juwi Hellas Α.Ε
Αξιότιμοι κύριοι,
Βρείτε παρακάτω τις παρατηρήσεις/προτάσεις μας επί της δημόσια διαβούλευσης για την
προκήρυξη και τα παραρτήματα.

1. Δεν συμφωνούμε με την πρόταση της παραγράφου 10.1.1.2 “…το άθροισμα της

ισχύος όλων των Συμμετεχόντων του Οριστικού Καταλόγου σε κάθε μία
Κατηγορία πρέπει να υπερβαίνει κατά 40% την δημοπρατούμενη ισχύ της
Κατηγορίας αυτής”. Ενώ κατανοούμε την αναγκαιότητα μιας αντίστοιχης ρύθμισης
επί της αρχής, η ανησυχία μας είναι πως στον πιλοτικό διαγωνισμό (όπου επικρατούν
ιδιαίτερες συνθήκες σε ότι αφορά στην ωριμότητα των εν δυνάμει επενδύσεων), το
ποσοστό 40% ίσως θέσει σε κίνδυνο την ίδια την διενέργεια του διαγωνισμού. Ειδικά
λοιπόν για τον πιλοτικό διαγωνισμό, ο οποίος όχι μόνο πρέπει να πετύχει αλλά και να
ολοκληρωθεί εντός του 2016, θα ήταν σκόπιμο να υπάρξει η πρόνοια ώστε το
άθροισμα της ισχύος όλων των Συμμετεχόντων του Οριστικού Καταλόγου σε κάθε μία
Κατηγορία να είναι τουλάχιστον ίση με την δημοπρατούμενη ισχύ της
Κατηγορίας αυτής.

2. Δεν συμφωνούμε με την διατύπωση του Υποδείγματος του Παραρτήματος 13,

«…είναι ιδιοκτήτρια της φωτοβολταικής εγκατάστασης». Θα πρέπει να
αναφέρεται σε εταιρεία που θα κατασκευάσει και θα έχει στην ιδιοκτησία της
φωτοβολταική εγκατάσταση.

3. Δεν συμφωνούμε με τον όρο 14.2.3.3. «..στη διαδικασία διαδοχικών δεσμεύσεων,
αν η εγκατεστημένη ισχύς 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». Είναι εμφανές ότι είναι με τον τρόπο αυτό μπορεί να μην
επιλεγεί μια χαμηλότερη προσφορά έργου με ισχύ μεγαλύτερη από αυτήν που
απομένει, ενώ έργα με μικρότερη ισχύ και υψηλότερη προσφορά μπορούν να
επιλεχθούν. Αυτό κατά τη γνώμη μας είναι αντίθετο στην κατεύθυνση της
ανακούφισης τους Ειδικού Λογαριασμού ΑΠΕ.
4. Δεν συμφωνούμε με τον όρο 14.2.3.3. και συγκεκριμένα με την διατύπωση «Αν δύο

προσφορές έχουν την ίδια παράμετρο τιμής τότε «καλύτερη» είναι αυτή, της
οποίας ο σταθμός έχει τη μικρότερη εγκατεστημένη ισχύ (παράμετρος
ποσότητας)». Η διατύπωση αυτή δίνει πλεονέκτημα σε έργα μικρότερης ισχύος
χωρίς να υπάρχει εμφανής λόγος για αυτή την προτίμηση.
Με εκτίμηση
Παναγιώτης Σαρρής
Πρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος

