Προκήρυξη ΡΑΕ για Ανταγωνιστικές Διαδικασίες ΑΠΕ
Απόφαση 1026/2018 (ΦΕΚ Β’ 4784/2018, ΑΔΑ: 648ΦΙΔΞ-ΩΜΩ)

Ερωτήσεις – Απαντήσεις
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, στο πλαίσιο της υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφασής της
(ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018), με την οποία προκήρυξε τη διενέργεια τριών (3)
ανταγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ, αναρτά τις απαντήσεις στα ερωτήματα,
όπως αυτά υποβλήθηκαν από τους ενδιαφερόμενους, ως εξής:

I.

Ερωτήματα σχετικά με το ρυθμιστικό πλαίσιο - Συμμετοχή σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ στις ανταγωνιστικές διαδικασίες

1. Κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και Δικαιολογητικών
καθώς και της Προσκόμισης πρωτότυπων εγγράφων (Hard Copy) και παραλαβής
από τη ΡΑΕ, σύμφωνα με τον Πίνακα 2 Χρονοδιάγραμμα Ανταγωνιστικής
Διαδικασίας, η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και η Εγγυητική Επιστολή που έχει
κατατεθεί στο Διαχειριστή είναι σε ισχύ. Ωστόσο, κατά την ημερομηνία Διενέργειας
της Δημοπρασίας Φ/Β - Κατηγορία Ι η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης θα έχει λήξει,
ενώ έχει κατατεθεί φάκελος για την αίτηση σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης με το
Διαχειριστή, δηλαδή η Σύμβαση Σύνδεσης δεν είναι σε ισχύ ακόμη. Τι συμβαίνει
στη συγκεκριμένη περίπτωση και τι υποχρεούται να καταθέσει ηλεκτρονικά αλλά
και στο φάκελο αποστολής στη ΡΑΕ η εταιρεία; Στην Αίτηση Συμμετοχής –Υπεύθυνη
Δήλωση συμπληρώνει στον αντίστοιχο Πίνακα Γ. την περίπτωση της Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης, προσκομίζοντας ωστόσο τον αριθμό πρωτοκόλλου του
φακέλου κατάθεσης για την αίτηση σύναψης Σύμβασης Σύνδεσης στο Διαχειριστή;
Σε περίπτωση που, πριν τη λήξη της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, έχει υποβληθεί
εμπροθέσμως και προσηκόντως αίτημα για σύναψη Σύμβασης Σύνδεσης στον
αρμόδιο Διαχειριστή, τότε, σύμφωνα με το υφιστάμενο πλαίσιο, η Οριστική
Προσφορά Σύνδεσης παραμένει σε ισχύ και επομένως το έργο δύναται να συνεχίσει
την αδειοδοτική διαδικασία και να υποβάλει αίτημα για συμμετοχή στην
ανταγωνιστική διαδικασία.
Στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας θα πρέπει να υποβληθεί η Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης και το εμπρόθεσμο αίτημα, που υποβλήθηκε στον αρμόδιο Διαχειριστή για
υπογραφή Σύμβασης Σύνδεσης.
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2. Οι μικρότεροι των 500 kW Φ/Β σταθμοί θα πάνε υποχρεωτικά με ΟΤΣ*1,1; Για πόσα
χρόνια ισχύει η τιμή, αν υπογραφεί σύμβαση πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας το
2019;

Οι Φ/Β σταθμοί εγκατεστημένης ισχύος μικρότερης των 500 kW αποζημιώνονται στη
βάση σταθερής τιμής. Η συμμετοχή των εν λόγω σταθμών στις ανταγωνιστικές
διαδικασίες δεν είναι υποχρεωτική, καθώς μπορούν, εάν το επιλέξουν, να λάβουν
διοικητικά οριζόμενη σταθερή τιμή. Δηλαδή, οι εν λόγω Φ/Β σταθμοί μπορούν,
εφόσον συμμετάσχουν και αποτύχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, ή εφόσον το
επιλέξουν να συνάψουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.)
με την τιμή που ορίζεται στο άρθρο 27 του ν. 3734/2009 σε συνδυασμό με το άρθρο
1 της υπ’ αριθμ. Υ.Α.Π.Ε./Φ1/1288/9011 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 1103/2013),
δηλαδή:
•

1,2*Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος για
σταθμούς ισχύος μικρότερης των 100 kW ή

•

1,1*Μέση Οριακή Τιμή Συστήματος κατά το προηγούμενο έτος για
σταθμούς ισχύος μεγαλύτερης ή ίσης των 100 kW και μικρότερης των
500kW.

Η Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) ισχύει για είκοσι (20)
έτη.

3. Μπορώ να συμμετέχω στο διαγωνισμό με ένα ΦΒ σταθμό 250 kW / ισχύος
μικρότερης των 500 kW;

Η υπ’ αριθμ. [4/2018] Προκήρυξη της ΡΑΕ αφορά σε ανταγωνιστική διαδικασία
υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας εγκατεστημένης ισχύος PPV ≤ 1 MW. Επομένως, σταθμοί εγκατεστημένης
ισχύος μικρότερης ή ίσης του ενός (1) MW έχουν το δικαίωμα (και όχι την
υποχρέωση) να συμμετέχουν στην εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία.

II.

Διευκρινίσεις σχετικά με την Αίτηση Συμμετοχής και τα συνοδευτικά έγγραφα

4. Οι ατομικές επιχειρήσεις (κοινό ΑΦΜ φυσικού προσώπου & επιχείρησης)
εντάσσονται στα Φυσικά Πρόσωπα ή στις Εταιρείες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα
2

Προκήρυξη ΡΑΕ για Ανταγωνιστικές Διαδικασίες ΑΠΕ
Απόφαση 1026/2018 (ΦΕΚ Β’ 4784/2018, ΑΔΑ: 648ΦΙΔΞ-ΩΜΩ)
συμμετοχής στον διαγωνισμό για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ της
ΡΑΕ; Συμπληρώνουνε τον αριθμό Γ.Ε.ΜΗ.;

Η αίτηση συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να υποβληθεί από
φυσικό ή νομικό πρόσωπο το οποίο είναι ο Κάτοχος του σταθμού ΑΠΕ, με την οποία
ο ενδιαφερόμενος επιθυμεί να συμμετάσχει στην ανταγωνιστική διαδικασία. Ο
κάτοχος του σταθμού αναφέρεται στη σχετική Άδεια Παραγωγής ή/και στην
Προσφορά Όρων Σύνδεσης.

5. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 11.2.1. της Προκήρυξης [4/2018] της απόφασης ΡΑΕ
(υπ’ αριθμ. 1026/2018), που αφορά στα δικαιολογητικά που κατατίθενται, «Αίτηση
Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση στην Ανταγωνιστική Διαδικασία πλήρως
συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από το Συμμετέχον φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο
εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος νομικού προσώπου, σύμφωνα με το υπόδειγμα του
Παραρτήματος 1 …», και με το άρθρο 3 παρ. 3.1 «….Η Αίτηση Συμμετοχής Υπεύθυνη Δήλωση υπογράφεται από το φυσικό πρόσωπο ή, σε περίπτωση
νομικού προσώπου, από το νόμιμο εκπρόσωπο του νομικού προσώπου, ο οποίος
έχει ειδικά εξουσιοδοτηθεί για την εκπροσώπηση αυτού στην Ανταγωνιστική
Διαδικασία….». Σε περίπτωση συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία
εταιρείας με τη μορφή Ε.Π.Ε., βάσει καταστατικού την εταιρία διαχειρίζονται και
εκπροσωπούν οι εκάστοτε διαχειριστές αυτής, οι οποίοι είναι δύο, και από κοινού
ή μεμονωμένα, με μόνη την υπογραφή τους τιθέμενη υπό την επωνυμία της
εταιρίας δεσμεύουν και υποχρεώνουν αυτήν.
Υποβάλλεται Υπεύθυνη Δήλωση (Τμήμα IV) και για κάθε διαχειριστή της εταιρείας
ή συνυπογράφουν την Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση μαζί με το νόμιμο
εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος νομικού προσώπου (χρήστης) που έχει οριστεί για
τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό;

Προκειμένου να κριθεί με σαφήνεια το εν λόγω ερώτημα θα πρέπει κάποιος να
γνωρίζει με ακρίβεια τις διατάξεις του Καταστατικού και εάν για ΟΛΕΣ τις
περιπτώσεις μπορεί από κοινού ή μεμονωμένα οι Διαχειριστές να εκπροσωπούν την
εταιρεία. Εάν έχει ανατεθεί η διαχείριση της εταιρείας από κοινού ή μεμονωμένα
στους Διαχειριστές για οποιαδήποτε ενέργεια, τότε αυτονόητα και η υπογραφή της
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Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης μπορεί να γίνει από τον έναν εκ των δύο
Διαχειριστών.

6. Γνήσιο υπογραφής απαιτείται μόνο στην Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση ή
και στα ιδιωτικά έγγραφα, όπως είναι η Απόφαση Διαχειριστών για τη συμμετοχή
του νόμιμου εκπροσώπου της εταιρείας στο Διαγωνισμό;

Γνήσιο υπογραφής απαιτείται μόνο στην Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση. Τα
οποιαδήποτε λοιπά ιδιωτικά έγγραφα που θα υποβληθούν δεν απαιτούν, σύμφωνα
με τις Προκηρύξεις, θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής (άρθρο 11.3).

7. Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση καθώς και το αντίγραφο της Απόφασης
Διαχειριστών εκτός από γνήσιο υπογραφής πρέπει να είναι επικυρωμένα από
δικηγόρο;

Η Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση φέρει το γνήσιο της υπογραφής του
υπογράφοντος προσώπου από αρμόδια αρχή. Δεν απαιτείται επιπλέον επικύρωση
από δικηγόρο του εν λόγω εγγράφου.
Η Απόφαση των Διαχειριστών υποβάλλεται σε επικυρωμένο αντίγραφο.

8. Τα πιστοποιητικά Γ.Ε.ΜΗ. που δεν έχουν ημερομηνία λήξης, μέχρι ποια ημερομηνία
πριν την κατάθεσή τους (12-11-2018) μπορεί να έχουν εκδοθεί και να γίνονται
αποδεκτά από εσάς;

Στις Προκηρύξεις αναφέρεται ότι «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».

9. Στο ΤΜΗΜΑ Ι της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης η παράγραφος Ι.2.2
Νόμιμος Εκπρόσωπος συμπληρώνεται με τα στοιχεία του νόμιμου εκπροσώπου της
εταιρείας, όπως αυτός ορίζεται βάσει καταστατικού ή με τα στοιχεία του νόμιμου
εκπροσώπου του νομικού προσώπου (χρήστης), ο οποίος έχει ειδικά
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εξουσιοδοτηθεί για την εκπροσώπηση αυτού στην Ανταγωνιστική Διαδικασία,
βάσει της Απόφασης Διαχειριστών;

Στο τμήμα Ι.2.2 δηλώνεται ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας (όπως αυτός
ορίζεται βάσει του Καταστατικού της εταιρείας ή βάσει των σχετικών αποφάσεων της
εταιρείας).

10. Θα μπορούσατε να μας διευκρινίσετε αν το πρακτικό απόφασης του ΔΣ της
εταιρείας που προτίθεται να συμμετάσχει στην ανταγωνιστική διαδικασία, πρέπει
να ακολουθεί πιστά το υπόδειγμα του παραρτήματος 2 της προκήρυξης ή αν
επιτρέπεται η διαφοροποίηση αυτού διατηρώντας όμως τις επιμέρους αποφάσεις
όπως αναφέρονται με τα 1), 2) και 3) στο άρθρο 11 παράγραφος 11.2.3 της
απόφασης 1026/2018 ΡΑΕ (ΦΕΚ/Β/4784/25.10.2018). Η διαφοροποίηση θα αφορά
στην περιγραφή/επεξήγηση της διαδικασίας στα μέλη του Διοικητικού
Συμβουλίου.

Το πρακτικό απόφασης του ΔΣ θα πρέπει να περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον τα στοιχεία
που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 των Προκηρύξεων. Επιπλέον στοιχεία στο εν
λόγω πρακτικό μπορούν να αναφέρονται.

11. Η απόφαση ΔΣ, για την περίπτωση Ανώνυμης εταιρείας, πρέπει να θεωρηθεί από
δικηγόρο ως ακριβές φωτοαντίγραφο ή αρκεί πρωτότυπο το έγγραφο με σφραγίδα
και υπογραφή του εκπροσώπου της εταιρείας ως ακριβές αντίγραφο;

Μπορεί να προσκομιστεί είτε ακριβές φωτοαντίγραφο επικυρωμένο από δικηγόρο
είτε αντίγραφο του πρακτικού από το πρόσωπο που σύμφωνα με το νόμο ή/και το
καταστατικό έχει αρμοδιότητα έκδοσης ακριβών αντιγράφων των πρακτικών του ΔΣ.

12. Στο υπόδειγμα απόφασης οργάνου διοίκησης συμμετέχοντος νομικού προσώπου
του Παραρτήματος 2 της απόφασης, αναφέρεται στο θέμα το ζήτημα του ορισμού
αντικλήτου, το οποίο δεν περιλαμβάνεται στο κείμενο της απόφασης του σχετικού
υποδείγματος. Στο πλαίσιο αυτό θα θέλαμε να επιβεβαιώσουμε ότι η λήψη
απόφασης επί του θέματος του ορισμού αντικλήτου (που μπορεί να είναι πρόσωπο
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διαφορετικό από το πρόσωπο του νόμιμου εκπροσώπου) πρέπει/μπορεί να
συμπεριληφθεί στο σχετικό πρακτικό.

Δεν απαιτείται υποχρεωτικά να συμπεριληφθεί ο ορισμός αντικλήτου στην εν λόγω
Απόφαση, παρά μόνο ο ορισμός του νόμιμου εκπροσώπου, εκτός αν το νομικό
πρόσωπο επιθυμεί να ορίσει αντίκλητο, ο οποίος μπορεί να είναι και το ίδιο
πρόσωπο με τον νόμιμο εκπρόσωπο.

13. Εάν υποβληθεί Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή/και Καλής Εκτέλεσης, η οποία
έχει εκδοθεί από ασφαλιστικό φορέα (π.χ. ΤΜΕΔΕ) ή το Ταμείο Παρακαταθηκών,
θα γίνεται αποδεκτή;

Βάσει του άρθρου 11 των Προκηρύξεων της υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφασης της ΡΑΕ
(ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018), οι Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται «…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».
Συνεπώς, Εγγυητικές Επιστολές από ασφαλιστικό φορέα, ο οποίος σύμφωνα με την
ελληνική νομοθεσία έχει αρμοδιότητα έκδοσης, είναι αποδεκτές, εφόσον εκδίδονται
υπέρ του φυσικού ή νομικού προσώπου, που συμμετέχει στην ανταγωνιστική
διαδικασία και το περιεχόμενο αυτών είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα των σχετικών
Παραρτημάτων της Προκήρυξης της εκάστοτε διαγωνιστικής διαδικασίας.
Περαιτέρω, γίνονται δεκτές εγγυοδοτικές παρακαταθήκες από το Ταμείο
Παρακαταθηκών και Δανείων με την προσκόμιση του γραμματίου σύστασης
παρακαταθήκης.
Τονίζεται ιδιαίτερα, ότι στο γραμμάτιο σύστασης παρακαταθήκης θα πρέπει ο
καταθέτης να είναι το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, το οποίο και θα λάβει μέρος
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στην ανταγωνιστική διαδικασία, σύμφωνα με τους κανόνες του Ταμείου
Παρακαταθηκών και Δανείων.
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας συνεργάστηκε με το Ταμείο Παρακαταθηκών και
Δανείων το οποίο είναι ενήμερο για τις ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ που
διεξάγονται από την Αρχή και ειδικότερα για το ζήτημα χορήγησης Εγγυητικών
Επιστολών Συμμετοχής και Καλής Εκτέλεσης.
Προς διευκόλυνση των συμμετεχόντων για τη συμπλήρωση του ειδικού δελτίου
αίτησης για τη χορήγηση του γραμματίου παρακαταθήκης, παρατίθενται τα
ακόλουθα απαραίτητα στοιχεία:

ΚΑΤΑΘΕΤΗΣ:
………..
ΚΑΤΕΘΕΣΕ ΣΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ ΚΑΙ ΔΑΝΕΙΩΝ ΕΥΡΩ:
…………………………………………………………………………………………
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΑΙΤΙΑ:
ΕΓΓΥΗΣΗ 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 ΑΠΕ ΚΑΙ Σ.Η.Θ.Υ.Α. ΤΟΥ
ΔΙΑΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΟΥ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ ΤΟΥ
ΑΡΘΡΟΥ 143 ΤΟΥ Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179)
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΗ ΤΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ………………………. ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ………………….… ΣΤΗ ΘΕΣΗ
……………………...

ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ

ΙΣΧΥΟΣ

…………...

ΣΤΗΝ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Η ΟΠΟΙΑ ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΚΑΤ’
ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡ. 7 ΤΟΥ Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 149) ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠ’
ΑΡΙΘΜ. 1026/2018 ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΗΣ ΡΑΕ ΚΑΙ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. […/2018] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ
(ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018).
---ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΛΗ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΩΝ ΟΡΩΝ ΤΗΣ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ
ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΣΤΑΘΜΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΑΠΕ, Η ΟΠΟΙΑ
ΔΙΕΞΑΓΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ (ΡΑΕ) ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΗ ΚΑΙ
ΕΜΠΡΟΘΕΣΜΗ ΕΚΠΛΗΡΩΣΗ ΤΗΣ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗΣ ΤΟΥ/ΤΗΣ ………...ΚΑΤΟΧΟΥ ΤΟΥ
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ …………… ΣΤΗ ΘΕΣΗ ………..
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[ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ/ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΙΣΧΥΟΣ] …….

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ

ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΤΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΕΠΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΥΠ' ΑΡΙΘΜ.
[.../2018] ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΤΗΣ ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 4784/25.10.2018)».

14. Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής είναι αποδεκτό να εκδοθεί από τραπεζικό
ίδρυμα άλλου κράτους μέλους της ΕΕ και όχι του κράτους προέλευσης της
Συμμετέχουσας Α.Ε. (εν προκειμένω η Ελλάδα); Δέχεστε επιστολή από τράπεζα του
εξωτερικού με ελεύθερη αγγλική μετάφραση του ελληνικού κειμένου ή πρέπει η
εγγυητική επιστολή να εκδοθεί απαραιτήτως στην ελληνική γλώσσα;
Σύμφωνα με το άρθρο 11.2.6. της Προκήρυξης, οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής
και Καλής Εκτέλεσης εκδίδονται «…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. … Εγγυήσεις που
εκδίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, συνοδεύονται υποχρεωτικά, και με ποινή
αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα».
Σε περίπτωση Εγγυητικής Επιστολής εκδοθείσας από αλλοδαπό ίδρυμα και
συνταχθείσας σε ξένη γλώσσα, η Εγγυητική Επιστολή θα πρέπει να είναι απολύτως
σύμφωνη με το περιεχόμενο των Παραρτημάτων των Προκηρύξεων, να διέπεται από
το ελληνικό δίκαιο και να συνοδεύεται από επίσημη μετάφραση στην ελληνική
γλώσσα. Σημειώνεται ότι, δεδομένου ότι πρόκειται για ιδιωτικό έγγραφο δεν
απαιτείται επικύρωση του εν λόγω εγγράφου με την επίθεση της σφραγίδας της
Χάγης.

15. Ποια είναι η τελευταία έκδοση του ελληνικού κειμένου της εγγυητικής επιστολής;
Έχετε μεταφρασμένο το κείμενο της εγγυητικής επιστολής στα αγγλικά ώστε να
μπορεί να εκδοθεί από τράπεζα του εξωτερικού και ποιο είναι το αγγλικό κείμενο;

Το υπόδειγμα που περιλαμβάνεται στο Παράρτημα 3 των Προκηρύξεων της υπ’
αριθμ. 1026/2018 Απόφασης της ΡΑΕ.
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Δεν περιλαμβάνεται μετάφραση του κειμένου στα Παραρτήματα των Προκηρύξεων.

16. Έστω ότι η οικονομική επένδυση έχει υλοποιηθεί σε πολύ μεγάλο ποσοστό (ο
επενδυτής έχει ξοδέψει ένα μεγάλο χρηματικό ποσό το οποίο μπορεί να εμπλέκει
και τραπεζικό δανεισμό) και ότι το πάρκο έχει σχεδόν ή εξολοκλήρου
κατασκευαστεί εντός των 15 μηνών αλλά έχει καθυστερήσει είτε η ολοκλήρωση της
κατασκευής είτε η ηλέκτριση του Φ/Β σταθμού για διάφορους λόγους (π.χ.
καθυστέρηση ηλέκτρισης από τον Διαχειριστή ή καθυστερήσεις λόγω καιρικών
συνθηκών, καθυστερήσεις στην παράδοση του εξοπλισμού κλπ.). Υπάρχει η
δυνατότητα παράτασης (υπό όρους, π.χ. με τον όρο να έχει παραγγελθεί ο
απαραίτητος Η/Μ εξοπλισμός) της προθεσμίας ενεργοποίησης της σύνδεσης
δεδομένου ότι αν επιβληθούν οι κυρώσεις του άρθρου 7, αφενός ακυρώνεται μια
επένδυση η οποία κοντεύει να υλοποιηθεί και αφετέρου προκαλείται οικονομική
ζημία στην εταιρεία;

Στον Πίνακα 1 αναφέρονται με ακρίβεια οι χρόνοι υλοποίησης του έργου, ανάλογα
με την εγκατεστημένη ισχύ καθενός. Εντός των χρονικών αυτών ορίων ο κάθε
συμμετέχων που επιλέχθηκε από την ανταγωνιστική διαδικασία θα πρέπει να έχει
συνδέσει τον σταθμό του με το Δίκτυο ή το Σύστημα. Με το 17 της Προκήρυξης
προβλέπονται σαφείς όροι για τις κυρώσεις των έργων, και τι θα συμβεί σε
περίπτωση μη εμπρόθεσμης σύνδεσης.

17. Εάν επιτύχω στην ανταγωνιστική διαδικασία μπορώ να κάνω επαύξηση ισχύος; Και
σε τι τιμή θα αποζημιώνεται η kWh πέραν της αρχικής ισχύος; Θα αποζημιώνεται
με την οριακή τιμή συστήματος του προηγούμενου έτους;
Σύμφωνα με το άρθρο 11.2.6.2. ισχύει: «Σε κάθε περίπτωση, δεν επιτρέπεται
επαύξηση της εγκατεστημένης ισχύος του έργου του Επιλεγέντος Συμμετέχοντα με
τιμή ίση με αυτή που κατακύρωσε το έργο στην εν λόγω ανταγωνιστική διαδικασία».
Σε κάθε περίπτωση, οι τροποποιήσεις των έργων, καθώς και ο τύπος Λειτουργικής
Ενίσχυσης λόγω αύξησης της ισχύος τους, συμπεριλαμβανομένων και αυτών των
έργων που συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, ακολουθούν το
υφιστάμενο θεσμικό πλαίσιο, κάτι που δεν αποτελεί αντικείμενο των Προκηρύξεων.

9

Προκήρυξη ΡΑΕ για Ανταγωνιστικές Διαδικασίες ΑΠΕ
Απόφαση 1026/2018 (ΦΕΚ Β’ 4784/2018, ΑΔΑ: 648ΦΙΔΞ-ΩΜΩ)
18. Σε περίπτωση Επιλεγέντος στον Διαγωνισμό, υπάρχει πρόβλημα να γίνει αλλαγή
μετοχικής σύνθεσης και να τροποποιηθεί η άδεια παραγωγής, σύμφωνα με τον
Κανονισμό Αδειών; Θα πρέπει να ενημερώσουμε σχετικά τη ΡΑΕ προ της
συμμετοχής στο διαγωνισμό ή μπορούμε με την παρούσα άδεια παραγωγής και
προσφορά σύνδεσης να συμμετέχουμε, καταθέτοντας τα νομιμοποιητικά με τις
τροποποιήσεις της εταιρίας;
Σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 16.1 των Προκηρύξεων, επιτρέπονται η
μεταβίβαση Αδειών Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας και οι τροποποιήσεις που
προβλέπονται στον οικείο Κανονισμό Αδειών, των έργων ΑΠΕ που εντάχθηκαν σε
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης κατόπιν της Ανταγωνιστικής
Διαδικασίας, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, υπό την
προϋπόθεση πλήρους υποκατάστασης του Επιλεγέντα Συμμετέχοντα από το νέο
πρόσωπο, σε όλα τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν, μεταξύ άλλων,
και από την Ανταγωνιστική Διαδικασία βάσει των Προκηρύξεων.
Σύμφωνα με το άρθρο 20 του Κανονισμού Αδειών ΑΠΕ, αν ο αδειούχος προτίθεται
να τροποποιήσει τα στοιχεία της άδειας παραγωγής που αφορούν στη μετοχική
σύνθεση μπορεί α) είτε να γνωστοποιήσει στη ΡΑΕ την πρόθεσή του υποβάλλοντας
αίτηση για προκαταρκτική εξέταση της μεταβολής είτε β) να πραγματοποιήσει τη
μεταβολή χωρίς προηγούμενη εξέταση υποβάλλοντας αίτηση τροποποίησης της
Άδειας. Αν ο Αδειούχος συμμετάσχει στην ανταγωνιστική διαδικασία και υποβάλλει
αίτηση τροποποίησης της άδειας παραγωγής, η οποία κατόπιν αξιολόγησης της
Αρχής δεν εγκριθεί, το εν λόγω νομικό πρόσωπο οφείλει να συνεχίσει με τη μετοχική
σύνθεση βάσει της άδειας παραγωγής.

19. Αναφορικά με το δικαιολογητικό Γ.1.2.1.: «Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής
του νόμου 4152/2013 ή του 4062/2012» για την Κατηγορία Ι, θα ήθελα να ρωτήσω
τι ισχύει στην περίπτωση που πρόκειται για φωτοβολταϊκό σε στέγη, το οποίο
σύμφωνα με τον 4152/2013 εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής της ανωτέρω
εγγυητικής επιστολής.

Στην περίπτωση που το ερώτημα δεν αφορά φ/β στέγης που εντάσσεται στο «Ειδικό
Πρόγραμμα Ανάπτυξης Φωτοβολταϊκών Συστημάτων σε κτιριακές εγκαταστάσεις και
κυρίως σε δώματα και στέγες» για τα οποία προβλέπεται ειδικό πλαίσιο
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αποζημίωσης και δεν συμμετέχουν στις ανταγωνιστικές διαδικασίες, και στην
περίπτωση που πρόκειται για φωτοβολταϊκό σε στέγη, το οποίο σύμφωνα με το
ν.4152/2013 εξαιρείται από την υποχρέωση υποβολής της σχετικής εγγυητικής
επιστολής, ο συμμετέχων αναγράφει στο σχετικό πεδίο της Αίτησης Συμμετοχής,
όπου γίνεται αναφορά του αντίγραφου της εγγυητικής επιστολής του Διαχειριστή,
πως εξαιρείται από την υποβολή της και αναρτά μόνο την Οριστική Προσφορά
Σύνδεσης.

20. Θα ισχύσει σε αυτό το διαγωνισμό η τήρηση του «κανόνα 4%» για το άθροισμα των
εγγυητικών επιστολών που θα έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ;

Στις Προκηρύξεις της ΡΑΕ δεν υπάρχει απολύτως καμία αναφορά σε «άθροισμα των
εγγυητικών επιστολών που θα έχουν κατατεθεί στη ΡΑΕ».
Σύμφωνα με τις Προκηρύξεις προβλέπονται δύο διακριτά είδη Εγγυητικών
Επιστολών (άρθρο 11.2.6).

21. Στην αιτιολογία για το τέλος συμμετοχής, ζητάτε να αναφέρεται ο μοναδικός
αριθμός υποβολής ID, ο οποίος όμως μου γνωστοποιείται, κατόπιν της
ηλεκτρονικής υποβολής των εγγράφων, μέσα στα οποία περιλαμβάνεται και το
αποδεικτικό καταβολής τέλους συμμετοχής.

Μετά την εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα ο κάθε ενδιαφερόμενος,
ακολουθώντας τα βήματα του Οδηγού, θα ξεκινήσει τη διαδικασία υποβολής των
Δικαιολογητικών Συμμετοχής. Στην οθόνη της Ηλεκτρονικής πλατφόρμας του κάθε
συμμετέχοντα θα αναγράφεται ο μοναδικός αριθμός ΙD και ως εκ τούτου θα είναι
γνωστός πριν την οριστική υποβολή της αίτησης.

22. Στην αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα πρέπει να δοθούν τα στοιχεία
του υπεύθυνου επικοινωνίας. Όσον αφορά εταιρεία Α.Ε., ο υπεύθυνος
επικοινωνίας πρέπει να είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας που έχει οριστεί
στην απόφαση του ΔΣ ή το άτομο που εξουσιοδοτεί η εταιρεία για τη χρήση των
εφαρμογών της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας ή ένα τρίτο άτομο;
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Μπορούν να δηλωθούν τα στοιχεία οποιουδήποτε επιλέξει ο ίδιος ο Συμμετέχων.
Κατά προτίμηση μπορούν να δηλωθούν τα στοιχεία του προσώπου που θα έχει
εξουσιοδοτηθεί για τη χρήση των εφαρμογών της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας.

23. Η εταιρεία μου είχε συμμετάσχει σε προηγούμενη ανταγωνιστική διαδικασία. Για
τη συμμετοχή της στο νέο διαγωνισμό θα χρησιμοποιηθεί ο ίδιος λογαριασμός
(username, companyID, password) στην Ηλεκτρονική πλατφόρμα διενέργειας της
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας ή θα πρέπει να γίνει νέα εγγραφή-πιστοποίηση;

Σε περίπτωση που Συμμετέχων στις Ανταγωνιστικές Διαδικασίες έχει ήδη
δημιουργήσει κωδικούς πρόσβασης από προηγούμενη συμμετοχή στην εφαρμογή
ηλεκτρονικών Διαγωνισμών sourceONE/tenderONE, έχει τη δυνατότητα να λάβει
μέρος στην ανταγωνιστική διαδικασία της ΡΑΕ.
Όμως, για την συμμόρφωση με τις οδηγίες της Προκήρυξης, παρακαλείσθε όπως
επιβεβαιώσετε τα ακόλουθα:
•

Η ηλεκτρονική δ/νση που υπάρχει καταχωρημένη στο προφίλ του χρήστη
στην εφαρμογή, είναι ίδια με αυτή που έχετε σκοπό να δηλώσετε στη ΡΑΕ.

•

Η εταιρία σας, ή εσείς σαν φυσικό πρόσωπο, έχετε δημιουργήσει τόσους
διαφορετικούς χρήστες, όσα και τα έργα για τα οποία προτίθεστε να
υποβάλετε δικαιολογητικά ανά κατηγορία.

Σημειώστε ότι:
•

Μπορείτε να συμμετάσχετε με τον ίδιο χρήστη σε ένα μόνο έργο ανά
κατηγορία.

•

Σε περίπτωση που επιθυμείτε να λάβετε μέρος με περισσότερα από ένα έργα
στην ίδια κατηγορία, ο κάθε χρήστης πρέπει να διαθέτει διαφορετική
ηλεκτρονική δ/νση.

III.

Ενημερωτικό υλικό για τις διαγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ

24. Πού μπορεί να βρει κανείς χρήσιμο υλικό για να ενημερωθεί για τις διαγωνιστικές
διαδικασίες έργων ΑΠΕ;
Στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και συγκεκριμένα στο ακόλουθο link:
Μόνιμες ανταγωνιστικές διαδικασίες έργων ΑΠΕ:
http://www.rae.gr/site/categories_new/renewable_power/pilotpv.csp
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Στο σημείο αυτό υπάρχει υλικό και από τις προηγούμενες ανταγωνιστικές
διαδικασίες.
25. Θα εκδοθούν οι Προκηρύξεις των διαγωνιστικών διαδικασιών έργων ΑΠΕ στην
αγγλική γλώσσα;
Η επίσημη γλώσσα των ανταγωνιστικών διαδικασιών είναι η Ελληνική (άρθρο 4).
IV.

Λοιπές Ερωτήσεις - Σχόλια

26. Παρακαλούμε πολύ, να μας αναλύσετε τι ακριβώς εννοούμε λέγοντας κλειστός και
σφραγισμένος φάκελος. Θα πρέπει όλα τα έγγραφα να είναι πρωτότυπα και
υπογεγραμμένα;
Επιπλέον ενημερώστε μας, αν πρέπει να είναι και επικυρωμένα, καθώς και από
ποια Υπηρεσία.
Με τον όρο «κλειστός και σφραγισμένος φάκελος» νοείται κλειστός φάκελος, ο
οποίος φέρει την υπογραφή του φυσικού προσώπου ή τη σφραγίδα της εταιρείας.
Στο άρθρο 11 της Προκήρυξης, όπου περιγράφονται τα δικαιολογητικά, τα
νομιμοποιητικά και αδειοδοτικά έγγραφα, που πρέπει να υποβληθούν, αναγράφεται
με σαφήνεια ποια έγγραφα φέρουν επικύρωση και ποια όχι. Ειδικότερα, στο άρθρο
11.3 αναφέρεται ότι «Η Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση αποτελεί το
μοναδικό δικαιολογητικό, που θα πρέπει να φέρει 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».

27. Τα έγγραφα από Γ.Ε.ΜΗ. χρειάζονται επικύρωση ή αρκούν απλά αντίγραφα;
Αρκούν απλά αντίγραφα.

28. Στο τμήμα ΙΙ Στοιχεία εγκατάστασης, στη γραμμή «Επωνυμία», τι ακριβώς
αναγράφουμε;
Την επωνυμία της εταιρείας ή το Ονομ/νυμο του φυσικού προσώπου, ανάλογα με
την περίπτωση.

29. Στο τμήμα V Δικαιολογητικά, πίνακας Β2, Α/Α Β.2.2 το Γενικό πιστοποιητικό ΓΕΜΗ
για νομικά πρόσωπα αναγράφει ότι δεν υποκαθίσταται το πιστοποιητικό που
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εκδίδεται

από

το

Μητρώο

πτωχεύσεων

του

πρωτοδικείου

για

τις

περιπτώσεις πτώχευσης ή διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης. Αυτό σημαίνει
ότι πρέπει να επισυναφθούν ως δικαιολογητικά και επιπλέον πιστοποιητικά από
το αρμόδιο πρωτοδικείο;

Τα απαραίτητα δικαιολογητικά που υποβάλλονται κατά την Αίτηση Συμμετοχής –
Υπεύθυνη Δήλωση περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 11 των Προκηρύξεων. Αρκεί
η προσκόμιση του Γενικού Πιστοποιητικού από το ΓΕΜΗ και δεν απαιτείται
πιστοποιητικό από το αρμόδιο Πρωτοδικείο για τις περιπτώσεις πτώχευσης ή
διαδικασίας συνδιαλλαγής/εξυγίανσης, οι οποίες καλύπτονται με δήλωση του
αιτούντα στην Αίτηση Συμμετοχής-Υπεύθυνη Δήλωση.

30. Όσον αφορά στην απόδειξη των προϋποθέσεων περί μη λύσης, πτώχευσης, θέση
σε εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συνδιαλλαγής/ εξυγίανσης
κλπ. θα πρέπει να προσκομίζονται αντίστοιχα πιστοποιητικά εκδιδόμενα από το
αρμόδιο Πρωτοδικείο ή αρκεί η προσκόμιση του Γενικού Πιστοποιητικού του ΓΕΜΗ
στο οποίο υπάρχει σχετική αναφορά για τις ανωτέρω καταστάσεις; Υποβάλουμε το
ερώτημα αυτό δεδομένου ότι στην περίπτωση που απαιτείται έκδοση των
ανωτέρω πιστοποιητικών από το Πρωτοδικείο μας έχει δηλωθεί επίσημα από το
Πρωτοδικείο Αθηνών ότι είναι αδύνατη η έκδοσή τους προ της 12-11-2018.
Εναλλακτικά και στην περίπτωση που απαιτείται η προσκόμιση των ανωτέρω
πιστοποιητικών που εκδίδονται από το Πρωτοδικείο μπορούν να προσκομιστούν
παλαιότερα πιστοποιητικά με ημερομηνία έκδοσης προγενέστερη των 30 ημερών
από τις 12-11-2018;
Βλ. απάντηση (29).

31. Εάν κάποιος συμμετέχει στη διαγωνιστική διαδικασία των ΑΠΕ σαν Φυσικό
πρόσωπο και θέλει μετά να κάνει εταιρεία, θα πρέπει να κατασκευάσει πρώτα το
φωτοβολταϊκό σαν φυσικό πρόσωπο και μετά να κάνει εταιρεία ή μπορεί πριν την
κατασκευή να συστήσει εταιρεία και στη συνέχεια να κατασκευάσει το
Φωτοβολταϊκό;

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διενεργεί τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με σκοπό οι
επιτυχόντες να μπορούν να υπογράψουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής
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Τιμής (ΣΕΣΤ) ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) με
την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού, με την Τιμή
Αναφοράς που θα έχει κατακυρωθεί στο πλαίσιο των εν λόγω ανταγωνιστικών
διαδικασιών. Οι οποιεσδήποτε μεταβολές συμβούν στη συνέχεια, ακολουθούν την
υφιστάμενη αδειοδοτική διαδικασία και την οικεία νομοθεσία και δεν αποτελούν
αντικείμενο της παρούσας ανταγωνιστικής διαδικασίας. Στο άρθρο 16 των
Προκηρύξεων προβλέπεται η δυνατότητα μεταβίβασης/τροποποίησης των αδειών.

32. Στο άρθρο 1.1 υπάρχει το παρακάτω εδάφιο:
"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."
Σύμφωνα με αυτή τη διατύπωση σημαίνει ότι η αποζημίωση των ΑΠΕ<= 1ΜW θα
είναι ως εξής: τιμή δημοπρασίας + τιμή ΝΟΜΕ;

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας διενεργεί τις ανταγωνιστικές διαδικασίες με σκοπό οι
επιτυχόντες να μπορούν να υπογράψουν Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής
Τιμής (ΣΕΣΤ) ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) με
την ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ, ανάλογα με την εγκατεστημένη ισχύ του σταθμού, με την Τιμή
Αναφοράς που θα έχει κατακυρωθεί στο πλαίσιο των εν λόγω ανταγωνιστικών
διαδικασιών. Ως εκ τούτου η «τιμή ΝΟΜΕ» δεν έχει απολύτως καμία σχέση με τις
τρέχουσες ανταγωνιστικές διαδικασίες.

33. Η εταιρεία μου δεν έχει κωδικοποιημένο καταστατικό ωστόσο έχει κάνει μόνον 2
τροποποιήσεις. Εφόσον σας αποστείλω όλα τα καταστατικά που έχουν
καταχωρηθεί μέσω ΓΕΜΗ και ταυτόχρονα το πιστοποιητικό μεταβολών του ΓΕΜΗ
θα γίνει αποδεκτή η εταιρεία μου στο διαγωνισμό ή μήπως θα υπάρχει πρόβλημα;

Σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης και για την δυνατότητα εξέτασης κάθε ενός
αιτήματος έχει ζητηθεί η προσκόμιση του Κωδικοποιημένου καταστατικού. Ωστόσο
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για την περίπτωση δύο μόνο τροποποιήσεων, όπως στη συγκεκριμένη, θα
μπορούσαν να υποβληθούν και να εξεταστούν.
Σε κάθε περίπτωση σημειώνεται ότι ενδεχομένως να απαιτείται πολύ μεγάλος
χρόνος εξέτασης των μεταβολών ενός καταστατικού από την Αρχή. Προς
διευκόλυνση όλων και απλοποίησης των διαδικασιών έχουν ζητηθεί από την ΡΑΕ τα
ελάχιστα δυνατά έγγραφα τα οποία εξασφαλίζουν την έγκυρη συμμετοχή στις
ανταγωνιστικές διαδικασίες χωρίς αύξηση της γραφειοκρατίας.

34. Για λόγους ταχύτητας και κόστους, λίγες μέρες πριν την προκήρυξη του 04/2018
διαγωνισμού δηλαδή στις 10 Σεπτεμβρίου 2018, βγάλαμε πρακτικό στην
Συμβολαιογράφο ότι θα συμμετάσχουμε στο διαγωνισμό με βάση το παλαιότερο
υπόδειγμά σας το οποίο είναι ίδιο με το τωρινό ωστόσο περιείχε και ότι ορίζεται
εκτός από εμένα (που είμαι διαχειριστής νόμιμος εκπρόσωπος) και αντίκλητος.
Γίνεται αυτό δεκτό ή θα πρέπει να βγει καινούργιο πρακτικό;

Το πρακτικό που έχει υπογραφεί στις 10/9/2018 δεν μπορεί να λαμβάνει υπόψη την
υπ’ αριθ. 1026/2018 Απόφαση της ΡΑΕ, η οποία δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της
Κυβέρνησης στις 25 Οκτωβρίου 2018.
Ως εκ τούτου, το πρόβλημα δεν είναι εάν εμπεριέχεται ή όχι ο αντίκλητος, αλλά εάν
μπορεί κάποιος να δεσμευτεί για όρους προκήρυξης, η οποία εκδίδεται σε χρόνο
μεταγενέστερο της ημερομηνίας υπογραφής του πρακτικού.

35. Υπάρχει καταληκτική ημερομηνία για την καταβολή του Τέλους Συμμετοχής;

Σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της Προκήρυξης η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των
αιτήσεων είναι 12.11.2018, στις 17:00. Ανάμεσα στα Δικαιολογητικά Συμμετοχής που
πρέπει να υποβληθούν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα είναι και το Τέλος Συμμετοχής.

36. Προκειμένου για ΙΚΕ με δύο μετόχους εκ των οποίων μόνο ο ένας είναι
διαχειριστής, την απόφαση του οργάνου διοίκησης, την υπογράφει μόνος του ή
απαιτείται σύγκλιση ΓΣ των μετόχων της εταιρείας;

Εφόσον η διαχείριση της ΙΚΕ έχει ανατεθεί σε έναν διαχειριστή, η απόφαση
υπογράφεται από αυτόν.
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37. Εφόσον δυνάμει της άνωθι απόφασης ορίζεται τρίτο πρόσωπο ως νόμιμος
εκπρόσωπος απέναντι στη ΡΑΕ σχετικά με το διαγωνισμό, την αίτηση-ΥΔ την
υπογράφει ο Διαχειριστής της ΙΚΕ ή ο ορισμένος από την απόφαση της διοίκησης
εκπρόσωπος;

Εφόσον έχει οριστεί τρίτο πρόσωπο ως εκπρόσωπος της εταιρείας έναντι της ΡΑΕ για
τους σκοπούς της ανταγωνιστικής διαδικασίας, την Αίτηση Συμμετοχής-Υπεύθυνη
Δήλωση την υπογράφει το εν λόγω πρόσωπο.
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