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ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΣΗΑΠΕ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΜΕ ΤΙΤΛΟ :
«ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ
ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 40MW»

1. Άρθρο 1.
Πρόταση1: Να συμπληρωθεί το κείμενο με την εξής φράση (με bold):
«Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που θα επιλεγούν μέσω της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής
Διαδικασίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά
περίπτωση πρέπει να λάβει χώρα εντός προθεσμίας (α) 18 μηνών από την οριστική κατακύρωση του
αποτελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ ≤1MW (Κατηγορία Ι) και (β)
24 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις με ισχύ >1MW (Κατηγορία ΙΙ). Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν, εφόσον μετά την
οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υπάρξει αναστολή
με δικαστική απόφαση της ισχύος οποιασδήποτε άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου.
Στην περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω προθεσμίες παρατείνονται, για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή
αυτή. Το ίδιο θα πρέπει να ισχύει εάν η καθυστέρηση είναι αποτέλεσμα διοικητικής αναστολής.»
Οι παρακάτω προτάσεις επίσης αφορούν το προαναφερόμενο απόσπασμα:
Πρόταση 2: Να μην ανακαλείται η άδεια παραγωγής για τα έργα της Κατηγορίας ΙΙ, ούτε να λύεται η
Σύμβαση Σύνδεσης ούτε να παύει η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης για τα έργα της Κατηγορίας Ι. Σε κάθε
περίπτωση ο συμμετέχων να διατηρεί το δικαίωμα του να συμμετέχει σε επόμενο διαγωνισμό εφόσον
το έργο του είναι επιλέξιμο κατά τα λοιπά κριτήρια της παρούσας προκήρυξης.
Πρόταση 3: Να δίδεται η δυνατότητα κατοχύρωσης μιας μειωμένης τιμής (της τιμής του μειοδότη για
παράδειγμα) εφόσον υπάρχει αιτιολογημένη καθυστέρηση και πιστοποιείται παραλαβή του κυρίως
εξοπλισμού.
Πρόταση 4: Ενεργοποίηση σύνδεσης να θεωρείται η υποβολή πλήρους αιτήματος για ηλέκτριση στον
Διαχειριστή.
Πρόταση 5: Αντίστοιχη προσαρμογή για όλα τα παραπάνω πρέπει να γίνει και στο Άρθρο 16, παρ 16.7.
2. Άρθρο 2, παρ 2.3
Πρόταση νέας διατύπωσης: «η ΡΑΕ αναρτά (αντί για δύναται να αναρτά) τις διευκρινιστικές
ανακοινώσεις σχετικά με την Προκήρυξη και την Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία στην ιστοσελίδα
της».
3. Άρθρο 9, παρ 9.1.2.στ
Πρόταση: Να αφαιρεθεί η φράση «με τελεσίδικη απόφαση», καθώς στην αρχή της παραγράφου
αναφέρεται η πρόβλεψη της αμετάκλητης καταδίκης.
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Ομοίως και στο άρθρο 11 παρ. 11.2.1.στ.
4. Άρθρο 9, παρ 9.1.3:
Πρόταση: Να αφαιρεθεί η φράση «εναντίον τους» μιας και υπάρχει και η περίπτωση κάποιος
συμμετέχων να υποβάλλει αίτηση πτώχευσης της ίδιας του της επιχείρησης.
Ομοίως και στο άρθρο 11, παρ11.2.1.v.
5. Άρθρο 9, παρ 9 .1.7:
Πρόταση: Να συμπληρωθεί μετά τις τρεις πρώτες λέξεις η φράση «που αποδειχτεί μετά από έλεγχο της
ΡΑΕ ότι».
6. Άρθρο 9, παρ 9.1.12:
Πρόταση: Να αφαιρεθεί ολόκληρη η παράγραφος λόγω αοριστίας. Θα πρέπει να υπάρχουν
αιτιολογημένοι και προκαθορισμένοι λόγοι αποκλεισμού.
7. Άρθρο 10, παρ 10.1.1.2
Πρόταση 1: Οι 2 ημέρες να είναι εργάσιμες, όπως αναφέρεται και στο άρθρο 13, παρ13.1.
Πρόταση 2: Η παρακάτω παράγραφος προκαλεί σύγχυση και θα πρέπει να αφαιρεθεί.
«Κατά του ως άνω αποκλεισμού τους, οι ανωτέρω Συμμετέχοντες έχουν δικαίωμα ένστασης σύμφωνα με
το άρθρο 13 της παρούσας Προκήρυξης.»
Η ίδια ένσταση προβλέπεται ήδη στην 3η παράγραφο του άρθρου 10, παρ10.1.1.2 και στο άρθρο 13,
παρ13.1.
8. Άρθρο 10, παρ 10.1.2.3 :
Δεν προβλέπεται διαδικασία εξέτασης των ενστάσεων.
Πρόταση: Για λόγους διαφάνειας και ισονομίας θα πρέπει να υπάρξει σχετική διάταξη.

9. Άρθρο 11, παρ11.1 :

Πρόταση: Να γίνει η παρακάτω προσθήκη στο κείμενο (με bold):
«Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις και δικαιολογητικά συμμετοχής, που υποβληθούν στην
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας μετά από την ώρα και ημερομηνία,
που ορίζονται ανωτέρω ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα υποβολής τους ή που τυχόν περιέλθουν
στην Ρ.Α.Ε. με οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέρα των οριζόμενων ανωτέρω δεν θα λαμβάνονται υπόψη και
θα επιστρέφονται στον Ενδιαφερόμενο.
10. Άρθρο 11, παρ 11.2.1.iii :
Πρόταση: Να απαλειφθεί η λέξη «εταιρείας» και να αντικατασταθεί η φράση «του Δ.Σ.» από τη φράση
«του αρμοδίου οργάνου».
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11. Άρθρο 11, παρ 11.2.1.iv :
Πρόταση: Να απαλειφθεί η λέξη «τελεσίδικη».
12. Άρθρο 11, παρ 11.2.1.ix :
Πρόταση: Στην 3η γραμμή όπου αναφέρεται η φράση «προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου (σε
περίπτωση ανώνυμης εταρείας ή ΙΚΕ)» να απαλειφθεί από την παρένθεση η ΙΚΕ.
13. Άρθρο 11, παρ11.2.4 :
Πρόταση: Σε όλο το άρθρο, όπου γίνεται αναφορά σε ΦΕΚ, να συμπληρωθεί η φράση «καταχώρηση στο
Γ.Ε.ΜΗ.»
14. Άρθρο 11, παρ 11.2.7.2(ε) :
Πρόταση: Να απαλειφθεί η παράγραφος. Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος του
σταθμού για ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της εγκατεστημένης ισχύος με την οποία ο σταθμός αυτός
συμμετείχε στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, θα πρέπει μόνο να καταπίπτει η εγγυητική πλήρως
αλλά δεν υπάρχει κανένας λόγος να χάνεται το δικαίωμα υλοποίησης.
15. Άρθρο 11, παρ 11.5 :
Πρόταση: Να τροποποιηθεί στο παρακάτω κείμενο όπως φαίνεται με bold:
“Η Ρ.Α.Ε. δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε Συμμετέχοντα να διευκρινίσει ή να συμπληρώσει
υποβληθέντα στοιχεία, τα οποία πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός τριών (3) εργάσιμων
ημερών, αφ' ότου ζητηθεί η υποβολή τους.”
16. Άρθρο 14, παρ 14.2.2.1:
Πρόταση: Να απαλειφθεί ο όρος «επεξεργασίας» στην παρακάτω διατύπωση καθώς ο Συμμετέχων δεν
έχει τη δυνατότητα ελέγχου και ευθύνης της ηλεκτρονικής πλατφόρμας διεξαγωγής δημοπρασίας.
«Την ευθύνη για τυχόν σημαντική καθυστέρηση παραλαβής και επεξεργασίας από την Ηλεκτρονική
Πλατφόρμα έχει αποκλειστικά ο κάθε Συμμετέχων.»
Το ίδιο να γίνει και σε κάθε άλλο άρθρο που εμφανίζεται αυτός ο όρος
17. Άρθρο 14, παρ 14.2.4 :
Πρόταση: Να φαίνεται και η υπολειπόμενη ισχύς στην οθόνη της πλατφόρμας κάθε στιγμή κατά τη
διάρκεια της δημοπρασίας.
18. Άρθρο 15
Πρόταση: Να μην επιτρέπεται να μένει αδιάθετη ισχύς μετά το πέρας της δημοπρασίας εφόσον
υπάρχουν ακόμα προσφορές μη δεσμευμένες. Ο Ν.4414/2016, στο άρθρο 7, προβλέπει ότι “για την
πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών... η δημοπρατούμενη ισχύς είναι τουλάχιστον
40 MW”.
Σε κάθε κατηγορία, όταν η υπολειπόμενη ισχύς είναι μικρότερη από την ισχύ των μη δεσμευμένων
προσφορών, τότε θα πρέπει να κατοχυρώνεται στην αμέσως επόμενη προσφορά σύμφωνα με τα
κριτήρια κατάταξης και να επιτρέπεται υπέρβαση ισχύος Κατηγορίας.
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