΑΠΕ που εκπροσωπούν: 
 
11.2.5.1 Αιολικές ή/και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που διαθέτουν Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: 

11.2.5.1.1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Άδειας Παραγωγής με τις εγκεκριμένες 
τροποποιήσεις της και τις σχετικές Βεβαιώσεις περί μεταβολής στοιχείων της. 
11.2.5.1.2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, που τους έχει 
χορηγηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 
11.2.5.1.3 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της εγγυητικής επιστολής του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 
107) ή του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70), η οποία έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή 
και είναι σε ισχύ. Η Εγγυητική Επιστολή θα συνοδεύεται από τον Αριθμό Πρωτοκόλλου / 
αποδεικτικό κατάθεσης στο Διαχειριστή. 

                                                            

1 Τα πιστοποιητικά που υποβάλλονται στο πλαίσιο συμμετοχής στην παρούσα Προκήρυξη πρέπει να 
είναι όσο το δυνατόν πιο πρόσφατα και σε κάθε περίπτωση να έχουν εκδοθεί το αργότερο τριάντα (30) 
ημέρες πριν την προσκόμισή τους. 
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11.2.5.2 Αιολικές ή/και φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

11.2.5.2.1 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Άδειας Παραγωγής με τις εγκεκριμένες 
τροποποιήσεις της και τις σχετικές Βεβαιώσεις περί μεταβολής στοιχείων της. 
11.2.5.2.2 Ευκρινές φωτοαντίγραφο της Σύμβασης Σύνδεσης με τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

 
11.2.6 Εγγυητικές Επιστολές: 
 
11.2.6.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για την εξασφάλιση της συμμετοχής 
Ενδιαφερομένου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και τη διασφάλιση της καλής και 
αποτελεσματικής διεξαγωγής της. Για κάθε έργο που συμμετέχει είτε αυτοτελώς είτε ως 
μέλος Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ οφείλει το φυσικό ή νομικό πρόσωπο στο οποίο 
ανήκει να προσκομίζει Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 
 
Κατάθεση εγγυητικής: Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής κατατίθεται στη ΡΑΕ με την 
υποβολή του φακέλου της πρώτης φάσης (Α’ Στάδιο). 
 
Ποσό της εγγυητικής:  

Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής, που κατατίθεται για τη συμμετοχή στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, ανέρχεται σε ποσοστό ένα τοις εκατό (1%) της επένδυσης 
κάθε έργου, θεωρώντας ως βάση υπολογισμού ότι: 

 Το κόστος ενός τυπικού έργου φωτοβολταϊκής εγκατάστασης υπολογίζεται στο ποσό 
των 1.000,00 €/kW εγκατεστημένης ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. 

 Το κόστος ενός τυπικού έργου αιολικής εγκατάστασης υπολογίζεται στο ποσό των 
1.250,00 €/kW μέγιστης ισχύος παραγωγής της αιολικής εγκατάστασης. 

 
Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής: Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή επί ποινή αποκλεισμού 
συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα 3 της παρούσας Προκήρυξης και έχει διάρκεια 
ισχύος τουλάχιστον έξι (6) μηνών από την ημερομηνία έκδοσης της παρούσας 
Προκήρυξης. 
 
Έκδοση: Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής εκδίδεται από πιστωτικά ή χρηματοδοτικά 
ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων β’ και γ’ της 
παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (ΦΕΚ Α’ 13/05.02.2016), που λειτουργούν 
νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του 
Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία με βάση το «κοινοτικό διαβατήριο» παρέχουν 
τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 107/05.05.2014) και 
έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. Μπορεί, επίσης, να 
εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων (τ. Ε.Τ.Α.Α. - 
Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών και Δανείων 
με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Εγγυήσεις που εκδίδονται 
σε κράτος εκτός της Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, από 
επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται πως στην περίπτωση που 
ένας Εκπρόσωπος λάβει μέρος στην ανταγωνιστική διαδικασία με περισσότερους του ενός 
(1) σταθμούς, εκδίδεται για κάθε εγκατάσταση μία διακριτή Εγγυητική Επιστολή. 
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Κατάπτωση: Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καταπίπτει σε περίπτωση που Επιλεγείς 
Κάτοχος σταθμού ΑΠΕ δεν προσκομίσει (μέσω του Εκπροσώπου του) την Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
 
Επιστροφή Εγγυητικής: Οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των Κατόχων Σταθμών 
ΑΠΕ επιστρέφονται: 

1). στην περίπτωση των Συμμετεχόντων που δε θα επιλεγούν προς ένταξη σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, αμέσως μετά την 
έκδοση της απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσμάτων της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω Απόφασης, 

2). κατά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης για τη 
διασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου από τους Κατόχους Σταθμών ΑΠΕ 
που θα επιλεγούν προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα της εν λόγω απόφασης επί των οριστικών 
αποτελεσμάτων, 

3). στην περίπτωση ματαίωσης της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 18 της παρούσας Προκήρυξης 

 
11.2.6.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με σκοπό την εξασφάλιση της 
υλοποίησης του έργου. Ειδικότερα, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης αφορά στην 
ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού ΑΠΕ του Κατόχου Σταθμού ΑΠΕ, εφόσον 
επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, εντός των προβλεπόμενων στον Πίνακα 1 προθεσμιών. 
 
Κατάθεση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης: Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης κατατίθεται στη ΡΑΕ από τους Επιλεγέντες Κατόχους Σταθμών ΑΠΕ (μέσω 
του Εκπροσώπου) εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ημερομηνία 
ανακοίνωσης των οριστικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, επί ποινή 
αποκλεισμού, δηλαδή επί ποινή απένταξης από το καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης. 
 
Ποσό της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης: Το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης, ανέρχεται σε ποσοστό τέσσερα (4%) τοις εκατό της επένδυσης του 
έργου, θεωρώντας ως βάση υπολογισμού ότι: 

 Το κόστος ενός τυπικού έργου φωτοβολταϊκής εγκατάστασης υπολογίζεται στο 
ποσό των 1.000,00 €/kW εγκατεστημένης ισχύος της φωτοβολταϊκής 
εγκατάστασης. 

 Το κόστος ενός τυπικού έργου αιολικής εγκατάστασης υπολογίζεται στο ποσό των 
1.250,00 €/kW μέγιστης ισχύος παραγωγής της αιολικής εγκατάστασης. 
 

Σημειώνεται ότι: 
 

1). Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος του σταθμού με την οποία ο εν λόγω σταθμός 
συμμετέχει είτε ως μεμονωμένο έργο είτε ως μέλος Συγκροτήματος έως ποσοστού 
δέκα τοις εκατό (10%), η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης διατηρείται ως 
έχει, με βάση την αρχική, προ της μείωσης, ισχύ του έργου. 

 
2). Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος του σταθμού με την οποία ο εν λόγω σταθμός 

συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία είτε ως μεμονωμένο έργο είτε ως 
μέλος Συγκροτήματος μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%), η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει κατά το ποσοστό της μείωσης της ισχύος 
του σταθμού. 
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3). Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος του σταθμού με την οποία ο εν λόγω σταθμός 

συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία είτε ως μεμονωμένο έργο είτε ως 
μέλος Συγκροτήματος για ποσοστό μεγαλύτερο του πενήντα τοις εκατό (50%) και 
μικρότερο του εβδομήντα τοις εκατό (70%), η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης καταπίπτει πλήρως. 

 
4). Σε περίπτωση μείωσης της ισχύος του σταθμού με την οποία ο εν λόγω σταθμός 

συμμετέχει στην Ανταγωνιστική Διαδικασία είτε ως μεμονωμένο έργο είτε ως 
μέλος Συγκροτήματος για ποσοστό μεγαλύτερο του εβδομήντα τοις εκατό (70%), 
η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει πλήρως και ο εν λόγω 
σταθμός χάνει την τιμή αναφοράς, με την οποία έχει επιλεγεί ως επιτυχών μέσω 
της ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών, διατηρώντας το δικαίωμα 
να υποβάλει εκ νέου αίτηση συμμετοχής σε επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία. 

 
Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται επαύξηση της μέγιστης αποδιδόμενης στο δίκτυο 
ισχύος του έργου του Επιλεγέντος Κατόχου σταθμού ΑΠΕ με τιμή αναφοράς ίση με αυτή 
που κατακύρωσε το έργο στην εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία. 
 
Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης συντάσσεται σύμφωνα με το Παράρτημα 4 της 
παρούσας Προκήρυξης. 
 
Διάρκεια Ισχύος: Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης έχει την κάτωθι διάρκεια 
ισχύος με ημερομηνία έναρξης την έκδοση της Απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών 
αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας: 

Κατηγορίες Διάρκεια Εγγυητικής Επιστολής 
Αιολικά Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής > 50 
MW 

39 μήνες 

Φ/Β εγκατεστημένης ισχύος > 20 MW 39 μήνες
Στην περίπτωση που απαιτείται κατασκευή 
Υ/Σ 

Επιπλέον έξι (6) μήνες των ανωτέρω 
προθεσμιών.

Στην περίπτωση που απαιτείται κατασκευή 
Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ).

Επιπλέον δώδεκα (12) μήνες των 
ανωτέρω προθεσμιών. 

 
Έκδοση: Η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης εκδίδεται από πιστωτικά ή 
χρηματοδοτικά ιδρύματα ή ασφαλιστικές επιχειρήσεις κατά την έννοια των περιπτώσεων 
β’ και γ’ της παρ. 1 του άρθρου 14 του ν. 4364/ 2016 (ΦΕΚ Α’ 13/05.02.2016), που 
λειτουργούν νόμιμα στην Ελλάδα ή σε άλλα στα Κράτη - Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
ή του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, τα οποία με βάση το «κοινοτικό διαβατήριο» 
παρέχουν τις υπηρεσίες της παρ. 1 του άρθρου 11 του ν. 4261/2014 (ΦΕΚ Α’ 
107/05.05.2014) και έχουν, σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, το δικαίωμα αυτό. 
Μπορεί, επίσης, να εκδίδεται από το Ταμείο Μηχανικών Εργοληπτών Δημοσίων Έργων 
(τ. Ε.Τ.Α.Α. - Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε.) ή να παρέχεται με γραμμάτιο του Ταμείου Παρακαταθηκών 
και Δανείων με παρακατάθεση σε αυτό του αντίστοιχου χρηματικού ποσού. Εγγυήσεις, 
που εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται υποχρεωτικά, και με ποινή 
αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Σημειώνεται πως 
στην περίπτωση που ένας Εκπρόσωπος λάβει μέρος στην ανταγωνιστική διαδικασία με 
περισσότερους του ενός (1) σταθμούς, εκδίδεται για κάθε εγκατάσταση μία διακριτή 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης. 
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Κατάπτωση: Αν δεν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού των 
Επιλεγέντων Συμμετεχόντων, εντός των ανωτέρω προθεσμιών του Πίνακα 1, σύμφωνα με 
τα οριζόμενα της παρούσας Προκήρυξης, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης 
καταπίπτει πλήρως. Επίσης, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει μερικώς 
ή/και πλήρως στις περιπτώσεις μείωσης της ισχύος κατά τα ανωτέρω οριζόμενα. 
 
Επίσης, η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης καταπίπτει, αν ο Επιλεγείς Κάτοχος 
σταθμού ΑΠΕ δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του, που ορίζονται στο παρόν άρθρο και 
στις παραγράφους 16.3 και 16.4 του άρθρου 16 της Προκήρυξης. 
 
Επιστροφή Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης: Η Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης των Επιλεγέντων Κατόχων σταθμών ΑΠΕ 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. 
 
11.2.6.3 Σε περίπτωση αναβολής της διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, οι 
ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές παραμένουν μετά την υποβολή τους στη ΡΑΕ για όσο 
διάστημα απαιτείται για την επανάληψη/διενέργεια της ανωτέρω και κατά μέγιστο χρόνο 
τριών (3) μηνών, μετά την πάροδο των οποίων, οι Εγγυητικές Επιστολές αυτές 
επιστρέφονται, κατόπιν σχετικού αιτήματος στους Κατόχους σταθμών ΑΠΕ που 
επιθυμούν, οι οποίοι, εφόσον τις παραλάβουν, δε θα δύνανται να συμμετέχουν στη 
συνέχιση της διαδικασίας. 
 
11.3 Τα έγγραφα, που υποβάλλονται/προσκομίζονται ηλεκτρονικά θα πρέπει να είναι: (α) 
στην περίπτωση εγγράφων του Δημοσίου, των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης 
(Ο.Τ.Α.), ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ που ανήκουν στο κράτος, και των λοιπών νομικών προσώπων που 
προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45),  
ευκρινή φωτοαντίγραφα, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή των ακριβών 
αντιγράφων τους και (β) στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων, ευκρινή φωτοαντίγραφα 
ιδιωτικών εγγράφων, που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύµφωνα µε τα οριζόµενα στις 
διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ Α’ 74) και του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45). 
 
Ως εκ τούτου, η επικύρωση από δικηγόρο απαιτείται μόνο για υποβληθέντα 
φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων. Δεν απαιτείται επικύρωση για τα ευκρινή 
φωτοαντίγραφα της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, της Σύμβασης Σύνδεσης και των 
Εγγυητικών Επιστολών που έχουν κατατεθεί στο Διαχειριστή και φέρουν αριθμό 
πρωτοκόλλου του Διαχειριστή. 
 
Η Αίτηση Συμμετοχής και οι Υπεύθυνες Δηλώσεις αποτελούν τα μοναδικά 
δικαιολογητικά, που θα πρέπει να φέρουν επί ποινή αποκλεισμού θεώρηση του γνήσιου 
της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από οποιαδήποτε Διοικητική ή Αστυνομική 
Αρχή ή Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), 
όπως ισχύει. 
 
Στην περίπτωση εγγράφων, που προσκομίζονται και έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, 
θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα εγγράφων και να έχουν επικυρωθεί από 
δικηγόρο συνοδευόμενα από επίσηµη µετάφραση, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4 
της παρούσας Προκήρυξης. 
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11.4 Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά συμμετοχής του 
παρόντος άρθρου υποβάλλονται κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά προτίμηση τύπου .pdf), σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 11.1 και 11.2 ανωτέρω. Επί ποινή αποκλεισμού προσκομίζονται στο 
πρωτόκολλο της ΡΑΕ από κάθε Εκπρόσωπο βάσει του χρονοδιαγράμματος της παρούσας 
Προκήρυξης (Πίνακας 2) Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνων Δηλώσεων και των 
Δικαιολογητικών Συμμετοχής, σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο: 

1). Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση του Εκπροσώπου. 
2). Οι Υπεύθυνες Δηλώσεις των Κατόχων Έργων. 
3). Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους συμμετοχής στην 

Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
4). Η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής. 
5). Το αποδεικτικό οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής 

και των δικαιολογητικών συμμετοχής, όπως αποστέλλεται από την 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με αναφορά στο Μοναδικό Αριθμό Υποβολής 
(ID). 

Επισημαίνεται ότι, η Αίτηση Συμμετοχής και τα Δικαιολογητικά Συμμετοχής, 
υποβάλλονται σε έντυπη μορφή (hard copy) σε κλειστό και σφραγισμένο φάκελο στη ΡΑΕ 
προκειμένου για την επιβεβαίωση και μόνο των ηλεκτρονικά υποβληθέντων εγγράφων, 
που έχουν ήδη υποβληθεί εντός των οριζόμενων προθεσμιών από την παρούσα 
Προκήρυξη (Πίνακας 2). 

11.5 Η ΡΑΕ δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε Εκπρόσωπο την υποβολή 
διευκρινιστικών στοιχείων, τα οποία απαιτείται να υποβάλλονται ηλεκτρονικά εντός δύο 
(2) εργάσιμων ημερών, από την ημέρα που ζητηθεί η υποβολή τους. Σε περίπτωση που  
Εκπρόσωπος δεν προσκομίζει τα ως άνω διευκρινιστικά στοιχεία, εντός της ως άνω 
προθεσμίας, η συμμετοχή και τα δικαιολογητικά συμμετοχής που υπέβαλε, ενδέχεται να 
θεωρηθούν ελλιπή και δύναται ο Συμμετέχων να αποκλειστεί από την Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Σε αυτή την περίπτωση το τέλος συμμετοχής καταπίπτει υπέρ της ΡΑΕ. 
 
 

Άρθρο 12. Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - Απόφαση ΡΑΕ 

 
Η ΡΑΕ ελέγχει την πληρότητα και το περιεχόμενο των υποβληθέντων δικαιολογητικών 
σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Προκήρυξης. 
 
Με απόφασή της, η ΡΑΕ καταρτίζει Προσωρινό Κατάλογο Συμμετεχόντων, με τους 
Συμμετέχοντες, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια και προϋποθέσεις και δύνανται να 
συμμετάσχουν στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
 
Με την ίδια ως άνω απόφαση, η ΡΑΕ, καταρτίζει Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων. 
 
Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι 
οι Εκπρόσωποι στο Στάδιο Α’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
 

 

Άρθρο 13. Ενστάσεις κατά το Α’ Στάδιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

13.1 Ο Εκπρόσωπος των Συμμετεχόντων που περιλαμβάνονται στον Προσωρινό 
Κατάλογο Αποκλεισθέντων του προηγούμενου άρθρου δύναται να υποβάλει ένσταση επί 
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των προσωρινών αποτελεσμάτων του Σταδίου Α’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας εντός 
της προθεσμίας που προβλέπεται στο χρονοδιάγραμμα της παρούσας (Πίνακας 2). Η 
ενημέρωσή του αναφορικά με τον αποκλεισμό της συμμετοχής του από τη δεύτερη φάση 
(Στάδιο Β’) της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, θα πραγματοποιηθεί μέσω ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας, που έχει δηλώσει ο 
Εκπρόσωπος. 
 
Η ένσταση υπογράφεται από τον Εκπρόσωπο που συμμετέχει στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία, όπως ορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, και φέρει θεώρηση του γνήσιου της 
υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από αρμόδια αρχή και υποβάλλεται ηλεκτρονικά 
σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (τύπου κατά προτίμηση ‘.pdf’) μέσω ηλεκτρονικής 
αλληλογραφίας στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) tender_res@rae.gr 
και info@rae.gr. 
 
13.2 Η ΡΑΕ αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός της προθεσμίας, που ορίζεται στο 
χρονοδιάγραμμα της παρούσας Προκήρυξης (Πίνακας 2). 
 
Με απόφασή της, η ΡΑΕ καταρτίζει τον Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων στη δεύτερη 
φάση (Στάδιο Β’) της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και τον Οριστικό Κατάλογο 
Αποκλεισθέντων από αυτή για την Κατηγορία IV. 
 
 

Άρθρο 14. Στάδιο Β’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Ηλεκτρονική Δημοπρασία 
– Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Διαδικασία – Όροι 

14.1 Στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία της δεύτερης φάσης (Στάδιο Β’) της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας συμμετέχουν όσοι περιλαμβάνονται στον Οριστικό Κατάλογο 
Συμμετεχόντων για την Κατηγορία IV, σύμφωνα με την απόφαση της ΡΑΕ. 
 
Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί από τον πάροχο ηλεκτρονικών δημοπρασιών 
μέσω Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 
 
14.2 Η ανωτέρω Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί, σύμφωνα με την κατωτέρω 
διαδικασία και όρους: 

14.2.1 Γενικοί Όροι που διέπουν την Ηλεκτρονική Δημοπρασία 

14.2.1.1 Γλώσσα: Η Δημοπρασία θα διεξαχθεί μόνο στην Ελληνική γλώσσα. 
14.2.1.2 Νόμισμα: Το νόμισμα, με βάση το οποίο θα διεξαχθεί η δημοπρασία, θα είναι το 
ευρώ (€). 
14.2.1.3 Εκκίνηση – Διάρκεια: 
Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί τις ημερομηνίες και ώρες που ορίζονται στο 
χρονοδιάγραμμα της παρούσας Προκήρυξης, με την επιφύλαξη της παρ. 10.2.5.. Η 
διάρκεια κάθε Δημοπρασίας θα είναι τριάντα (30) λεπτά χωρίς καμία παράταση. 
14.2.1.4 Ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς της Κατηγορίας IV: 
Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται με Απόφαση της ΡΑΕ, με την οποία 
καθορίζεται και Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων της Κατηγορίας IV. 
14.2.1.5 Τιμή εκκίνησης: 
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται στον Πίνακα 1 της παρούσας Προκήρυξης. Η εν λόγω τιμή 
είναι η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή εκκίνησης για κάθε Συμμετέχοντα, με την οποία 
εκκινείται η Ηλεκτρονική Δημοπρασία. Κάθε Εκπρόσωπος θα υποβάλλει προσφορές σε 
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€/MWh και θα μπορεί να βελτιώνει την τιμή προσφοράς του. Η τιμή που υποβάλλει κάθε 
φορά θα πρέπει είναι μικρότερη από την προηγούμενη. Η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δεν 
θα κάνει αποδεκτή τιμή που θα υποβληθεί και η οποία θα είναι μεγαλύτερη ή ίση από την 
τελευταία υποβληθείσα τιμή προσφοράς του Εκπροσώπου. 
14.2.1.6 Βήμα βελτίωσης της τιμής προσφοράς: 
Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, κάθε Εκπρόσωπος δύναται να 
προβαίνει σε βελτίωση της εκάστοτε προσφοράς του, της Τιμής Αναφοράς σε €/MWh, η 
οποία (βελτίωση) θα ανέρχεται κατ’ ελάχιστο όριο σε ένα λεπτό του ευρώ (0,01€), δηλαδή 
0,01 €/MWh ή σε πολλαπλάσιο αυτής. 
14.2.1.7 Μονάδες Μέτρησης και διαπραγμάτευσης της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στο 
σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας: 
Διευκρινίζεται ότι, στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, η συνολική 
δημοπρατούμενη ισχύς ανά δημοπρασία, η ισχύς που αναλογεί σε κάθε Συμμετέχοντα, η 
υπολειπόμενη ποσότητα ισχύος, η δεσμευμένη ποσότητα κ.λπ. θα είναι εκπεφρασμένες σε 
Watt (W) (και όχι MW). 

14.2.2 Υποβολή προσφορών 
 
14.2.2.1 Αποδεκτές προσφορές 
Κατά τη διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται 
οι προσφορές, που ικανοποιούν ταυτόχρονα τις εξής προϋποθέσεις: 

1). Είναι χρονικά έγκυρες, δηλαδή, παρελήφθησαν και επεξεργάστηκαν από το 
σύστημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας εντός του χρόνου διάρκειας της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Η χρονική εγκυρότητα ή μη μιας προσφοράς 
υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνον σύμφωνα με το χρόνο παραλαβής και 
επεξεργασίας της υποβληθείσας προσφοράς από το σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας και όχι σύμφωνα με το χρόνο αποστολής της προσφοράς, που 
αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του Εκπροσώπου, καθόσον μεσολαβεί ένα 
χρονικό διάστημα για την μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του 
Εκπροσώπου στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και την επεξεργασία 
της προσφοράς από το εν λόγω σύστημα. Η ευθύνη καθυστέρησης παραλαβής και 
επεξεργασίας της προσφοράς από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα βαρύνει 
αποκλειστικά τον Εκπρόσωπο. 
 

2). Βελτιώνουν (μειώνουν) την προηγούμενη αποδεκτή προσφορά του εκάστοτε 
Εκπροσώπου κατά τιμή. 
Την ευθύνη για τυχόν σημαντική καθυστέρηση παραλαβής και επεξεργασίας από 
την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα έχει αποκλειστικά ο κάθε Εκπρόσωπος. 
 

14.2.2.2 Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή από το σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας υπερισχύει και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές του ίδιου 
Εκπροσώπου. 
 
14.2.3 Ειδικοί όροι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας 
 
Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, παραλλαγή του αμερικάνικου τύπου 
(Yankee Reverse) και θα διενεργείται ως εξής: 
 
14.2.3.1 Στοιχεία προσφοράς 
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Κάθε προσφορά περιλαμβάνει μια αριθμητική παράμετρο (παράμετρος τιμής) και θα 
αντιπροσωπεύει την τιμή (σε ευρώ) που προσφέρεται από τον Εκπρόσωπο ανά μονάδα 
πωλούμενης ενέργειας (MWh), δηλαδή, την προσφερόμενη τιμή ανά MWh, η οποία θα 
αποτελεί Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.) της εγκατάστασης. Ο Εκπρόσωπος στην Hλεκτρονική 
Δημοπρασία, υποβάλλει την προσφορά του σε €/MWh και αφορά αποκλειστικά όλη την 
ενέργεια που θα πωλεί από το σύνολο της ισχύος του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ΑΠΕ ή του Συγκροτήματος σταθμών ΑΠΕ, με τον οποίο και λαμβάνει 
μέρος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία.  
 
Η ποσότητα των προσφορών κάθε Εκπροσώπου, δηλαδή, η συνολική ισχύς των 
εγκαταστάσεων, που αφορούν στην Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση, είναι 
συγκεκριμένη, μη δυνάμενη να μεταβληθεί, ορατή κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας 
μόνο από τον ίδιο τον Εκπρόσωπο και εισηγμένη στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα πριν την 
έναρξη της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 
 
14.2.3.2 Κανόνες υποβολής προσφορών 
 
Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, κάθε Εκπρόσωπος μπορεί να 
πληροφορηθεί από το σύστημα την ποσότητα ισχύος (σε W) από τη δημοπρατούμενη 
ισχύ, που έχει προσωρινά δεσμεύσει ο ίδιος, με βάση την τελευταία αποδεκτή από το 
σύστημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προσφορά, που έχει υποβληθεί. Βελτίωση 
προσφοράς μπορεί να γίνει, ακόμη και στην περίπτωση που έχει προσωρινά δεσμευθεί 
υπέρ Εκπροσώπου η ποσότητα ισχύος (σε W) που αυτός επιθυμεί, ώστε ο εν λόγω 
Εκπρόσωπος να προσπαθήσει να διασφαλιστεί, έναντι πιθανών αντιπροσφορών άλλων 
Συμμετεχόντων. 
 
Η βελτίωση κάθε προσφοράς γίνεται με μείωση της αριθμητικής παραμέτρου της τιμής σε 
σχέση με την προσφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο Εκπρόσωπος. 
 
14.2.3.3 Κανόνας καλύτερης προσφοράς  
 
Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, το σύστημα δεσμεύει προσωρινά 
ποσότητες ισχύος υπέρ των Συμμετεχόντων, ώστε να δύνανται, με βάση τις ενδείξεις, τις 
οποίες οι Εκπρόσωποι παρακολουθούν σε συνεχή ροή στο σύστημα, να αποφασίζουν για 
την περαιτέρω συμμετοχή τους και την στρατηγική τιμών, που θα ακολουθήσουν στη 
συνέχεια της Δημοπρασίας. Στο τέλος της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, το σύστημα 
οριστικοποιεί την κατανομή της διαθέσιμης ποσότητας ισχύος με βάση την κατάταξη των 
τελευταίων αποδεκτών προσφορών κάθε Εκπροσώπου. Η προσωρινή δέσμευση 
ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας και η τελική οριστικοποίηση γίνονται ως 
εξής: 

 Καλύτερη θεωρείται η προσφορά που έχει τη χαμηλότερη αριθμητική παράμετρο 
τιμής, δηλαδή τη χαμηλότερη τιμή σε € ανά MWh. Το σύστημα δεσμεύει 
προσωρινά στη συγκεκριμένη προσφορά την αντίστοιχη ποσότητα ισχύος του 
Συμμετέχοντα και προχωρά στην επόμενη καλύτερη (κατ’ αύξουσα τιμή) 
αριθμητική παράμετρο τιμής, που έχει προσφερθεί. Από την εναπομείνασα 
ποσότητα δημοπρατούμενης ισχύος, δεσμεύει προσωρινά αυτή που αναλογεί με 
βάση την εγκατεστημένη ισχύ της εγκατάστασης ποσότητα ισχύος στο δεύτερο 
κατά σειρά μειοδότη, και προχωρά στην επόμενη αριθμητική παράμετρο τιμής 
κ.ο.κ.. 

 Αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε «καλύτερη» είναι αυτή, του 
Συμμετέχοντα με την μικρότερη Ισχύ Συμμετοχής (παράμετρος ποσότητας). 



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ 
ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ 

ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) 

37 
 

 Αν δύο προσφορές έχουν την ίδια παράμετρο τιμής και την ίδια Ισχύ Συμμετοχής 
(παράμετρο ποσότητας), τότε «καλύτερη» είναι αυτή που υποβλήθηκε στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία νωρίτερα (ήτοι, η προσωρινή δέσμευση/κατακύρωση 
γίνεται κατά χρονική προτεραιότητα). 

 Με τη λήξη της δημοπρασίας, οι προσωρινές δεσμεύσεις γίνονται οριστικές και 
«κλειδώνουν» στους αντίστοιχους Συμμετέχοντες με βάση την τελική λίστα 
προτεραιότητας «καλύτερης προσφοράς» (δηλαδή παράμετρος τιμής, παράμετρος 
ποσότητας και παράμετρος χρόνου). Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία των 
διαδοχικών δεσμεύσεων, αν η Ισχύς Συμμετοχής μίας προσφοράς είναι 
μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, (είτε στη διάρκεια της δημοπρασίας 
με τις προσωρινές δεσμεύσεις, είτε στο κλείσιμο με την οριστικοποίηση) η 
προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα προχωρά στην επόμενη 
προσφορά προς εξυπηρέτηση. 

Επισημαίνεται, ότι για λόγους διαφάνειας και διασφάλισης δίκαιων κανόνων 
ανταγωνισμού και ομαλής διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας προκειμένου τα 
αποτελέσματα, όπως αυτά θα προκύψουν αυτόματα από το σύστημα της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας και θα αποσταλούν στη ΡΑΕ, σύμφωνα με το άρθρο 15 της παρούσας 
Προκήρυξης, να είναι αυτά που θα ανακοινωθούν με την απόφαση της ΡΑΕ επί των 
Οριστικών Αποτελεσμάτων της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας, δεν είναι δυνατή η 
υπερκάλυψη της δημοπρατούμενης ισχύος. Η όποια εναπομείνασα δημοπρατούμενη ισχύς 
θα μεταφερθεί στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία της ίδιας κατηγορίας. 

Τέλος, επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία δε συνεπάγεται 
αυτόματα και την κατοχύρωση οποιασδήποτε ποσότητας ισχύος στο κλείσιμο της 
δημοπρασίας. Η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία παρέχει απλά στους 
Συμμετέχοντες τη δυνατότητα διεκδίκησης της ποσότητας ισχύος του σταθμού τους μέσω 
της περιγραφόμενης στο παρόν μειοδοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, προκειμένου, αν 
επιλεγούν οριστικά, να ενταχθούν στο καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ν. 4414/2016. 

14.2.4 Δημοσιότητα στοιχείων κατά την Ηλεκτρονική Δημοπρασία 
 
Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται κάθε στιγμή σαν πληροφορία στην οθόνη εκάστου 
Εκπροσώπου θα είναι τα στοιχεία που σχετίζονται με την τελευταία (χρονικά) προσφορά 
του, δηλαδή: 

 Η τιμή σε ευρώ ανά MWh, που προσφέρει ο Εκπρόσωπος. 
 Αν, με την εν ισχύ προσφορά του εκείνη τη στιγμή, ο Συμμετέχων περιλαμβάνεται 

στους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες. 
 Η χαμηλότερη προσφερόμενη τιμή, που έχει δοθεί μέχρι εκείνη τη στιγμή. 
 Η τρέχουσα ώρα, με βάση το ρολόι του συστήματος. 
 Ο χρόνος λήξης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

 
14.2.5 Ισχύς προσφορών 
 
Από τη στιγμή που γίνεται αποδεκτή μια προσφορά από το σύστημα δεν είναι δυνατόν να 
ανακληθεί. Οι μόνες προσφορές που γίνονται αποδεκτές είναι αυτές που υποβάλλονται 
μέσω του συστήματος και μόνο κατά τη διάρκεια διενέργειας της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας. Οι προσφορές (μεμονωμένες αριθμητικές παράμετροι - τιμής) δεν 
επιτρέπεται να εξαρτώνται από αιρέσεις ή προθεσμίες. 
 
14.2.6 Πριν τη Δημοπρασία: 
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1). Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία 

απαιτείται: 
 Hλεκτρονικός υπολογιστής (PC ή Mac) με έναν από τους υποστηριζόμενους 

πλοηγούς Internet Explorer, Mozilla Firefox ή Google Chrome στην τρέχουσα 
έκδοσή τους. 

 Σύνδεση με το διαδίκτυο (Internet) με ευθύνη του ιδίου του Εκπροσώπου ως 
προς την ποιότητα και την ταχύτητα σύνδεσης. 

 Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account). 
 

2). Χορηγείται στους Εκπροσώπους εγχειρίδιο χρήσης της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας.  

 
3). Εικονική δημοπρασία: 

Οι Συμμετέχοντες που επιλέγονται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β’ της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας δύνανται να λάβουν μέρος μέσω του Εκπρόσωπου 
τους σε εικονικές δημοπρασίες, που πραγματοποιούνται σε χρόνο, που τους 
κοινοποιείται με ακρίβεια ημέρας και ώρας (εντός του πλαισίου του Πίνακα 2 της 
παρούσας) με την έκδοση της Απόφασης της ΡΑΕ και τα αποτελέσματα του 
Σταδίου Α’. Κατά την εικονική δημοπρασία οι Εκπρόσωποι πρέπει να: 

i. Ελέγξουν την πρόσβαση μέσω του δικτύου του παρόχου διαδικτύου 
(Internet Service Provider - ISP), που διαθέτουν, προς το Σύστημα 
Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών από τις ίδιες θέσεις εργασίας, που 
πρόκειται να συμμετάσχουν στην ηλεκτρονική δημοπρασία, καθώς και 
τυχόν επιβάρυνση, που μπορεί να εμφανιστεί από το εταιρικό τους 
δίκτυο προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών. 

ii. Εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα προς επίλυση πριν τη διενέργεια 
της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

iii. Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να ελέγξουν τη σωστή 
λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλλακτικού ηλεκτρονικού υπολογιστή 
για τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

iv. Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να ελέγξουν τη σωστή 
λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλλακτικού τρόπου σύνδεσης με το 
διαδίκτυο (internet) για τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

v. Ελέγξουν τους κωδικούς πρόσβασής τους στην εφαρμογή των 
ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

vi. Εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας, ώστε να μην έχουν 
ερωτήματα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

vii. Υποβάλλουν προσφορές με τους κωδικούς πρόσβασής τους, με τους 
οποίους θα συμμετάσχουν και στην ηλεκτρονική δημοπρασία, ώστε να 
επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία τους. 

Η συμμετοχή στην εικονική δημοπρασία είναι δυνητική. Σε περίπτωση μη συμμετοχής 
τους, η ΡΑΕ δεν ευθύνεται για τυχόν λανθασμένη, εκ μέρους του Εκπροσώπου, χρήση του 
συστήματος. 

Διευκρινίζεται ότι, οι Εκπρόσωποι θεωρείται ότι είναι πλήρως κατατοπισμένοι για το 
Σύστημα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, αφού έχουν ενημερωθεί για τους διαθέσιμους 
τρόπους εκπαίδευσης και για την υποχρέωση συμμετοχής τους στην εικονική δημοπρασία. 

14.2.7 Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας 
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14.2.7.1 Αποδεκτές προσφορές 
Η προσφορά ενός Εκπροσώπου γίνεται αποδεκτή μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο 
παρακάτω προϋποθέσεις: 
 

1). Γίνεται αποδεκτή από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας εντός του 
χρόνου διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, με βάση τη διαδικασία και 
τον απαιτούμενο χρόνο αποδοχής και επεξεργασίας μιας προσφοράς από τα 
συστήματα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 

2). Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της Δημοπρασίας, που έχει επιλεγεί. Κάθε φορά 
που μία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μήνυμα) 
στην οθόνη του Εκπροσώπου για το αν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. 
Προσφορά, που δεν ικανοποιεί τους όρους της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, δε 
γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, θεωρείται ως μη γενόμενη και δε λαμβάνεται 
υπόψη σε οποιοδήποτε σημείο της Δημοπρασίας. 
 

14.2.7.2 Βλάβες και τεχνικά προβλήματα 
Ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα, 
ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλήματος κατά τη διάρκεια 
της κανονικής Δημοπρασίας. Σε περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν τα 
ακόλουθα: 

1). Τεχνικό πρόβλημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. Σε περίπτωση ύπαρξης 
σοβαρού προβλήματος της τεχνικής υποδομής του συστήματος κατά τη διάρκεια 
διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, η ΡΑΕ διατηρεί το δικαίωμα της 
προσωρινής αναστολής της δημοπρασίας και της συνέχισής της, μετά την άρση 
του προβλήματος, μετά την έγκαιρη ενημέρωση των Συμμετεχόντων, που θα γίνει 
από τη ΡΑΕ. Σε περίπτωση, κατά την οποία το τεχνικό πρόβλημα δε δύναται να 
αποκατασταθεί, η ΡΑΕ ενημερώνει τους Εκπροσώπους για την ύπαρξη 
προβλήματος και η ηλεκτρονική δημοπρασία αναβάλλεται και επαναλαμβάνεται 
σε ημερομηνία και ώρα, που γνωστοποιεί η ΡΑΕ εντός εύλογου χρόνου στους 
Εκπροσώπους μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail). 
 

2). Τεχνικό πρόβλημα Εκπροσώπου. Σε περίπτωση προβλήματος της υποδομής 
(σύνδεση στο διαδίκτυο (Internet), βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κ.λπ.) ενός 
Εκπροσώπου, ο τελευταίος μπορεί να συνεχίσει τη συμμετοχή του στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία με τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης (οι 
οποίοι είναι επιλογής και ευθύνης του Εκπροσώπου), όπως έχει ενημερωθεί κατά 
τη διάρκεια της εκπαίδευσης και ενδεχομένως δοκιμάσει κατά την εικονική 
δημοπρασία (λ.χ. δεύτερη ανεξάρτητη σύνδεση στο Internet, άλλο Η/Υ κ.λπ.). Η 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία δε διακόπτεται για λόγους προβλήματος υποδομής 
Εκπροσώπου ή αδυναμίας υποβολής προσφοράς Εκπροσώπου. 

 
Στην περίπτωση, που ένας Εκπρόσωπος αποσυνδεθεί κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας, 
η τελευταία τιμή, που είχε καταχωρήσει στο σύστημα, αποθηκεύεται. Αυτό δε διασφαλίζει 
ότι, αν είχε δεσμεύσει ποσότητα κατά την στιγμή της αποσύνδεσης, η ποσότητα αυτή δεν 
μπορεί να διεκδικηθεί από άλλους Εκπροσώπους, δηλαδή, να μην μπορεί να αποδεσμευθεί 
από το συγκεκριμένο χρήστη. Σε περίπτωση αποσύνδεσης και επανασύνδεσης ενός 
Εκπροσώπου, η συμμετοχή του στην εξέλιξη της Δημοπρασίας συνεχίζεται με τα 
πραγματικά δεδομένα της στιγμής επανασύνδεσης, δηλαδή: 
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 αν κατά την αποσύνδεση, είχε δεσμεύσει προσωρινά ποσότητα και μέχρι την 
επανασύνδεση δεν είχαν υποβληθεί καλύτερες ανταγωνιστικές προσφορές, θα 
συνεχίσει να την έχει δεσμεύσει προσωρινά, 

 αν κατά την αποσύνδεση, είχε δεσμεύσει προσωρινά ποσότητα και μέχρι την 
επανασύνδεση υποβλήθηκαν μία ή καλύτερες ανταγωνιστικές προσφορές από τη 
δική του, η ποσότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλέον δεσμευμένη στον 
συγκεκριμένο Εκπρόσωπο και αυτός θα πρέπει να συνεχίσει τις προσφορές του με 
βάση τα πραγματικά δεδομένα της στιγμής της επανασύνδεσης. 

 
Στην περίπτωση που δεν καταφέρει να επανασυνδεθεί, τα αποτελέσματα που θα εκδοθούν 
δε θα μπορούν να προσβληθούν από τον εν λόγω Εκπρόσωπο, καθώς η ευθύνη 
αποσύνδεσης βαρύνει αποκλειστικά τον ίδιο, ούτε προφανώς να διεκδικήσει οτιδήποτε 
περαιτέρω, κάτι που αποτελεί σαφή όρο της παρούσας Προκήρυξης. 
 
14.2.8 Εγγυήσεις 
 
Η ΡΑΕ και ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών δεν ευθύνονται και δεν παρέχουν 
οποιαδήποτε εγγύηση έναντι των Συμμετεχόντων ότι η πρόσβαση, η χρήση και η 
επικοινωνία τους με την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα ηλεκτρονικών δημοπρασιών θα είναι 
απρόσκοπτη. Επίσης, δεν ευθύνεται για τη μη παροχή ή την πλημμελή παροχή της 
υπηρεσίας, που οφείλεται σε ή σχετίζεται με γεγονότα εκτός του ελέγχου τους. Σε κάθε 
περίπτωση, οι Εκπρόσωποι και οι Κάτοχοι των σταθμών ΑΠΕ δεν έχουν κάποιο δικαίωμα 
ή αξίωση από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία. 
 
14.2.9 Αποδοχή όρων 
 
Οι Κάτοχοι των σταθμών ΑΠΕ, που λαμβάνουν μέρος στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία και 
οι Εκπρόσωποί τους αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους όρους της παρούσας 
Προκήρυξης, το εγχειρίδιο χρήσης, τους γενικούς όρους και οδηγίες, καθώς και τους 
ειδικότερους όρους, που ορίζονται στην ιστοσελίδα του παρόχου της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας. 
 
14.2.10 Υποβολή Ενστάσεων 
 
Μετά το πέρας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της Κατηγορίας IV, δύναται να 
υποβληθούν ενστάσεις από τους Εκπροσώπους με αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος (e-
mail) από την ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), που ο Εκπρόσωπος έχει χρησιμοποιήσει 
για την εγγραφή/πιστοποίηση χρήστη για την εγκατάστασή του, η οποία συμμετέχει στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, στην ηλεκτρονική διεύθυνση tender_res@rae.gr, αυστηρά, 
εντός τριάντα (30) λεπτών από την ώρα λήξης της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Στην 
ένσταση θα πρέπει, επί ποινή απόρριψης αυτής, να αναφέρονται τα πλήρη στοιχεία του 
Εκπροσώπου και της εγκατάστασής του για την οποία συμμετέχει στην Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία. 
 

Άρθρο 15. Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας 

Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, ο πάροχος ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών περατώνει το έργο του με την αποστολή των αποτελεσμάτων της δημοπρασίας 
στη ΡΑΕ. 
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Η ΡΑΕ, με βάση τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και κατόπιν της εξέτασης 
και αξιολόγησης των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με τα άρθρα 13 και 
14.2.10. της Προκήρυξης, αποφασίζει σχετικά με τους Συμμετέχοντες - Κάτοχους σταθμού 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, που μειοδότησαν και επιλέχθηκαν μέσω της εν 
λόγω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, για να ενταχθούν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης ως Επιλεγέντες Κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ στην Κατηγορία IV. 
 
Επίσης, όλα τα έργα της Κατηγορίας IV, τα οποία δεν επελέγησαν, ως αποτέλεσμα της 
ηλεκτρονικής δημοπρασίας, κατατάσσονται κατά αύξουσα σειρά με βάση την τελική 
προσφορά τους, που έγινε αποδεκτή από το σύστημα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 
 
Η διαφορά ισχύος μεταξύ της ακριβούς δημοπρατούμενης ισχύος και της συνολικής 
κατακυρωθείσας ισχύος, που αφορά την Κατηγορία IV, μεταφέρεται στην επόμενη 
ανταγωνιστική διαδικασία, που θα διεξαχθεί και θα αφορά στην ίδια Κατηγορία σταθμών 
ΑΠΕ. 
 
Η ΡΑΕ, με Απόφασή της, καταρτίζει τους σχετικούς καταλόγους αποτελεσμάτων των 
Συμμετεχόντων – Κατόχων σταθμών ΑΠΕ για την Κατηγορία IV, τους αναρτά στην 
ιστοσελίδα της και ενημερώνει τους Εκπροσώπους των Επιλεγέντων Κατόχων σταθμών 
ΑΠΕ, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, στην ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail), που έχουν 
δηλώσει. 
 
Οι Επιλεγέντες Κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ θα πρέπει να προσκομίσουν στη ΡΑΕ (μέσω του 
Εκπροσώπου) την Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11 της παρούσας Προκήρυξης. 

 

Άρθρο 16. Υλοποίηση των εγκαταστάσεων, που εντάχθηκαν σε καθεστώς 
στήριξης  με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 

16.1 Επιτρέπεται η μεταβίβαση των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι 
τροποποιήσεις των Αδειών Παραγωγής, που προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό 
Αδειών, των ανωτέρω εγκαταστάσεων 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 Κατόχου του σταθμού ΑΠΕ από το νέο πρόσωπο, σε όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την Ανταγωνιστική Διαδικασία, 
βάσει της παρούσας Προκήρυξης. 
 
16.2 Επιτρέπεται η μείωση της ισχύος με την οποία ο σταθμός συμμετείχε στην 
Ανταγωνιστική Διαδικασία είτε μεμονωμένα είτε ως μέλος Συγκροτήματος, για τα έργα 
που εντάχθηκαν σε καθεστώς λειτουργικής ενίσχυσης κατόπιν της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, περιπτ. 11.2.6.2.. Η αύξηση της 
μέγιστης αποδιδόμενης στο δίκτυο ισχύος από αιολικούς σταθμούς ή εγκατεστημένης 
ισχύος για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση. Επίσης 
δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση μεταφορά ισχύος από ένα σταθμό ΑΠΕ 
Συγκροτήματος σε άλλον του ιδίου Συγκροτήματος. 
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16.3 Ο Επιλεγείς Κάτοχος σταθμού ΑΠΕ οφείλει να υποβάλει μέσω του Εκπροσώπου του 
στη ΡΑΕ εξαμηνιαία λεπτομερή έκθεση προόδου, σχετικά με την υλοποίηση κάθε έργου 
του.  

 
16.4 Η ΡΑΕ παρακολουθεί στενά την υλοποίηση όλων των έργων, που επελέγησαν στο 
πλαίσιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και δύναται να ζητά την υποβολή 
συγκεκριμένων στοιχείων από κάθε έναν Επιλεγέντα Κάτοχο του σταθμού ΑΠΕ ή από τον 
Εκπρόσωπό του, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να τα προσκομίζει όποτε του ζητηθούν. 

 
16.5 Σε περίπτωση που ο Επιλεγείς Κάτοχος σταθμού ΑΠΕ δεν καταθέσει την Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 11.2.6.2 της 
Προκήρυξης, η εγκατάστασή του απεντάσσεται από το καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης, και η κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του έργου 
θα καταπίπτει 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 (ΦΕΚ Α’ 179), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 10 
του άρθρου 131 του ν.4495/2017 (ΦΕΚ Α’ 167). 
 

Άρθρο 17. Ρήτρες - Κυρώσεις για την καλή εκτέλεση του έργου 

Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού των 
Επιλεγέντων Κατόχων σταθμών ΑΠΕ εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας (Πίνακας 1) ή 
των τυχόν παρατάσεων αυτής λόγω δικαστικής αναστολής: 

1). οι εν λόγω εγκαταστάσεις ΑΠΕ απεντάσσονται από το καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, 

2). καταπίπτουν στο σύνολό τους οι Εγγυητικές Επιστολές, που έχουν κατατεθεί για 
την εξασφάλιση της καλής εκτέλεσης του έργου, 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 της παρούσας Προκήρυξης, 

3). εκκινούν οι διαδικασίες εξέτασης των λόγων καθυστέρησης, προκειμένου για την 
ανάκληση της άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα σχετικώς οριζόμενα στο άρθρ. 
42 του Κανονισμού Αδειών Παραγωγής από Μονάδες ΑΠΕ και ΣΥΘΥΑ (ΦΕΚ 
Β’ 2373/2011). 

 

Άρθρο 18. Ματαίωση – Αναβολή της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

Η ΡΑΕ δύναται να ματαιώνει ή να αναβάλει την Ανταγωνιστική Διαδικασία σε οποιοδήποτε 
στάδιο με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση: 

1). για ειδικούς λόγους δημοσίου συμφέροντος ή ανωτέρας βίας, 
2). αν διαπιστωθούν σφάλματα ή παραλείψεις σε οποιοδήποτε στάδιο της 

διαδικασίας, που καθιστούν επισφαλή τη συνέχισή της, 
3). στην περίπτωση που η διαδικασία απέβη άγονη, είτε λόγω μη υποβολής αιτήσεων 

συμμετοχής, είτε λόγω αποκλεισμού κατά το Α’ Στάδιο όλων των Συμμετεχόντων, 
είτε λόγω πρόκρισης στο Β’ Στάδιο λιγότερων των τριών νομικών προσώπων 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10.1.2. της παρούσας Προκήρυξης. 
 

Σε περίπτωση που η ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία IV ματαιωθεί ή κηρυχθεί 
άγονη, τότε επιστρέφονται το Τέλος Συμμετοχής σε κάθε έναν Συμμετέχοντα και η 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, που προβλέπονται στον Πίνακα 1 σε κάθε έναν Κάτοχο 
σταθμού ΑΠΕ.  
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Σε περίπτωση που αναβληθεί η ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία IV, τότε δεν 
επιστρέφονται το Τέλος Συμμετοχής και η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής, με την 
επιφύλαξη της παρ. 11.2.6.3., και προσδιορίζεται νέα ημερομηνία διενέργειας. 

 

Άρθρο 19. Δημοσίευση της Προκήρυξης 

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και θα δημοσιευτεί στην 
Εφημερίδα της Κυβέρνησης και στη Διαύγεια. 

 
 

Αθήνα, 21/02/2019 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

 
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ 

ΣΤΑΘΜΟΥ/ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΚΑΤΟΧΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ / ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΣΤΗΝ ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ 

ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΑΠΕ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ 
ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 TOY Ν. 4414/2016) 

 
Τμήμα Ι : Στοιχεία Εκπροσώπου  

 
Εκπρόσωπος Κατόχου/-ων σταθμού/-ών ΑΠΕ που συμμετέχει/-ουν στην ανταγωνιστική 

διαδικασία 
Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου:  

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο / Φαξ:  

 E-mail:  

   

Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Εγκατάστασης / Εγκαταστάσεων 
 

 Αριθμός έργων που συμμετέχουν 
μέσω του ανωτέρω Εκπροσώπου:

 

 (Συνολική) Εγκατεστημένη Ισχύς 
(Watt):

 

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (Username)* 
Πιστοποίησης Εκπροσώπου για τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία 

 
 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (Username): ………………………………. 

   

 

                                                 
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (Username), ο οποίος συνοδεύει την εγγραφή στον 
ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική 
διεύθυνση επικοινωνίας του Εκπροσώπου με τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας. 
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Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
 

 
Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που εκδόθηκε 
από …………………………….., στις …………………………, ως Εκπρόσωπος Κατόχου/-ων 
σταθμού/-ών ΑΠΕ που συμμετέχει/-χουν στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή εγκαταστάσεων ΑΠΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του ν. 4414/2016) της ΡΑΕ δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 
 
1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία έχω εγγραφεί και πιστοποιηθεί 

στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω 
της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη 
φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’), καθώς και η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η ….........@................................... Ο κωδικός χρήστη (Username), τον 
οποίο έχω λάβει κατά την εγγραφή μου ως Εκπρόσωπος Κατόχου/-ων σταθμού/-ών ΑΠΕ που 
συμμετέχει/-χουν στην ανταγωνιστική διαδικασία στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, είναι ο ....................................................................... 

 
(β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 

(Username) και των λοιπών κωδικών, που μου έχουν χορηγηθεί, της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α’) και η συμμετοχή, 
εφόσον κληθώ να συμμετάσχω ως Εκπρόσωπος Κατόχου/-ων σταθμού/-ών ΑΠΕ που συμμετέχει/-
χουν στην ανταγωνιστική διαδικασία, κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Β’) και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα 
οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (Username) και των 
λοιπών κωδικών, που έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζω από τώρα 
την εξουσιοδότηση προς το πρόσωπό μου για την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής και της/των 
προσφοράς/-ών, που θα υποβληθεί/-ούν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές 
και σαν να έγιναν από εμένα τον ίδιο και για λογαριασμό  του/των Κατόχου/-ων σταθμού/-ών ΑΠΕ 
που συμμετέχει/-χουν στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών και για λογαριασμό 
τους. 

 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής 
και έχουν τηρηθεί οι όροι αυτών. 

Γ. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρει τον 
αποκλεισμό από τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα: 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 
του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Δ. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία 
και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου 
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(ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

Ε. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που ο/οι Κάτοχος/-οι σταθμού/-ών ΑΠΕ που εκπροσωπώ 
επιλεγούν στην Ανταγωνιστική Διαδικασία, και ότι θα αποκλεισθεί ο Κάτοχος/-οι του/των σταθμού/-ών 
ΑΠΕ, εφόσον κάποια από τις εν λόγω δηλώσεις αποδειχθεί αναληθής. 

 

ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ .............., ..............20… (τόπος/ ημερομηνία) 
Ο Εκπρόσωπος Κατόχου/-ων σταθμού/-ών ΑΠΕ που 
συμμετέχει/-χουν στην ανταγωνιστική διαδικασία - 

Δηλών 
 
 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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Υπεύθυνη Δήλωση Κατόχου Έργου 1: 

 
   

Νομική μορφή Επωνυμία Κατόχου Έργου 

Φυσικό Πρόσωπο  

Νομικό Πρόσωπο  

Ανώνυμη Εταιρεία (Α.Ε.)  

Προσωπική Εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε.)  

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.)  

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (Ι.Κ.Ε.)  

Λοιπά Νομικά Πρόσωπα (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)) 

 

 
  

 
Τμήμα Ι : Στοιχεία Κατόχου σταθμού ΑΠΕ 

 
Ι.1 Στοιχεία Κατόχου σταθμού ΑΠΕ - φυσικού προσώπου 

 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου:

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ.:  

   Τηλέφωνο / Φαξ:  

 E-mail:  

 

Ι.2.1 Στοιχεία Κατόχου σταθμού ΑΠΕ - νομικού προσώπου 

 Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή:  

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο / Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος του νομικού προσώπου 

 Όνομα:  

 Επώνυμο:  
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 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή διαβατηρίου:  

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο / Φαξ:  

 E-mail:  

   

Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Εγκατάστασης 
 

 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (Watt):  

 Άδεια παραγωγής σε ισχύ: NAI / OXI 

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 

 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ:

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής 
Ν. 4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή:

 
NAI / OXI 

 
Τμήμα ΙΙΙ : Υπεύθυνες Δηλώσεις 

 
Ο υπογράφων (Κάτοχος σταθμού ΑΠΕ / νόμιμος εκπρόσωπος Κατόχου σταθμού ΑΠΕ) την παρούσα 
………………………….……………… κάτοικος ………………………., κάτοχος του Δελτίου 
Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από 
…………………………….., στις …………………………, ιδιοκτήτης της ανωτέρω εγκατάστασης ΑΠΕ 
/ νόμιμος εκπρόσωπος της ανώνυμης εταιρείας (A.E.) / της εταιρείας περιορισμένης ευθύνης (E.Π.Ε.) / 
της ομόρρυθμης εταιρείας (O.E.) / της ετερόρρυθμης εταιρείας (E.E.) / της ιδιωτικής κεφαλαιουχικής 
εταιρείας (I.K.E.) / του νομικού προσώπου δημοσίου / ιδιωτικού δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ. / Ν.Π.Ι.Δ.) / του 
συνεταιρισμού / της Ενεργειακής Κοινότητας με την επωνυμία 
………………………………………………….. και το διακριτικό τίτλο 
………………………………………….. (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. .......................) δυνάμει της .......... απόφασης του 
Διοικητικού Συμβουλίου (ή του/ων Διαχειριστού/ων αυτής), ιδιοκτήτης/ριας της ανωτέρω εγκατάστασης 
ΑΠΕ και Συμμετέχουσας/οντος στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
εγκαταστάσεων ΑΠΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης 
(άρθρου 7 του ν. 4414/2016) της ΡΑΕ δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν. 1599/1986, έχοντας πλήρη 
γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί 
υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της 
παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 
 

1. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης. 

(Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω ανάλογα με την περίπτωση - φυσικού ή νομικού προσώπου) 

2. Α. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής 
και έχω /έχει το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ τηρήσει τους όρους αυτών. 

Β. Δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό/Ιδρυτική Πράξη του νομικού προσώπου που 



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) 

7 
 

εκπροσωπώ, εκτός όσων αναφέρονται στα σχετικά υποβληθέντα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά και β) 
Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της 
εταιρείας που εκπροσωπώ είναι πράγματι αυτές που αναφέρονται στα υποβληθέντα δικαιολογητικά / β) ο 
διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό/Ιδρυτική Πράξη του νομικού 
προσώπου, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση του νομικού 
προσώπου παραμένουν οι ίδιες. 

Γ. Δεν έχω καταδικασθεί / Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο, που 
εκπροσωπώ, καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρει 
τον αποκλεισμό μου/ του νομικού προσώπου από τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και 
ειδικότερα: 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμβουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του Συμβουλίου. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες, κατά το άρθρο 1 της οδηγίας 91/308/EOK 
του Συμβουλίου, για την πρόληψη χρησιμοποίησης του χρηματοπιστωτικού συστήματος για τη 
νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες. 

Δ. Δεν τελώ / Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, παύση δραστηριοτήτων, 
αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον 
μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, 
αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει 
από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές 
και κανονιστικές διατάξεις. 

Ε. Το/τα νομικό/-ά πρόσωπο/-α που εκπροσωπώ δεν βρίσκεται/βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, 
ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί/τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ν. 4548/2018, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες 
ανάλογες καταστάσεις και, δεν τελεί υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης 
των ανωτέρω νοµοθετηµάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις. 

ΣΤ. Δεν έχω / Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, δωροδοκία 
και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους εγκατάστασής μου 
(ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

Ζ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Η. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου / Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις 
νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου/του. 

Θ. Έχω εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου / Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις του όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλω / που οφείλει σύμφωνα με 
τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου / του. 

Ι. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ/ αναδειχθεί το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ/ει της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον 
κάποια από τις εν λόγω δηλώσεις αποδειχθεί αναληθής. 

 
3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010) 
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Ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / αποτελεί το 
έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010] 
δυνάμει της υπ’ αριθμ. …. Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών / της Διυπουργικής 
Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων και ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας για την ένταξή του σε καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυσης θα ενημερωθούν σχετικά τα 
αρμόδια όργανα των ανωτέρω νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης 
κ.λπ.). 
 
 

Τμήμα V : Δικαιολογητικά 
 
Για τη συμμετοχή μου / του νομικού προσώπου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών 
για την επιλογή εγκαταστάσεων ΑΠΕ προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 του ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, υποβάλλονται, σύμφωνα με τους όρους της 
Προκήρυξης, τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
Α. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 
Α.1. Φυσικό Πρόσωπο 
 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Α.1.1 11.2.1. Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.1.2 11.2.2. Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα: ......./...../20…

Α.1.3 11.2.6.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... €

 
Α.2 Νομικά Πρόσωπα (Α.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου 
(Ν.Π.Δ.Δ.), Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ίδρυμα, σωματείο, συνεταιρισμός ή 
Ενεργειακή Κοινότητα) 
 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Α.2.1 11.2.1. Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2.2 11.2.2. Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Τράπεζα: ......./...../20….

Α.2.3 11.2.6.1. Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
 

Α.2.4 11.2.3. Απόφαση οργάνου διοίκησης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  
 
Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 

Β.1. Φυσικό Πρόσωπο 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1.1 11.2.4.3 Αντίγραφο της αστυνομικής 
ταυτότητας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  



ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ  
ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ  

ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016) 

9 
 

Β.1.2.1 11.2.4.3 Έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Β.1.2.2 11.2.4.3 Μεταβολές έναρξης Επιτηδεύματος 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ.

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 
Β.2 Εταιρείες (Α.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε., Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική εταιρεία) και Ενεργειακές Κοινότητες 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυ

ξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.2.1 11.2.4.1. Κωδικοποιημένο Καταστατικό 
δημοσιευμένο στο Γ.Ε.ΜΗ.

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Β.2.2 11.2.4.1 Γενικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 
(εταιρικών μεταβολών, περί μη λύσης, 
πτώχευσης, θέση σε εκκαθάριση, 
αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία 
συνδιαλλαγής / εξυγίανσης κ.λπ.)

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Β.2.3 11.2.4.1 Αναλυτικό Πιστοποιητικό Γ.Ε.ΜΗ. 
τρέχουσας εκπροσώπησης

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

 
Β.3 Λοιπά Νομικά πρόσωπα (ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, Σωματεία κ.λπ.) 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυ

ξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.3.1 11.2.4.2 Ιδρυτική Πράξη (Νόμοι, Π.Δ., 
Αποφάσεις) / Κωδικοποιημένο 
Καταστατικό 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Β.3.2 11.2.4.2 Απόφαση εκλογής / συγκρότησης 
οργάνου Διοίκησης - εκπροσώπησης 
κ.λπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Β.3.3 11.2.4.2 Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 
Πρωτοδικείου έδρας νομικού 
προσώπου  ή άλλης Διοικητικής Αρχής 
σχετικά με τις τροποποιήσεις του 
καταστατικού/περί μη λύσης κ.λπ.

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 

 
Γ.1. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1. 11.2.5.1.1 Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ...................... 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ...........................

Γ.1.1.1. 11.2.5.1.1 Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:...... 
Ημερομηνία :................

Γ.1.1.2. 11.2.5.1.1 Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες 
δεν συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
ΡΑΕ: ....................... 
Ημερομηνία :................

Γ.1.2 11.2.5.1.2 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή:
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........................... 
Ημερ.:..................

Γ.1.2.1. 11.2.5.1.3 Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή του 
ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................€ 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή:  ............ 
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 

 
Γ.2. Εγκαταστάσεις ΑΠΕ οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1. 11.2.5.2.1. Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ........................ 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ..........................

Γ.2.1.1. 11.2.5.2.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης ΡΑΕ:...... 
Ημερομηνία :................

Γ.2.1.2. 11.2.5.2.1. Βεβαιώσεις περί μεταβολής 
στοιχείων της Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι οποίες 
δεν συνεπάγονται τροποποίησή 
της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
ΡΑΕ:...... 
Ημερομηνία :................

Γ.2.2. 11.2.5.2.2 Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 
σε Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€

 
 
 
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΓΝΗΣΙΟΥ ΥΠΟΓΡΑΦΗΣ .............., ..............20… (τόπος/ ημερομηνία) 

 
Ο Κάτοχος σταθμού ΑΠΕ/νόμιμος εκπρόσωπος του 
Κατόχου Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 

από ΑΠΕ - Δηλών 
 
 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ 
(άρθρου 11.2.3 της Προκήρυξης) 
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Θέμα: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας/Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ./συνεταιρισμού/Ενεργειακής Κοινότητας 
στην Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών / 
αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 
(άρθρου 7 του ν. 4414/2016) της ΡΑΕ – Ορισμός νόμιμου εκπροσώπου – Ορισμός Εκπροσώπου για την 
ανταγωνιστική διαδικασία κ.λπ.. 
 
(σε περίπτωση ΑΕ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω 
Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση των όρων της από .........20… Προκήρυξης για την 
επιλογή κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών φωτοβολταϊκών / αιολικών 
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 
του ν. 4414/2016) της ΡΑΕ και των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους, 
ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει: 
ή  
(σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) Ο παριστάμενος/παριστάμενοι Διαχειριστές εισέρχεται/ονται στη 
συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση των όρων της 
από .........20… Προκήρυξης για την επιλογή, κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής 
προσφορών, φωτοβολταϊκών / αιολικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του ν. 4414/2016) της ΡΑΕ και των όρων της Προκήρυξης, τους 
οποίους αποδέχεται/ονται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν: 
ή 
(σε περίπτωση άλλου νομικού προσώπου, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ, Ενεργειακή Κοινότητα κ.λπ.) Ο 
παριστάμενος/παριστάμενοι Διαχειριστές ή Το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι ....... που αποτελούν το όργανο 
διοίκησης του νομικού προσώπου εισέρχεται/ονται στη συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω 
Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση των όρων της από .........20… Προκήρυξης για την 
επιλογή, κατόπιν της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών, φωτοβολταϊκών / αιολικών 
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 
του ν. 4414/2016) της ΡΑΕ και των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται/ονται στο σύνολό 
τους, ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν: 
 
(α) τη συμμετοχή της εταιρείας/Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ./συνεταιρισμού/Ενεργειακής Κοινότητας, η/ο/το 
οποία/οποίος/οποίο είναι  κάτοχος φωτοβολταϊκής / αιολικής εγκατάστασης, ισχύος (ή εγκατεστημένης 
ισχύος) ……..ΜW, που βρίσκεται (ή που πρόκειται να εγκατασταθεί και αναπτυχθεί) στη θέση ............... 
της Δημοτικής Ενότητας  ...................του Δήμου .............. της Περιφερειακής Ενότητας .................. της 
Περιφέρειας ......................., με την υποβολή Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και τη συμμετοχή, 
εφόσον κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική 
δημοπρασία μέσω της σχετικής ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Β') και την υποβολή προσφοράς/ών κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα 
οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη,  
 
(β) ορίζει τον/την  
Επώνυμο:  ……………………………………….….. 
Όνομα:   ……………………………………….…..  
Πατρώνυμο:  ……………………………………….….. 
Κάτοικο:  ……………………………………….….. 
Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλ.:  ……………………………………….…..  
Κινητό:  ……………………………………….….. 
Fax:  ……………………………………….….. 
E-mail:  ……………………………………….….. 

με ΑΔΤ ......................, A.T. ………………., Ημ. Έκδοσης: …………………………… 
νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας / Ν.Π.Δ.Δ. / Ν.Π.Ι.Δ. / συνεταιρισμού / Ενεργειακής Κοινότητας και 
παρέχει σε αυτόν την εξουσιοδότηση να υπογράψει τη σχετική Υπεύθυνη Δήλωση Κατόχου Έργου 
(σταθμού ΑΠΕ) για λογαριασμό της εταιρείας / Ν.Π.Δ.Δ. / Ν.Π.Ι.Δ. / συνεταιρισμού / Ενεργειακής 
Κοινότητας, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη,  
 
(γ) ορίζει τον/την  
Επώνυμο:  ……………………………………….….. 
Όνομα:   ……………………………………….…..  
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Πατρώνυμο:  ……………………………………….….. 
Κάτοικο:  ……………………………………….….. 
Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλ.:  ……………………………………….…..  
Κινητό:  ……………………………………….….. 
Fax:  ……………………………………….….. 
E-mail:  ……………………………………….….. 

Εκπρόσωπο της εταιρείας / Ν.Π.Δ.Δ. / Ν.Π.Ι.Δ. / συνεταιρισμού / Ενεργειακής Κοινότητας για τους 
σκοπούς της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (εφεξής ο «Εκπρόσωπος») και παρέχει σε αυτόν την 
εξουσιοδότηση  να υπογράψει και να υποβάλλει για λογαριασμό της εταιρείας / του Ν.Π.Δ.Δ. / Ν.Π.Ι.Δ. / 
συνεταιρισμού / Ενεργειακής Κοινότητας την Αίτηση Συμμετοχής και όλα τα σχετικά με την ανωτέρω 
ανταγωνιστική διαδικασία έγγραφα, δικαιολογητικά, δηλώσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα έγγραφα 
απαιτηθούν για τη συμμετοχή της εταιρείας / Ν.Π.Δ.Δ. / Ν.Π.Ι.Δ. / συνεταιρισμού / Ενεργειακής 
Κοινότητας στην υπόψη ανταγωνιστική διαδικασία, όπως επίσης και οποιοδήποτε σχετικό με την 
ανταγωνιστική διαδικασία έγγραφο, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της 
διαδικασίας, και να συμμετάσχει για λογαριασμού της εταιρείας στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία στη 
δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας.  
 

 
Επίσης ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν και δηλώνει/ουν ότι: 
 
(α)   Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία ο Εκπρόσωπος για λογαριασμός της 

εταιρείας / το Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ./ συνεταιρισμός/Ενεργειακή Κοινότητα έχει εγγραφεί και 
πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η 
υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς και η συμμετοχή της/του 
στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η .............................................@............................ 
Τον κωδικό χρήστη (Username) .........................., τον οποίο η ανωτέρω 
εταιρεία/Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ./συνεταιρισμός/Ενεργειακή Κοινότητα έχει λάβει κατά την εγγραφή 
της/του στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, όσον αφορά την 
ανωτέρω φωτοβολταϊκή / αιολική εγκατάσταση, χειρίζεται  ο ως άνω Εκπρόσωπος.  

 
(β)  Η υποβολή, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 

(Username) και των λοιπών κωδικών που έχουν χορηγηθεί στον Εκπρόσωπο της 
εταιρείας/Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ./συνεταιρισμός/ Ενεργειακή Κοινότητα, της Αίτησης Συμμετοχής και 
των Δικαιολογητικών Συμμετοχής στην πρώτη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') 
και η συμμετοχή, εφόσον ο Εκπρόσωπος για λογαριασμό της 
εταιρείας/Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ./συνεταιρισμός/ Ενεργειακή Κοινότητα κληθεί να συμμετάσχει κατά τα 
οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας 
στη δεύτερη φάση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω 
κωδικού χρήστη (Username) και των λοιπών κωδικών που της/του έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως 
έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει/ουν από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την Ηλεκτρονική Δημοπρασία ως 
έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία/ το 
Ν.Π.Δ.Δ./Ν.Π.Ι.Δ./συνεταιρισμός/Ενεργειακή Κοινότητα την ίδια/το ίδιο και για λογαριασμό 
της/του. 

..................... 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ 

(Άρθρου 11.2.6.1  Προκήρυξης) 
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........................................ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
………………………………. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ..................................                                  
(τόπος − ημερομηνία)  
  
Προς: ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «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) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. …….. ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….….  
  
Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντί σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντί 
σας ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από τo ευεργέτημα της διζήσεως, καθώς και 
από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851–853, 855, 862−864 και 866−868 του Αστικού 
Κώδικα, υπέρ της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) με την επωνυμία 
……………………………………………………………….., (………………………………) με ΑΦΜ 
…………………… (και ΑΡΜΑΕ …………………, ΓΕΜΗ ................) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι 
του ποσού των: ΕΥΡΩ ………………………………….. (ΕΥΡΩ …………………………………… 
……………………………………………), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 
εξασφάλιση της συμμετοχής της παραπάνω Εταιρείας / του φυσικού προσώπου / νομικού προσώπου 
στην Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής Προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκές/αιολικές εγκαταστάσεις προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 η οποία διεξάγεται από τη Ρυθμιστική Αρχή 
Ενέργειας  («ΡΑΕ») σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. …./20… απόφασή της (ΦΕΚ ……..) και τη σχετική υπ’ 
αριθμ. [1/2019] Προκήρυξη (εφεξής η «Προκήρυξη» ή «Ανταγωνιστική Διαδικασία») και τη διασφάλιση 
της καλής και αποτελεσματικής διεξαγωγής της αναφορικά με τη συμμετοχή του σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά / αιολικά της …………………………., που βρίσκεται στη 
θέση ......... ...............της Δημοτικής Ενότητας ................. του Δήμου .............. της Περιφερειακής 
Ενότητας .................. της Περιφέρειας .......................,  (αναγράφεται το όνομα και λοιπές λεπτομέρειες 
που προσδιορίζουν επακριβώς το σταθμό παραγωγής) εγκατεστημένης ισχύος …….….. ΜW.  
Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της 
πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το 
βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, 
το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, 
επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται 
για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή 
φυσικού προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή 
προσφυγή της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε 
αρμόδιο δικαστήριο.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει σε … (…) μήνες από την ημερομηνία έκδοσης της υπ’ αριθμ. 
[1/2019] Προκήρυξης. Σε περίπτωση αναβολής με απόφαση της ΡΑΕ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, η 
διάρκεια της παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το διάστημα της 
χορηγηθείσας αναβολής. 
Το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας επιστραφεί εάν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) 
δεν επιλεγεί μέσω της υπόψη Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, που διεξάγει η ΡΑΕ προς ένταξη σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης ή σε περίπτωση ματαίωσης της 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. Άλλως η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει 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), εάν δεν 
ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της.  
Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δε θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας, που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα 
από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και 
θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, β. οποιαδήποτε 
παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη 
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δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας 
(ή του φυσικού προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας.  
Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την 
παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 
Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά 
μας και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την 
ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο.  
Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την ………………..  
  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  
(Άρθρου 11.2.6.2  Προκήρυξης) 
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........................................ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
………………………………. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ..................................                                  
(τόπος − ημερομηνία)  
  
Προς: ΤΗΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΩΝΥΜΙΑ «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) 
 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. …….. ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….….  
  
Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντί σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντί 
σας ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από το ευεργέτημα της διζήσεως, καθώς και 
από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851–853, 855, 862−864 και 866−868 του Αστικού 
Κώδικα, υπέρ της Εταιρείας / φυσικού προσώπου / νομικού προσώπου με την επωνυμία 
……………………………………………………………….., (………………………………) με ΑΦΜ 
…………………… (και ΑΡΜΑΕ …………………, ΓΕΜΗ ................) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι 
του ποσού των: ΕΥΡΩ ………………………………….. (ΕΥΡΩ …………………………………… 
……………………………………………), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 
ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω Εταιρεία / του φυσικού προσώπου / νομικού 
προσώπου της υποχρεώσεώς της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά / αιολικά της …………………………., που βρίσκεται στη 
θέση ......... ...............της Δημοτικής Ενότητας ................. του Δήμου .............. της Περιφερειακής 
Ενότητας .................. της Περιφέρειας .......................,  (αναγράφεται το όνομα και λοιπές λεπτομέρειες 
που προσδιορίζουν επακριβώς το σταθμό παραγωγής) εγκατεστημένης ισχύος …….….. ΜW  που έχει 
επιλεγεί μέσω της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει διεξάγει η ΡΑΕ σύμφωνα με την υπ' αριθμόν 
........../20… απόφασή της (ΦΕΚ .................,) και τη σχετική υπ’ αριθμ. [1/2019] Προκήρυξη προς ένταξη 
σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός … (…) μηνών από την έκδοση της 
υπ' αριθμόν .........../2019 απόφασης της ΡΑΕ και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της 
ανωτέρω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 
4414/2016, στους όρους της ανωτέρω Προκήρυξης και στις ανωτέρω αποφάσεις της ΡΑΕ.   
Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, σας 
δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη λήψει της 
πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να επαληθεύσουμε το 
βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών (3) εργασίμων ημερών, 
το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο από κάθε απαίτηση, 
επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται 
για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή 
φυσικού προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή 
προσφυγή της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε 
αρμόδιο δικαστήριο.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει σε … (…) μήνες μετά την έκδοση της ανωτέρω ........./2019 
απόφασης της ΡΑΕ και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, 
ήτοι την  ......................... Σε περίπτωση παράτασης με απόφαση της ΡΑΕ της ανωτέρω προθεσμίας των 
… (…) μηνών για την ενεργοποίηση της σύνδεσης της ανωτέρω φωτοβολταϊκής / αιολικής 
εγκατάστασης, η διάρκεια της παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το 
διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης. 
Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ανωτέρω σταθμού εντός της ανωτέρω 
προθεσμίας των … (…) μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω το σώμα της εγγυητικής 
επιστολής θα πρέπει να μας επιστραφεί. Άλλως η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει 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), εάν 
εντός της ανωτέρω προθεσμίας των … μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω  δεν έχει 
ενεργοποιηθεί η σύνδεση του ανωτέρω σταθμού ή αν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) δεν εκπληρώσει 
τις υποχρεώσεις που ορίζονται στο άρθρο 11 και στο άρθρο 16 της ανωτέρω Προκήρυξης. Η παρούσα 
εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης (α) κατά ποσοστό ίσο με την μείωση ισχύος της φωτοβολταϊκής / 
αιολικής εγκατάστασης (σταθμού), εφόσον η μείωση αυτή κυμαίνεται μεταξύ ποσοστού 10% - 50% της 
ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και (β) στο σύνολό 
της εφόσον η μείωση ισχύος της φωτοβολταϊκής / αιολικής εγκατάστασης (σταθμού) είναι πάνω από το 
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πενήντα τις εκατό (50%) της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Ανταγωνιστική 
Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.2.6.2. της Προκήρυξης. Με την καταβολή από την 
Τράπεζα οποιουδήποτε ποσού συνεπεία οποιαδήποτε μερικής κατάπτωσης της παρούσας Εγγυητικής 
Επιστολής, μειώνεται αντίστοιχα το ποσό της παρούσας. 
Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας, που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και ανεξάρτητα 
από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική διαχείριση, λύση και 
θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή εξυγίανσης, β. οποιαδήποτε 
παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη 
δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας 
(ή του φυσικού προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας. 
Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με την 
παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 
Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά 
μας και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από την 
ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο.  
Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την ………………..  
  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ 

 
 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο 
άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) 

Ο – Η Όνομα: Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:  

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας: 

Ημερομηνία γέννησης(2):  

Τόπος Γέννησης: 

Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας: Τηλ:

Τόπος Κατοικίας: Οδός: Αρι
θ:

ΤΚ:  

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 
22 του ν. 1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ο/Η υπογράφων/-ουσα την παρούσα …………………………………………., εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κατόχου 
σταθμού ΑΠΕ ο οποίος συμμετείχε στην Ανταγωνιστική ∆ιαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή έργων ΑΠΕ 
προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, 
δηλώνω, σύμφωνα με το άρθρο 8 του ν.1599/1986, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, 
όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, 
που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

Σήμερα, στις … …. 20…, παρέλαβα από τη ΡΑΕ την από …... υπ’ αριθ. ……… Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για 
λογαριασμό του φυσικού προσώπου / της εταιρείας «……………………………….» κατόχου σταθμού ΑΠΕ, η οποία 
κατατέθηκε στη ΡΑΕ στο πλαίσιο της από …. ….. 20… υπ’ αριθ. [1/2019] Προκήρυξης για τη διενέργεια 
Ανταγωνιστικής ∆ιαδικασίας υποβολής προσφορών (ΦΕΚ ……….) για τη συμμετοχή του ως άνω φυσικού προσώπου/ 
της ως άνω εταιρείας κατόχου σταθμού ΑΠΕ ισχύος …………. ΜW στη θέση «………………………………………….», 
∆. ………………………………., Π.Ε. ………………………………………, και ως αντικατάσταση αυτής για την τήρηση 
της υποχρέωσης ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών , κατέθεσα την 
από ….. υπ’ αριθ. ……. Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, και δηλώνω ότι ουδεμία άλλη αξίωση έχει ο κάτοχος 
του σταθμού ΑΠΕ που εκπροσωπώ. 

 
 

Ημερομηνία:      …../…../20….. 
 

Ο/Η ∆ηλ. 
 

(Υπογραφή) 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση 
του άρθρου 8 τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να 
προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται 
με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την 
δηλούσα. 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ 
ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΜΗ ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ 

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ∆ΗΛΩΣΗ 
 (άρθρο 8 Ν.1599/1986) 

 
Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται με αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων 

υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986) 

 

ΠΡΟΣ(1): ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) 

Ο – Η Όνομα:  Επώνυμο:

Όνομα και Επώνυμο Πατέρα:   

Όνομα και Επώνυμο Μητέρας:  

Ημερομηνία γέννησης(2):   

Τόπος Γέννησης:  

Αριθμός ∆ελτίου Ταυτότητας:  Τηλ:

Τόπος Κατοικίας:  Οδός: Αριθ:  ΤΚ:

Αρ. Τηλεομοιοτύπου (Fax):  

∆/νση Ηλεκτρ. 
Ταχυδρομείου 
(Εmail):  

 
Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις (3), που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, δηλώνω ότι: 

Ο/Η υπογράφων/-ουσα την παρούσα …………………………………………., εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος κατόχου σταθμού 
ΑΠΕ ο οποίος συμμετείχε στην Ανταγωνιστική ∆ιαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή έργων ΑΠΕ προς ένταξη σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 του ν. 4414/2016) της ΡΑΕ, δηλώνω, σύμφωνα με το 
άρθρο 8 του ν.1599/1986, έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται 
στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 
του άρθρου 22 του ν. 1599/1986, τα ακόλουθα: 

Σήμερα, στις … …. 20…, παρέλαβα από τη ΡΑΕ την από …………... υπ’ αριθ. ………………………………………….. Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής / Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για λογαριασμό του φυσικού προσώπου …/της εταιρείας 
«……………………………….», η οποία κατατέθηκε στη ΡΑΕ στο πλαίσιο της από …. ….. 20… υπ’ αριθ. [1/2019] Προκήρυξης 
για τη διενέργεια Ανταγωνιστικής ∆ιαδικασίας υποβολής προσφορών (ΦΕΚ ……….) για λογιαριασμό του ως άνω φυσικού 
προσώπου /τηςν ως άνω εταιρείας για την εγκατάσταση ΑΠΕ ισχύος …………. ΜW στη θέση 
«………………………………………….», ∆. ………………………………., Π.Ε. ………………………………………, ως μη 
επιλεγείσα συμμετέχουσα στην εν λόγω Ανταγωνιστική ∆ιαδικασία και δηλώνω ότι ουδεμία άλλη αξίωση έχει ο κάτοχος του 
σταθμού ΑΠΕ που εκπροσωπώ. / έπειτα από την εμπρόθεσμη σύνδεση της εν λόγω εγκατάστασης, σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα της υπ’ αριθ. [1/2019] Προκήρυξης, και θέση αυτής σε δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με το υποβληθέν 
αντίγραφο του ∆ιαχειριστή, και δηλώνω ότι ουδεμία άλλη αξίωση έχει ο κάτοχος του σταθμού ΑΠΕ που εκπροσωπώ. 

 
 

Ημερομηνία:      …../…../20….. 
 

Ο/Η ∆ηλ. 
 

(Υπογραφή) 
 
 

(1) Αναγράφεται από τον ενδιαφερόμενο πολίτη ή Αρχή ή η Υπηρεσία του δημόσιου τομέα, που απευθύνεται η αίτηση. 
(2) Αναγράφεται ολογράφως.  
(3) «Όποιος εν γνώσει του δηλώνει ψευδή γεγονότα ή αρνείται ή αποκρύπτει τα αληθινά με έγγραφη υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 
τιμωρείται με φυλάκιση τουλάχιστον τριών μηνών. Εάν ο υπαίτιος αυτών των πράξεων σκόπευε να προσπορίσει στον εαυτόν του ή σε 
άλλον περιουσιακό όφελος βλάπτοντας τρίτον ή σκόπευε να βλάψει άλλον, τιμωρείται με κάθειρξη μέχρι 10 ετών. 
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(4) Σε περίπτωση ανεπάρκειας χώρου η δήλωση συνεχίζεται στην πίσω όψη της και υπογράφεται από τον δηλούντα ή την δηλούσα.   


