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ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 230/2019
Διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’).
Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση την 21η Φεβρουαρίου 2019)
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των
κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 149 Α’/09.08.2016)
και ειδικότερα των παρ. 1-7 του άρθρου 7, όπως ισχύει.
2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ 129 Α’/27.06.2006),
όπως ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 179 Α’/
22.08.2011), όπως ισχύει.
4. Τις διατάξεις του ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 9 Α’/23.01.2018), όπως
ισχύει.
5. Την Οδηγία 2009/28/ΕΚ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 23ης Απριλίου 2009,
σχετικά με την «προώθηση της χρήσης ενέργειας από
ανανεώσιμες πηγές και την τροποποίηση και τη συνακό-
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λουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/
ΕΚ» (L 140).
6. 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).
7. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2016)/
7272/16.11.2016 με θέμα: «State aid SA 44666 – Greece
New operating aid scheme for the production of electricity from RES and HECHP» επί της κοινοποίησης του εθνικού σχήματος λειτουργικής ενίσχυσης ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
8. Την απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής C(2017)/
9102/04.01.2018 με θέμα: «State aid SA 48143 (2017/N)
Greece – Tenders for the production of electricity from
renewable energy sources and highly efficient combined
heat and power installations» επί της κοινοποίησης των
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών
από ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ.
9. Την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/13.12.2017 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας 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, χαρακτηρισμών των
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως
τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας επιμερισμού ισχύς 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» (ΦΕΚ
4488 Β΄/19.12.2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις
αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ 1263 Β’/
10.04.2018) και ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179988/ 09.10.2018
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(ΦΕΚ 4850 Β’/31.10.2018) αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας.
10. Την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1267
Β’/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»,
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ.
180215/15.10.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4528 Β’/17.10.2018).
11. Την 321/2018 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ 1466 Β’/
27.04.2018) «Διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/
2016 (ΦΕΚ 149 Α’)».
12. Την 649/2018 απόφαση ΡΑΕ «α) Επί των οριστικών
αποτελεσμάτων των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της
2ας Ιουλίου 2018 σύμφωνα με τις αριθμ. 1/2018, 2/2018
και 3/2018 Προκηρύξεις για τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς
ΑΠΕ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα και επί των
υποβληθέντων ενστάσεων, στο πλαίσιο της 321/2018
απόφασης ΡΑΕ, «Διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών
Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5
του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’)» (ΦΕΚ 1466 Β’/27.04.2018,
ΑΔΑ: 63ΝΖΙΔΞ-ΡΧΔ). β) Έκδοση των αποτελεσμάτων
των τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής
προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με τις αριθμ.
1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ αντίστοιχα» (ΑΔΑ: Ω58ΟΙΔΞ-Θ9Ψ).
13. Την 1026/2018 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ 4784 Β’/
25.10.2018) «Διενέργεια τριών (3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας
σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/
2016 (ΦΕΚ 149 Α’)».
14. Την 1230/2018 απόφαση ΡΑΕ (ΑΔΑ: Ψ80ΛΙΔΞ-0ΑΤ)
«(α) Επί των οριστικών αποτελεσμάτων των Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών της 10ης Δεκεμβρίου 2018 σύμφωνα με τις αριθμ. 4/2018 και 6/2018 Προκηρύξεις για
τη διενέργεια Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής
προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και
ΙΙΙ αντίστοιχα και επί των υποβληθέντων ενστάσεων, στο
πλαίσιο της 1026/2018 απόφασης ΡΑΕ, «Διενέργεια τριών
(3) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών
για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του
άρθρου 7 παρ. 5 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’)» (ΦΕΚ
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4784 Β’/25.10.2018). β) Έκδοση των αποτελεσμάτων των
δύο (2) Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με τις αριθμ. 4/2018
και 6/2018 Προκηρύξεις για τις Κατηγορίες Ι και ΙΙΙ αντίστοιχα. γ) Ματαίωση της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
υποβολής προσφορών για σταθμούς ΑΠΕ σύμφωνα με
την αριθμ. 5/2018 Προκήρυξη για την Κατηγορία ΙΙ.».
15. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού.
Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με το ν. 4414/2016 (εφεξής «Νόμος») με τίτλο «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας
και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής
Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην
αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης με
τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές
ενέργειας (εφεξής «Α.Π.Ε.») και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας και θερμότητας υψηλής απόδοσης (εφεξής
«Σ.Η.Θ.Υ.Α.»). Σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου αυτού,
από την 1.1.2016 και εφεξής για την ένταξη σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.
στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυνδεδεμένο
Δίκτυο ή στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
και την παροχή της Λειτουργικής Ενίσχυσης, ο Διαχειριστής ΑΠΕ και Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.) ή ο
Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε. Α.Ε.) ως Διαχειριστής των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών
(Μ.Δ.Ν.) συνάπτουν, κατά περίπτωση με τον κάτοχο του
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε.
και Σ.Η.Θ.Υ.Α., Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) ή Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης
Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Σ.Ε.Δ.Π. - Μ.Δ.Ν.) σύμφωνα με
τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του ν. 4414/2016,
καθώς και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδιδομένων
κανονιστικών αποφάσεων.
Επειδή, περαιτέρω με τις διατάξεις του Νόμου θεσπίζεται το πλαίσιο ένταξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε καθεστώς
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω
ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών,
σύμφωνα και με τις διατάξεις των «Κατευθυντήριων
Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (EEAG
2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/C 200/01) (παρ. 3.3.2.1. Ενισχύσεις για παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές), το
οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου
τίθεται σε ισχύ από 1.1.2017.
Επειδή, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 2 του άρθρου
7 του Νόμου καθορίστηκαν με την ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.
184573 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και
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Ενέργειας (ΦΕΚ 4488 Β’/19.12.2017), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τις ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ
1263 Β’/10.04.2018) και ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 179988/ 09.10.2018 (ΦΕΚ 4850 Β’/31.10.2018) αποφάσεις του Υπουργού
Περιβάλλοντος και Ενέργειας, οι τεχνολογίες ή και κατηγορίες 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, ο χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών ως
τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και η μεθοδολογία και διαδικασία 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.
Επειδή, ειδικότερα, στη διάταξη του άρθρου 6 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης («ΥΑ») προβλέπεται ότι «θα
διεξαχθούν τουλάχιστον δύο (2) πιλοτικές κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών για αιολικούς
σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50MW, φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης των 20MW, 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 20MW, 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 και
φωτοβολταϊκούς σταθμούς που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009
(122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (204 Α’), ανεξαρτήτως ή μη κοινού σημείου
σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20MW».
Επειδή, περαιτέρω, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 3 του άρθρου 7 του Νόμου καθορίστηκαν με την αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/
Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1267 Β’/10.04.2018), όπως
αυτή τροποποιήθηκε με την αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 180215/15.10.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος
και Ενέργειας (ΦΕΚ 4528 Β’/17.10.2018) η εγκατεστημένη ισχύς 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, ο ελάχιστος αριθμός ανταγωνιστικών διαδικασιών ανά έτος, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, καθώς και το τέλος
συμμετοχής για κάθε ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών. Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 1 του
άρθρου 2 της εν λόγω υπουργικής απόφασης, κατά τα έτη 2018, 2019 και 2020, θα διεξαχθούν τουλάχιστον έξι (6)
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία, δηλαδή τρεις (3) για φωτοβολταϊκούς
σταθμούς και τρεις (3) για αιολικούς σταθμούς, τουλάχιστον δύο (2) κοινές ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής
προσφορών και τουλάχιστον μία (1) ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών ειδική κατά περιοχή.
Επειδή, ειδικότερα στον Πίνακα 1 του άρθρου 2 της ανωτέρω υπουργικής απόφασης καθορίζεται η δημοπρατούμενη ισχύς για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία για τα έτος 2018 ως εξής:
Tεχνολογία

Κατηγορίες σταθμών

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
μεγαλύτερης των 50MW / φωτοβολταϊκοί σταθμοί
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20MW
/ 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
Αιολικοί και
20MW / Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού
φωτοβολταϊκοί σταθμοί
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 (122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (204 Α’), ανεξαρτήτως
ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή
το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης των 20MW.

Δημοπρατούμενη ισχύς (MW)

400
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Επειδή, αντιστοίχως στον ίδιο Πίνακα καθορίζεται η δημοπρατούμενη ισχύς για την κοινή ανταγωνιστική διαδικασία για το έτος 2019, ως εξής:
Tεχνολογία

Κατηγορίες σταθμών

Δημοπρατούμενη ισχύς (MW)

Αιολικοί σταθμοί Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
μεγαλύτερης των 50MW / φωτοβολταϊκοί σταθμοί
εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20MW/
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
Υπολειπόμενη ισχύς του
Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των
Αιολικοί και
20MW / Συγκροτήματα τουλάχιστον ενός (1) αιολικού έτους 2018 της τεχνολογίας
φωτοβολταϊκοί σταθμοί
και επιπλέον 400
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 (122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (204 Α’), ανεξαρτήτως
ή μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή
το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης ισχύος
μεγαλύτερης των 20MW.
Επειδή, κατά το έτος 2018 δεν διεξήχθη κοινή ανταγωνιστική διαδικασία. Συνεπώς, η δημοπρατούμενη ισχύς
για την πρώτη κοινή ανταγωνιστική διαδικασία που προκηρύσσεται με την παρούσα κρίνεται εύλογο να ανέρχεται
στα 600MW λαμβάνοντας υπόψη τη μη δημοπρατηθείσα ισχύ των 400MW του έτους 2018 και το ήμισυ της προς
δημοπράτηση ισχύος του έτους 2019.
Επειδή, σύμφωνα με το εδάφιο (γ) της παρ. 1 του άρθρου 3 της ανωτέρω υπουργική απόφαση, όπως ισχύει,
η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή προσφοράς για την πρώτη κοινή ανταγωνιστική διαδικασία ορίζεται ως εξής: «Η
ελάχιστη τιμή μεταξύ των υψηλότερων κατακυρωθέντων προσφορών για κάθε μία από τις αμέσως προηγούμενες
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά τεχνολογία των αιολικών σταθμών Μέγιστης Ισχύος
Παραγωγής μεγαλύτερης των 3MW και μικρότερης ή ίσης των 50MW και των φωτοβολταϊκών σταθμών εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης του 1MW και μικρότερης ή ίσης των 20ΜW, απομειωμένη κατά 1% ».
Επειδή, μέχρι σήμερα, έχουν διεξαχθεί έξι (6) ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών ειδικές κατά
τεχνολογία για τις εξής κατηγορίες σταθμών ΑΠΕ: α) Κατηγορία Ι: φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη
ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) ΜW (PPV ≤ 1 MW), β) Κατηγορία ΙΙ: φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με εγκατεστημένη ισχύ μεγαλύτερη του ενός (1) MW και μικρότερης ή ίσης των είκοσι (20) MW (1 MW < PPV ≤ 20 MW) και γ)
Κατηγορία ΙΙΙ: αιολικές εγκαταστάσεις μέγιστης ισχύος παραγωγής μεγαλύτερης των τριών (3) MW και μικρότερης
ή ίσης των πενήντα (50) MW (3MW < PWIND ≤ 50 MW).
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την 321/2018 απόφαση της ΡΑΕ, τον Ιούλιο του 2018 διενεργήθηκαν οι πρώτες ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύθηκαν στην 649/2018
απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με την οποία οι κατακυρωθείσες προσφορές (Τιμές Αναφοράς) κυμάνθηκαν ως εξής:
• στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος P ≤ 1 MW) η τιμή εκκίνησης ήταν 85 €/MWh, ενώ οι Τιμές Αναφοράς
κυμάνθηκαν από 80 €/MWh έως 75,87 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 78,42 €/MWh.
• στην Κατηγορία ΙΙ (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος 1 MW < P ≤ 20 MW) η τιμή εκκίνησης ήταν 80 €/MWh, ενώ οι
Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 62,97 €/MWh έως 71€/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 63,81 €/MWh.
• στην Κατηγορία ΙΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3 MW < P ≤ 50 MW) η τιμή εκκίνησης ήταν 90 €/MWh, ενώ οι
Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 68,18 €/MWh έως 71,93 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 69,53 €/MWh.
Εν συνεχεία, σύμφωνα με την αριθμ. 1026/2018 απόφαση της ΡΑΕ, τον Δεκέμβριο του 2018 διενεργήθηκαν για
δεύτερη φορά ειδικές κατά τεχνολογία ανταγωνιστικές διαδικασίες, τα αποτελέσματα των οποίων δημοσιεύθηκαν
στην 1230/2018 απόφαση της ΡΑΕ σύμφωνα με την οποία οι κατακυρωθείσες προσφορές (Τιμές Αναφοράς) κυμάνθηκαν ως εξής:
• στην Κατηγορία Ι (Φ/Β εγκαταστάσεις ισχύος P ≤ 1 MW) η τιμή εκκίνησης ήταν 81.71 €/MWh, ενώ οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 68,99 €/MWh έως 63 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 66,66 €/MWh.
• στην Κατηγορία ΙΙΙ (Αιολικές εγκαταστάσεις ισχύος 3 MW < P ≤ 50 MW) η τιμή εκκίνησης ήταν 79,77 €/MWh, ενώ
οι Τιμές Αναφοράς κυμάνθηκαν από 65,37 €/MWh έως 55 €/MWh και η μεσοσταθμική τιμή ανήλθε σε 58,58 €/MWh.
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Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τις προβλέψεις της ανωτέρω υπουργική απόφαση και τα ως άνω αποτελέσματα των ειδικών κατά τεχνολογία ανταγωνιστικών διαδικασιών, η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή για την κοινή
ανταγωνιστική διαδικασία προκύπτει ότι ανέρχεται σε
64,72€/MWh.
Επειδή, για τη συμμετοχή στην κοινή ανταγωνιστική
διαδικασία, καθορίζεται με το άρθρο 4 της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/
οικ. 172859/22.03.2018 υπουργικής απόφασης, τέλος
πέντε χιλιάδων ευρώ (5000 €), το οποίο καταβάλλεται
υπέρ της ΡΑΕ, για κάθε αιολικό σταθμό Μέγιστης Ισχύος
Παραγωγής μεγαλύτερης των 50MW, για κάθε φωτοβολταϊκό σταθμό εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης
των 20MW, για κάθε Συγκρότημα τουλάχιστον δύο (2)
αιολικών σταθμών που έχουν κοινό σημείο σύνδεσης
στο Σύστημα ή το Δίκτυο Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής
μεγαλύτερης των 50 MW, για κάθε Συγκροτήματα τουλάχιστον δύο (2) φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν
κοινό σημείο σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20MW, για κάθε
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.
Επειδή, κατ’ αναλογία των ανωτέρω το τέλος των 5000 €
κρίνεται εύλογο να καταβάλλεται και στην περίπτωση
των φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν ενταχθεί στη
Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του
ν. 3775/2009 (122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών
Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (204 Α’), ανεξαρτήτως ή
μη κοινού σημείου σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο,
συνολικής εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των
20MW, στην περίπτωση που οι εν λόγω σταθμοί συμμετέχουν ως Συγκρότημα, καθώς πρόκειται για μία κοινή
συμμετοχή.
Επειδή, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Νόμου, την αποκλειστική αρμοδιότητα για τη διενέργεια και
ολοκλήρωση των ανωτέρω ανταγωνιστικών διαδικασιών
υποβολής προσφορών, καθώς και για την κατακύρωση
των σχετικών αποτελεσμάτων που θα αφορούν στην
επιλογή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, έχει η ΡΑΕ, προκειμένου, μεταξύ άλλων, να διασφαλίζεται η τήρηση των
αρχών διαφάνειας και ισότητας που πρέπει να διέπουν
τις σχετικές ανταγωνιστικές διαδικασίες.
Επειδή, όπως προβλέπεται στην ανωτέρω διάταξη του
Νόμου, η ΡΑΕ με την απόφασή της για την προκήρυξη της
ανταγωνιστικής διαδικασίας καθορίζει ιδίως: α) τα κριτήρια συμμετοχής και αξιολόγησης, β) τους γεωγραφικούς
ή άλλους χωροταξικούς περιορισμούς, γ) τον χρονικό
ορίζοντα κατασκευής και λειτουργίας των επιλεγέντων
σταθμών, δ) τα στοιχεία για τις απαιτούμενες εγγυητικές
επιστολές, ε) τις τυχόν ρήτρες, ζ) τυχόν μείωση της τιμής
αναφοράς (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, καθώς και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη
διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας.
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Επειδή, για την επίτευξη των εθνικών ενεργειακών
στόχων κρίνεται σκόπιμη η συμμετοχή ώριμων έργων
στην προσεχή κοινή ανταγωνιστική διαδικασία. Ως εκ
τούτου, προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην εν λόγω
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών είναι
ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης σε ισχύ ή οριστικής προσφοράς σύνδεσης σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι έχει
προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013
(ΦΕΚ 107 Α’) ή του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ 70 Α’) κατά το χρόνο
υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία.
Επειδή, σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Γραμμές της
Ευρωπαϊκής Επιτροπής και το ν. 4414/2016 οι εν λόγω
διαδικασίες είναι ανταγωνιστικές και συνεπώς, προκειμένου να διασφαλιστεί ικανό επίπεδο ανταγωνισμού, κρίνεται σκόπιμο στο πλαίσιο της ρητής αρμοδιότητας της
ΡΑΕ για τον προσδιορισμό κάθε σχετικού με τις εν λόγω
ανταγωνιστικές διαδικασίες θέματος να προσδιοριστεί
ένα ελάχιστο ποσοστό συμμετοχής στη διαδικασία που
θα διασφαλίσει τις συνθήκες του ανταγωνισμού αυτού.
Με τον καθορισμό ελάχιστου ποσοστού συμμετοχής επιτυγχάνεται ένα σημαντικό όφελος για τους καταναλωτές,
οι οποίοι, βάσει του υφιστάμενου νομοθετικού πλαισίου
θα κληθούν να πληρώσουν για κάθε έργο, μέσω του Ειδικού Τέλους για τη Μείωση των Εκπομπών Αέριων Ρύπων
(ΕΤΜΕΑΡ), σημαντικό μέρος του ποσού που υπολογίζεται
ως κρατική ενίσχυση με βάση τη Σύμβαση Λειτουργικής
Ενίσχυσης, που θα συνάψουν οι επιτυχόντες στις ανταγωνιστικές διαδικασίες. Λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, το ποσοστό συμμετοχής πρέπει να είναι τουλάχιστον
40% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος. Επί τη βάσει
του ανωτέρω κανόνα, η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς
θα προσδιοριστεί ανάλογα με τις αιτήσεις συμμετοχής
που θα υποβληθούν κατά το Α’ Στάδιο εκάστης ανταγωνιστικής διαδικασίας με σχετική απόφαση της ΡΑΕ.
Επειδή, προκειμένου να εξασφαλιστεί ο ανταγωνισμός
στην ηλεκτρονική δημοπρασία κρίνεται σκόπιμο η δημοπρασία να διεξάγεται μόνο στην περίπτωση πρόκρισης
στο Β΄ στάδιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας ανεξάρτητων οικονομικών οντοτήτων.
Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη την παρ. 3 του άρθρου 2
της ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 απόφασης του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας: «στην περίπτωση που η δημοπρατούμενη ισχύς μίας ανταγωνιστικής
διαδικασίας δεν καλύπτεται, είναι δυνατή η υπερκάλυψη αυτής με την επιλογή του αμέσως επόμενου στη
σειρά κατάταξης με βάση την τιμή προσφοράς στην
ανταγωνιστική διαδικασίας, σταθμού ή συγκροτήματος σταθμών», η ΡΑΕ αποφάσισε ότι δεν είναι σκόπιμο
να υπερκαλύπτεται η δημοπρατούμενη ισχύς, σε καμία
ανταγωνιστική διαδικασία, για λόγους διαφάνειας και
διασφάλισης των όρων του ανταγωνισμού a priori γνωστών μεταξύ των συμμετεχόντων και μη μεταβαλλόμενων κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας, δεδομένου ότι
η δυνατότητα αυτή είναι ενδεχόμενο να οδηγήσει σε
πλήρη καταστρατήγηση των βασικών όρων και προϋποθέσεων των ανταγωνιστικών διαδικασιών. Η μεταφορά της εναπομείνασας ισχύος, (δηλαδή της διαφοράς
μεταξύ της ακριβούς δημοπρατηθείσας ισχύος και του
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αθροίσματος της ισχύος όλων των επιλεγέντων συμμετεχόντων) στην επόμενη κοινή ανταγωνιστική διαδικασία,
εξασφαλίζει πλήρως την διαφάνεια και ίσους όρους συμμετοχής όλων των συμμετεχόντων. Με αυτόν τον τρόπο
το άθροισμα της ισχύος όλων των επιλεγέντων συμμετεχόντων δεν υπερβαίνει σε καμία περίπτωση την ακριβή
δημοπρατούμενη ισχύ κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας
Επειδή, κρίνεται ότι, προς διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του καθεστώτος στήριξης και της
μέσω αυτού επίτευξης των εθνικών ενεργειακών στόχων η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική
ή δοκιμαστική λειτουργία) των σταθμών που θα επιλεγούν μέσω των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
προσφορών πρέπει να λάβει χώρα εντός συγκεκριμένης προθεσμίας από την ημερομηνία ανακοίνωσης της
απόφασης της ΡΑΕ επί των οριστικών αποτελεσμάτων
της ηλεκτρονικής δημοπρασίας και συγκεκριμένα εντός:
α) 36 μηνών για τους φωτοβολταϊκούς σταθμούς εγκατεστημένης ισχύος μεγαλύτερης των 20MW, β) τριάντα (36)
μηνών για αιολικούς σταθμούς Μέγιστης Ισχύος Παραγωγής μεγαλύτερης των 50 MW γ) τριάντα έξι (36) μηνών
φωτοβολταϊκούς και αιολικούς σταθμούς που ανήκουν
σε Συγκρότημα με κοινό σημείο σύνδεσης ή φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν ενταχθεί στη Διαδικασία
Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009
(122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του
ν. 3894/2010 (204 Α’), ανεξαρτήτως ή μη κοινού σημείου
σύνδεσης στο Σύστημα ή το Δίκτυο, δ) έξι (6) επιπλέον μηνών των προθεσμιών που προβλέπονται για τους
σταθμούς των περιπτώσεων α), β), γ) στην περίπτωση
που για τη σύνδεσή τους στο ΕΣΜΗΕ απαιτείται κατασκευή νέου Υποσταθμού ή η επέκταση υφιστάμενου
υποσταθμού με προσθήκη νέου Μετασχηματιστή [σ.σ. η
εν λόγω παράταση δεν αφορά στην προσθήκη νέων διακοπτών αναχωρήσεων Μέσης Τάσης (πύλες)], σύμφωνα
με την οικεία Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, όπως αυτή
κατατίθεται στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας,
και ε) δώδεκα (12) επιπλέον μηνών των προθεσμιών που
προβλέπονται για τους σταθμούς των περιπτώσεων α),
β), γ) στην περίπτωση που για τη σύνδεσή τους στο ΕΣΜΗΕ απαιτείται κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής Τάσης.
Επειδή, για την επίτευξη των στόχων του Νόμου, είναι αναγκαία η δέσμευση των συμμετεχόντων για τη
συνέχιση της συμμετοχής τους καθ’ όλη τη διάρκεια
της ανταγωνιστικής διαδικασίας ώστε να επιτυγχάνεται η αποτελεσματική διεξαγωγή της ανταγωνιστικής
διαδικασίας και να μην αλλοιώνονται τα αποτελέσματά
της. Για το λόγο αυτό, κρίνεται σκόπιμη η υποβολή από
τους συμμετέχοντες στην ανταγωνιστική διαδικασία
Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. Η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής υποβάλλεται σύμφωνα με
τις ειδικότερες προβλέψεις της Προκήρυξης που απο-
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τελεί αναπόσπαστο μέρος της παρούσας. Συναφώς,
προκειμένου να εξασφαλιστεί η ταχύτερα δυνατή και
σε κάθε περίπτωση έγκαιρη υλοποίηση των έργων που
θα επιλεγούν μέσω της διαγωνιστικής διαδικασίας και
κατά συνέπεια η αποτελεσματική εφαρμογή του καθεστώτος στήριξης και η μέσω αυτής επίτευξη των
εθνικών ενεργειακών στόχων, κρίνεται απαραίτητη η
προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
του έργου. Δεδομένου ότι η Εγγυητική Επιστολή Καλής
Εκτέλεσης αποσκοπεί στην εξασφάλιση της έγκαιρης
ενεργοποίησης έκαστου έργου, η εν λόγω εγγυητική
υποβάλλεται ανά σταθμό ΑΠΕ, ανεξάρτητα αν ο εν λόγω
σταθμός συμμετέχει στην ανταγωνιστική διαδικασία
μεμονωμένα ή από κοινού (ως μέλος Συγκροτήματος),
σύμφωνα με τις ειδικότερες προβλέψεις της Προκήρυξης. Οι ανωτέρω εγγυητικές επιστολές καταπίπτουν
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 (179 Α’), σύμφωνα με τα
οριζόμενα της παρ. 10 του άρθρου 131 του ν. 4495/
2017, εφόσον δεν τηρηθούν οι προβλεπόμενες προθεσμίες για την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών.
Επειδή, η ΡΑΕ, για το σκοπό της αποτελεσματικής άσκησης των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί από το Νόμο
για τη διενέργεια της ανταγωνιστικής διαδικασίας, με τρόπο διαφανή και αδιάβλητο, έχει συμβληθεί με εταιρεία
που διαθέτει την τεχνογνωσία για τη διενέργεια τέτοιων
διαγωνιστικών διαδικασιών. Για την επιτυχή ολοκλήρωση
κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας, είναι αναγκαία η πραγματοποίηση αυτής σε δύο στάδια, ήτοι στο πρώτο στάδιο
με ηλεκτρονική υποβολή, μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των αιτήσεων συμμετοχής σε κάθε ανταγωνιστική
διαδικασία συνοδευόμενες από τα σχετικά δικαιολογητικά, και με διενέργεια, σε δεύτερο στάδιο ηλεκτρονικών
δημοπρασιών υποβολής προσφορών μεταξύ των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και
θα έχουν προκριθεί για τη συμμετοχή στη δεύτερη αυτή
φάση της κάθε ανταγωνιστικής διαδικασίας.
Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε εφαρμογή των
διατάξεων της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016, τη
διενέργεια κοινής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής
προσφορών για επιλογή φωτοβολταϊκών και αιολικών
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με
τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου και των κατ’ εξουσιοδότηση αυτού κανονιστικών πράξεων, και την έγκριση του
αντίστοιχου τεύχους της Προκήρυξης, με το περιεχόμενο που περιλαμβάνεται στο συνημμένο της παρούσας
κείμενο, το οποίο αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας απόφασης.
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ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
Προκήρυξη 1/2019
ΚΟΙΝΗ 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)
ΜΕΓΙΣΤΗΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ ΙΣΧΥΟΣ 600 MW
ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΑΘΜΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
ΑΙΟΛΙΚΟΙ ΚΑΙ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ
Περιεχόμενα
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1. Εισαγωγή
Άρθρο 2. Αρχή διενέργειας Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Δημοσίευση Προκήρυξης - Παροχή διευκρινίσεων
Άρθρο 3. Ορισμοί
Άρθρο 4. Γλώσσα διαδικασίας – Επικύρωση εγγράφων
Άρθρο 5. Επικοινωνία
Άρθρο 6. Τεκμήριο από τη συμμετοχή στην Ανταγωνιστική Διαδικασία
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β’
Άρθρο 7. Δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική
Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής
Άρθρο 8. Τέλος Συμμετοχής
Άρθρο 9. Λόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων
Άρθρο 10. Διαδικασία Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
Υποβολής Προσφορών
Άρθρο 11. Στάδιο Α’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - Δικαιολογητικά συμμετοχής – Διαδικασία και περιεχόμενο
Άρθρο 12. Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής Απόφαση ΡΑΕ
Άρθρο 13. Ενστάσεις κατά το Α’ Στάδιο της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
Άρθρο 14. Στάδιο Β’ Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Ηλεκτρονική Δημοπρασία – Δικαιούμενοι Συμμετοχής
– Διαδικασία – Όροι
Άρθρο 15. Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
Άρθρο 16. Υλοποίηση των εγκαταστάσεων, που εντάχθηκαν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης
Άρθρο 17. Ρήτρες - Κυρώσεις για την καλή εκτέλεση
του έργου
Άρθρο 18. Ματαίωση – Αναβολή της Ανταγωνιστικής
Διαδικασίας
Άρθρο 19. Δημοσίευση της Προκήρυξης
ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’
Άρθρο 1. Εισαγωγή
1.1 Με το ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’/09.08.2016) (εφεξής και «Νόμος») καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανα-
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νεώσιμες 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 αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573
απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας
(ΦΕΚ 4488 Β’/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
αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ 1263
Β’/10.04.2018) και ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.179988/09.10.2018
(ΦΕΚ 4850 Β’/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
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του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (204 Α’),
ανεξαρτήτως ύπαρξης ή μη κοινού σημείου σύνδεσης
στο Σύστημα ή το Δίκτυο, συνολικής εγκατεστημένης
ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW».
1.3 Εν συνεχεία, δυνάμει των παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του Νόμου εκδόθηκε η αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.
172859/22.03.2018 απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1267 Β’/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
αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/ οικ. 180215/15.10.2018 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4528
Β’/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.
Α. 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.
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• 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 122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 204 Α’), εγκατεστημένης
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 αριθμ.
ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 απόφαση του
Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 1267
Β’/10.04.2018), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την
αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 180215/15.10.2018 απόφαση
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ 4528
Β’/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.
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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 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
Μέγιστη Δημοπρατούμενη ισχύς (MW)
Ακριβής Δημοπρατούμενη ισχύς (MW)

Αιολικοί και Φωτοβολταϊκοί Σταθμοί
600
Καθορίζεται με απόφαση της ΡΑΕ κατά την ολοκλήρωση
του Α’ Σταδίου.
Μεταφέρεται στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία της
ίδιας Κατηγορίας.
Κατηγορία ΙV

Υπολειπόμενη ποσότητα Δημοπρατούμενης
ισχύος
Κατηγορία Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
Ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς
64,72
(€/MWh)
40%
Στην περίπτωση που εφαρμόζοντας το εν λόγω
ποσοστό προκύπτει προς δημοπράτηση ισχύς, η οποία
Επίπεδο ανταγωνισμού
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:
36 μηνών
PPV > 20 MW
36 μηνών
PWIND > 50 MW
Σταθμοί ΑΠΕ (φ/β ή αιολικά)
που ανήκουν σε Συγκρότημα.
36 μηνών
(Επισημαίνεται ότι η προθεσμία
ισχύει για κάθε έργο που ανήκει στο
Συγκρότημα)
Επιπλέον έξι (6)
Στην περίπτωση που απαιτείται
μηνών των ανωτέρω
κατασκευή νέου/νέων Υ/Σ.
προθεσμιών.
Επιπλέον δώδεκα
Στην περίπτωση που απαιτείται
(12) μηνών
κατασκευή Κέντρου Υπερυψηλής
των ανωτέρω
Τάσης (ΚΥΤ).
προθεσμιών.
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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
[1/2019]
ΡΑΕ:
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 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 129 Α’),
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,
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• 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 122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 204 Α’), εγκατεστημένης
ισχύος μεγαλύτερης των 20 MW.
• συγκροτήματα φωτοβολταϊκών σταθμών που έχουν
ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (ΦΕΚ 122 Α’) ή στις Διαδικασίες
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 204 Α’),
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.
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 45 Α’), 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 129 Α’), όπως ισχύει.
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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
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
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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.
3.12 «Ενεργοποίηση της Σύνδεσης»:
Η θέση του σταθμού σε δοκιμαστική λειτουργία, σύμφωνα με την αριθμ. Δ6/Φ1/οικ.13310 υπουργική απόφαση (ΦΕΚ 1153 Β’/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 ιστο-
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σελίδα 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»:
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 λαμβά-
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νεται 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»:
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 129 Α’).
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).
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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.
• 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 122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 204 Α’), 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 122 Α’)
ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/
2010 (ΦΕΚ 204 Α’), 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
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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 129 Α’),
όπως ισχύει, και 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 Παραρτή-
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ματος 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 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 188 Α’), 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 208 Α’).
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
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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.).
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 122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 204 Α’), 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
122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του
ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 204 Α’), 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 9 Α’) 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:
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1) Αιολικοί ή/και φωτοβολταϊκοί σταθμοί παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας, οι οποίοι έχουν συνδεθεί με το
Σύστημα ή το Δίκτυο.
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
358-002002002974
Λογαριασμού
IBAN
GR 680 140 358 0358 00200 200 2974
SWIFTY-BIC
CRBAGRAAXXX
Προκήρυξη [1/2019] – Μοναδικός
Αιτιολογία
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
Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική
Διαδικασία και αποκλείονται:

8095

9.1 Όσοι Συμμετέχοντες και Κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ
δεν πληρούν τις ανωτέρω προϋποθέσεις συμμετοχής
σύμφωνα με το Άρθρο 7 της παρούσας Προκήρυξης.
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 άρθ. 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 άρθ. 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 101 A’), 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.
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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.
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 122 Α’) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (ΦΕΚ 204 Α’) 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 πρέ-
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πει 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.
• 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:
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«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ [1/2019]
ΚΟΙΝΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ
(Κατηγορία IV)
Ον/μο Εκπροσώπου, Μοναδικός Αριθμός
Υποβολής (ID)»
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
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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.
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.
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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:
Πίνακας 2 Χρονοδιάγραμμα Ανταγωνιστικής Διαδικασίας Κατηγορίας IV
Υποβολή ερωτημάτων Ενδιαφερομένων επί της Προκήρυξης και της Ημ/νία Δημοσίευσης της Προκήρυξης σε
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
ΦΕΚ -07.03.2019 ώρα 10:00
3 ημέρες μετά την Ημ/νία Δημοσίευσης
Έναρξη υποβολής αιτήσεων
της Προκήρυξης σε ΦΕΚ
Λήξη υποβολής αιτήσεων

21.03.2019 ώρα 17:00

Προσκόμιση πρωτότυπων εγγράφων (Hard Copy) και παραλαβή από
25.02.2019 – 27.03.2019 ώρα 15:00
τη ΡΑΕ
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 –
10.04.2019
Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων – Ακριβής Δημοπρατούμενη
ισχύς) - Ενημέρωση Εκπροσώπων
Εκπαίδευση Εκπροσώπων (χρηστών) - Help Desk παρόχου Διενέργεια Εικονικών Δημοπρασιών, σύμφωνα με το πρόγραμμα που 11.04.2019 – 12.04.2019
θα σταλεί στους Εκπροσώπους
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 15.04.2019 – 19.04.2019
Ενημέρωση Συμμετεχόντων
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 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
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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 αρμοδίου οργάνου, η συγκρότησή του σε
σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων του νομικού προσώπου - εταιρείας είναι πράγματι
αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πιστοποιητικό εκπροσώπησης.
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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 άρθ. 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 101 A’), 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.
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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.
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
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κατά την έννοια του ν. 4513/2018 (ΦΕΚ 9 Α’), 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 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.
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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11.2.5.1.2 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 107 Α’) ή του ν. 4062/
2012 (ΦΕΚ 70 Α’), η οποία έχει υποβληθεί στον αρμόδιο
Διαχειριστή και είναι σε ισχύ. Η Εγγυητική Επιστολή θα
συνοδεύεται από τον Αριθμό Πρωτοκόλλου / αποδεικτικό κατάθεσης στο Διαχειριστή.
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
13 Α’/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 107 Α’/
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
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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.
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 μεμο-
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νωμένο 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.
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:
Διάρκεια Εγγυητικής
Κατηγορίες
Επιστολής
Αιολικά Μέγιστης Ισχύος
39 μήνες
Παραγωγής > 50 MW
Φ/Β εγκατεστημένης
39 μήνες
ισχύος > 20 MW
Επιπλέον έξι (6)
Στην περίπτωση που
μήνες των ανωτέρω
απαιτείται κατασκευή Υ/Σ
προθεσμιών.
Επιπλέον δώδεκα
Στην περίπτωση που
(12) μήνες
απαιτείται κατασκευή Κέντρου
των ανωτέρω
Υπερυψηλής Τάσης (ΚΥΤ).
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 13 Α’/05.02.2016), που λειτουργούν νόμιμα
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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 107 Α’/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.
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.), Ν.Π.Δ.Δ., Ν.Π.Ι.Δ. που ανήκουν στο
κράτος, και των λοιπών νομικών προσώπων που προβλέπονται στη διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 11 του
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’), ευκρινή φωτοαντίγραφα, που
έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες ή των ακριβών
αντιγράφων τους και (β) στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων, ευκρινή φωτοαντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων,
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που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του ν. 4250/2014 (ΦΕΚ 74 Α’) και του
ν. 2690/1999 (ΦΕΚ 45 Α’).
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 45 Α’), 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.
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.
γ). Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους
συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία.
δ). Η πρωτότυπη Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.
ε). 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 δικαιολογη-
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τικά 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 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.
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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 €/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 προ-
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σφοράς 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
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.
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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).
• 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 Απο-
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τελεσμάτων 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:
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
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(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
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
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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:
• 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
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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.
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.
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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.
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
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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 179 Α’), σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.
10 του άρθρου 131 του ν. 4495/2017 (ΦΕΚ 167 Α’).
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 (179 Α’),
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 2373 Β’/2011).
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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.
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 δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως και στη Διαύγεια.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019
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ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 1

ǹǿȉǾȈǾ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ - ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ
ȈȉǹĬȂȅȊ/ȈȉǹĬȂȍȃ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ǾȁǼȀȉȇǿȀǾȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǹȆȅ ǹȆǼ
ȆȇȅȈ:
ȉǾ ȇȊĬȂǿȈȉǿȀǾ ǹȇȋǾ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ
ǹǿȉǾȈǾ ȈȊȂȂǼȉȅȋǾȈ – ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
ǼȀȆȇȅȈȍȆȅȊ ȀǹȉȅȋȅȊ ȈȉǹĬȂȅȊ / ȈȉǹĬȂȍȃ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ǾȁǼȀȉȇǿȀǾȈ
ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǹȆȅ ǹȆǼ ȈȉǾȃ ȀȅǿȃǾ ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǿȀǾ ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹ ȊȆȅǺȅȁǾȈ
ȆȇȅȈĭȅȇȍȃ īǿǹ ǼȆǿȁȅīǾ ǼīȀǹȉǹȈȉǹȈǼȍȃ ǹȆǼ ȆȇȅȈ ǼȃȉǹȄǾ ȈǼ ȀǹĬǼȈȉȍȈ
ȈȉǾȇǿȄǾȈ ȂǼ ȉǾ ȂȅȇĭǾ ȁǼǿȉȅȊȇīǿȀǾȈ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ (ǹȇĬȇȅ 7 TOY ȃ. 4414/2016)
ȉȝȒȝĮ ǿ : ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼțʌȡȠıȫʌȠȣ
ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ ȀĮĲȩȤȠȣ/-ȦȞ ıĲĮșȝȠȪ/-ȫȞ ǹȆǼ ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ/-ȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ
įȚĮįȚțĮıȓĮ
ǵȞȠȝĮ:
ǼʌȫȞȣȝȠ:
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ:
ȉȩʌȠȢ țĮȚ ȑĲȠȢ ȖİȞȞȒıİȦȢ:
ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ:
ǻȚİȪșȣȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ:
ǹĭȂ/ǻ.ȅ.Ȋ:
ȉȘȜȑĳȦȞȠ / ĭĮȟ:
E-mail:

ȉȝȒȝĮ ǿǿ : ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ / ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ
ǹȡȚșȝȩȢ ȑȡȖȦȞ ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣȞ
ȝȑıȦ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ǼțʌȡȠıȫʌȠȣ:
(ȈȣȞȠȜȚțȒ) ǼȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ ǿıȤȪȢ
(Watt):

ȉȝȒȝĮ ǿǿI : ȈĲȠȚȤİȓĮ (ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ǻȚİȪșȣȞıȘ) țĮȚ țȦįȚțȩȢ ȤȡȒıĲȘ (Username)*
ȆȚıĲȠʌȠȓȘıȘȢ ǼțʌȡȠıȫʌȠȣ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ

*

E-mail:

.......................@.......................

KȦįȚțȩȢ ȤȡȒıĲȘ (Username):

……………………………….

Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ țĮȚ Ƞ KȦįȚțȩȢ ȤȡȒıĲȘ (Username), Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ıȣȞȠįİȪİȚ ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ ıĲȠȞ
ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĲȩʌȠ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ, șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ȝȠȞĮįȚțȐ ȖȚĮ țȐșİ ǹȓĲȘıȘ
ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ. Ǿ ĮȞȦĲȑȡȦ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ įȚİȪșȣȞıȘ șĮ ĮʌȠĲİȜİȓ țĮȚ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ
įȚİȪșȣȞıȘ İʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ ĲȠȣ ǼțʌȡȠıȫʌȠȣ ȝİ ĲȘ ȇǹǼ țĮș' ȩȜȠ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ.

8109

8110
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ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǿȀǾ ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ȆȇȅȈĭȅȇȍȃ
īǿǹ ȈȉǹĬȂȅȊȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ǾȁǼȀȉȇǿȀǾȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǹȆȅ ǹȆǼ ȆȇȅȈ ǼȃȉǹȄǾ ȈǼ ȀǹĬǼȈȉȍȈ
ȈȉǾȇǿȄǾȈ ȂǼ ȉǾ ȂȅȇĭǾ ȁǼǿȉȅȊȇīǿȀǾȈ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ (ǹȇĬȇȅ 7 ȉȅȊ ȃ. 4414/2016)

ȉȝȒȝĮ ǿV : ȊʌİȪșȣȞİȢ ǻȘȜȫıİȚȢ
ȅ ȣʌȠȖȡȐĳȦȞ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ………………………….……………… țȐĲȠȚțȠȢ ……………………….,
țȐĲȠȤȠȢ ĲȠȣ ǻİȜĲȓȠȣ ǹıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ……………………………, ʌȠȣ İțįȩșȘțİ
Įʌȩ …………………………….., ıĲȚȢ …………………………, ȦȢ ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ ȀĮĲȩȤȠȣ/-ȦȞ
ıĲĮșȝȠȪ/-ȫȞ ǹȆǼ ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ/-ȤȠȣȞ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚȜȠȖȒ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ǹȆǼ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ
ǼȞȓıȤȣıȘȢ (ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȠȣ Ȟ. 4414/2016) ĲȘȢ ȇǹǼ įȘȜȫȞȦ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 8 ĲȠȣ Ȟ. 1599/1986,
ȑȤȠȞĲĮȢ ʌȜȒȡȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȘȢ įȒȜȦıȒȢ ȝȠȣ ĮȣĲȒȢ, ȩʌȦȢ ȠȚ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ
ȖİȞȚțȑȢ ʌİȡȓ ȣʌİȣșȪȞȦȞ įȘȜȫıİȦȞ įȚĮĲȐȟİȚȢ, țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ
įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ Ȟ. 1599/1986, ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
1. (Į) Ǿ įȚİȪșȣȞıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ (e-mail), ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ȑȤȦ İȖȖȡĮĳİȓ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ
ıĲȠȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĲȩʌȠ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ȝȑıȦ
ĲȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȆȜĮĲĳȩȡȝĮȢ ĲȘȢ ǹȓĲȘıȘȢ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ țĮȚ ĲȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ
ĳȐıȘ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (ȈĲȐįȚȠ ǹ’), țĮșȫȢ țĮȚ Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘȞ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ
ǻȘȝȠʌȡĮıȓĮ ȝȑıȦ ĲȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȆȜĮĲĳȩȡȝĮȢ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (ȈĲȐįȚȠ Ǻ') İȓȞĮȚ Ș ….........@................................... ȅ țȦįȚțȩȢ ȤȡȒıĲȘ (Username), ĲȠȞ
ȠʌȠȓȠ ȑȤȦ ȜȐȕİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ ȝȠȣ ȦȢ ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ ȀĮĲȩȤȠȣ/-ȦȞ ıĲĮșȝȠȪ/-ȫȞ ǹȆǼ ʌȠȣ
ıȣȝȝİĲȑȤİȚ/-ȤȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ıĲȠȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĲȩʌȠ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȘȢ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ, İȓȞĮȚ Ƞ .......................................................................
(ȕ) Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ ȝȑıȦ ĲȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȆȜĮĲĳȩȡȝĮȢ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ țȦįȚțȠȪ ȤȡȒıĲȘ
(Username) țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ țȦįȚțȫȞ, ʌȠȣ ȝȠȣ ȑȤȠȣȞ ȤȠȡȘȖȘșİȓ, ĲȘȢ ǹȓĲȘıȘȢ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ țĮȚ ĲȦȞ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (ȈĲȐįȚȠ ǹ’) țĮȚ Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ,
İĳȩıȠȞ țȜȘșȫ ȞĮ ıȣȝȝİĲȐıȤȦ ȦȢ ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ ȀĮĲȩȤȠȣ/-ȦȞ ıĲĮșȝȠȪ/-ȫȞ ǹȆǼ ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ/ȤȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ, țĮĲȐ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠțȒȡȣȟȘ, ıĲȘȞ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ
ǻȘȝȠʌȡĮıȓĮ ȝȑıȦ ĲȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȆȜĮĲĳȩȡȝĮȢ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (ȈĲȐįȚȠ Ǻ’) țĮȚ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ įȘȝȠʌȡĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲĮ
ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠțȒȡȣȟȘ ȝİ ĲȘȞ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ țȦįȚțȠȪ ȤȡȒıĲȘ (Username) țĮȚ ĲȦȞ
ȜȠȚʌȫȞ țȦįȚțȫȞ, ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȤȠȡȘȖȘșİȓ İȓȞĮȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ ȑȖțȣȡȘ țĮȚ ȚıȤȣȡȒ țĮȚ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗȦ Įʌȩ ĲȫȡĮ
ĲȘȞ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ʌȡȠȢ ĲȠ ʌȡȩıȦʌȩ ȝȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ĲȘȢ ǹȓĲȘıȘȢ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ țĮȚ ĲȘȢ/ĲȦȞ
ʌȡȠıĳȠȡȐȢ/-ȫȞ, ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ/-ȠȪȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ įȘȝȠʌȡĮıȓĮ ȦȢ ȑȖțȣȡİȢ țĮȚ ȚıȤȣȡȑȢ
țĮȚ ıĮȞ ȞĮ ȑȖȚȞĮȞ Įʌȩ İȝȑȞĮ ĲȠȞ ȓįȚȠ țĮȚ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ/ĲȦȞ ȀĮĲȩȤȠȣ/-ȦȞ ıĲĮșȝȠȪ/-ȫȞ ǹȆǼ
ʌȠȣ ıȣȝȝİĲȑȤİȚ/-ȤȠȣȞ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ țĮȚ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ
ĲȠȣȢ.
2. ǹ. ǹʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ.
Ǻ. ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĮįİȚȫȞ, İȖțȡȓıİȦȞ, ıȣȝȕȐıİȦȞ ț.Ȝʌ. ĲȣʌȚțȫȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ įİȞ
ȑȤȠȣȞ ĮțȣȡȦșİȓ țĮȚ İȓȞĮȚ ıİ ȚıȤȪ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ǹȓĲȘıȘȢ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ
țĮȚ ȑȤȠȣȞ ĲȘȡȘșİȓ ȠȚ ȩȡȠȚ ĮȣĲȫȞ.
ī. ǻİȞ ȑȤȦ țĮĲĮįȚțĮıșİȓ ȝİ ĮʌȩĳĮıȘ İȜȜȘȞȚțȠȪ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȠȪ įȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ȖȚĮ ĮįȓțȘȝĮ ʌȠȣ İʌȚĳȑȡİȚ ĲȠȞ
ĮʌȠțȜİȚıȝȩ Įʌȩ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ İȚįȚțȩĲİȡĮ:
ǿ. ȈȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ İȖțȜȘȝĮĲȚțȒ ȠȡȖȐȞȦıȘ, țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 2 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ įȡȐıȘȢ ĲȘȢ
98/773/ǻǼȊ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ.
ǿǿ. ǻȦȡȠįȠțȓĮ, țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 3 ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 26ȘȢ ȂĮǸȠȣ 1997(21) țĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 3
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ įȡȐıȘȢ 98/742/ȀǼȆȆǹ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ.
ǿǿǿ. ǹʌȐĲȘ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ ĲȦȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȀȠȚȞȠĲȒĲȦȞ.
ǿV. ȃȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘ İıȩįȦȞ Įʌȩ ʌĮȡȐȞȠȝİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ, țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 1 ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 91/308/EOK
ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȤȡȘȝĮĲȠʌȚıĲȦĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘ İıȩįȦȞ Įʌȩ ʌĮȡȐȞȠȝİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ.
ǻ. ǻİȞ ȑȤȦ țĮĲĮįȚțĮıșİȓ ȝİ ĮʌȩĳĮıȘ İȜȜȘȞȚțȠȪ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȠȪ įȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ȖȚĮ ĮįȓțȘȝĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȝȠȣ (ĲȠȣȢ) įȚĮȖȦȖȒ țĮȚ įȘ ȖȚĮ ȣʌİȟĮȓȡİıȘ, ĮʌȐĲȘ, ʌȜĮıĲȠȖȡĮĳȓĮ, ȥİȣįȠȡțȓĮ, įȦȡȠįȠțȓĮ
țĮȚ įȩȜȚĮ ȤȡİȦțȠʌȓĮ ȝİ ĲİȜİıȓįȚțȘ ĮʌȩĳĮıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȒȢ ȝȠȣ
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ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǿȀǾ ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ȆȇȅȈĭȅȇȍȃ
īǿǹ ȈȉǹĬȂȅȊȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ǾȁǼȀȉȇǿȀǾȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǹȆȅ ǹȆǼ ȆȇȅȈ ǼȃȉǹȄǾ ȈǼ ȀǹĬǼȈȉȍȈ
ȈȉǾȇǿȄǾȈ ȂǼ ȉǾ ȂȅȇĭǾ ȁǼǿȉȅȊȇīǿȀǾȈ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ (ǹȇĬȇȅ 7 ȉȅȊ ȃ. 4414/2016)

(Ȓ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ).
Ǽ. ǵȜİȢ ȠȚ ĮȞȦĲȑȡȦ įȘȜȫıİȚȢ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ĮȜȘșİȓȢ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȦ țĮȚ ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ ȩĲȚ Ș ĮȜȒșİȚĮ ĲȦȞ
įȘȜȫıİȫȞ ȝȠȣ șĮ İȜİȖȤșİȓ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ Ƞ/ȠȚ ȀȐĲȠȤȠȢ/-ȠȚ ıĲĮșȝȠȪ/-ȫȞ ǹȆǼ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ
İʌȚȜİȖȠȪȞ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ, țĮȚ ȩĲȚ șĮ ĮʌȠțȜİȚıșİȓ Ƞ ȀȐĲȠȤȠȢ/-ȠȚ ĲȠȣ/ĲȦȞ ıĲĮșȝȠȪ/-ȫȞ
ǹȆǼ, İĳȩıȠȞ țȐʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ İȞ ȜȩȖȦ įȘȜȫıİȚȢ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ĮȞĮȜȘșȒȢ.

ǺǼǺǹǿȍȈǾ īȃǾȈǿȅȊ ȊȆȅīȇǹĭǾȈ

.............., ..............20… (ĲȩʌȠȢ/ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
ȅ ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ ȀĮĲȩȤȠȣ/-ȦȞ ıĲĮșȝȠȪ/-ȫȞ ǹȆǼ ʌȠȣ
ıȣȝȝİĲȑȤİȚ/-ȤȠȣȞ ıĲȘȞ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ǻȘȜȫȞ
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ǹȃȉǹīȍȃǿȈȉǿȀǾ ǻǿǹǻǿȀǹȈǿǹ ȊȆȅǺȅȁǾȈ ȆȇȅȈĭȅȇȍȃ
īǿǹ ȈȉǹĬȂȅȊȈ ȆǹȇǹīȍīǾȈ ǾȁǼȀȉȇǿȀǾȈ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ ǹȆȅ ǹȆǼ ȆȇȅȈ ǼȃȉǹȄǾ ȈǼ ȀǹĬǼȈȉȍȈ
ȈȉǾȇǿȄǾȈ ȂǼ ȉǾ ȂȅȇĭǾ ȁǼǿȉȅȊȇīǿȀǾȈ ǼȃǿȈȋȊȈǾȈ (ǹȇĬȇȅ 7 ȉȅȊ ȃ. 4414/2016)

ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ȀĮĲȩȤȠȣ ǲȡȖȠȣ 1:

ȃȠȝȚțȒ ȝȠȡĳȒ
ĭȣıȚțȩ ȆȡȩıȦʌȠ
ȃȠȝȚțȩ ȆȡȩıȦʌȠ

ǼʌȦȞȣȝȓĮ ȀĮĲȩȤȠȣ ǲȡȖȠȣ

ǹȞȫȞȣȝȘ ǼĲĮȚȡİȓĮ (ǹ.Ǽ.)
ȆȡȠıȦʌȚțȒ ǼĲĮȚȡİȓĮ (ȅ.Ǽ., Ǽ.Ǽ.)
ǼĲĮȚȡİȓĮ ȆİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢ ǼȣșȪȞȘȢ (Ǽ.Ȇ.Ǽ.)
ǿįȚȦĲȚțȒ ȀİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȒ ǼĲĮȚȡİȓĮ (ǿ.Ȁ.Ǽ.)
ȁȠȚʌȐ ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ (ȃȠȝȚțȩ ȆȡȩıȦʌȠ
ǻȘȝȠıȓȠȣ ǻȚțĮȓȠȣ (ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ.), ȃȠȝȚțȩ ȆȡȩıȦʌȠ
ǿįȚȦĲȚțȠȪ ǻȚțĮȓȠȣ (ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ.), ȓįȡȣȝĮ, ıȦȝĮĲİȓȠ,
ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȩȢ Ȓ ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ țĮĲȐ ĲȘȞ
ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ Ȟ. 4513/2018 (ĭǼȀ ǹ’ 9))

ȉȝȒȝĮ ǿ : ȈĲȠȚȤİȓĮ ȀĮĲȩȤȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ
ǿ.1

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȀĮĲȩȤȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ - ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ
ǵȞȠȝĮ:
ǼʌȫȞȣȝȠ:
ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ:
ȉȩʌȠȢ țĮȚ ȑĲȠȢ ȖİȞȞȒıİȦȢ:
ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ:
ǻȚİȪșȣȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ
įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ:
ǹĭȂ/ǻ.ȅ.Ȋ.:
ȉȘȜȑĳȦȞȠ / ĭĮȟ:
E-mail:

ǿ.2.1

ȈĲȠȚȤİȓĮ ȀĮĲȩȤȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ - ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ ȃȠȝȚțȠȪ ȆȡȠıȫʌȠȣ:
ǲįȡĮ:
ǻȚİȪșȣȞıȘ:
ȃȠȝȚțȒ ȝȠȡĳȒ:
ǹĭȂ/ǻ.ȅ.Ȋ:
īǼȂǾ:
ȉȘȜȑĳȦȞȠ / ĭĮȟ:
E-mail:

ǿ.2.2

ȃȩȝȚȝȠȢ ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ
ǵȞȠȝĮ:
ǼʌȫȞȣȝȠ:
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ǵȞȠȝĮ ȆĮĲȡȩȢ:
ȉȩʌȠȢ țĮȚ ȑĲȠȢ ȖİȞȞȒıİȦȢ:
ȊʌȘțȠȩĲȘĲĮ:
ǻȚİȪșȣȞıȘ țĮĲȠȚțȓĮȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ Ȓ įȚĮȕĮĲȘȡȓȠȣ:
ǹĭȂ/ǻ.ȅ.Ȋ:
ȉȘȜȑĳȦȞȠ / ĭĮȟ:
E-mail:

ȉȝȒȝĮ ǿǿ : ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ǼʌȦȞȣȝȓĮ:
ĬȑıȘ ǼȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ:
ǻȘȝȠĲȚțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ / ǻȒȝȠȢ:
ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒ ǼȞȩĲȘĲĮ:
ȆİȡȚĳȑȡİȚĮ:
ǼȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘ ǿıȤȪȢ (Watt):
ǱįİȚĮ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ıİ ȚıȤȪ:

NAI / OXI

ȈȪȝȕĮıȘ ȈȪȞįİıȘȢ ıİ ȚıȤȪ:

NAI / OXI

ȅȡȚıĲȚțȒ ȆȡȠıĳȠȡȐ ȈȪȞįİıȘȢ ıİ
ȚıȤȪ:
ȊʌȠȕȠȜȒ ǼȖȖȣȘĲȚțȒȢ ǼʌȚıĲȠȜȒȢ
ȃ. 4152/2013 Ȓ ȃ. 4062/2012 ıİ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ:

NAI / OXI

NAI / OXI

ȉȝȒȝĮ ǿǿǿ : ȊʌİȪșȣȞİȢ ǻȘȜȫıİȚȢ
ȅ ȣʌȠȖȡȐĳȦȞ (ȀȐĲȠȤȠȢ ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ / ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ȀĮĲȩȤȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ) ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ
………………………….……………… țȐĲȠȚțȠȢ ………………………., țȐĲȠȤȠȢ ĲȠȣ ǻİȜĲȓȠȣ
ǹıĲȣȞȠȝȚțȒȢ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ ȝİ ĲȠȞ ĮȡȚșȝȩ……………………………, ʌȠȣ İțįȩșȘțİ Įʌȩ
…………………………….., ıĲȚȢ …………………………, ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ǹȆǼ
/ ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȘȢ ĮȞȫȞȣȝȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ (A.E.) / ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȢ İȣșȪȞȘȢ (E.Ȇ.Ǽ.) /
ĲȘȢ ȠȝȩȡȡȣșȝȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ (O.E.) / ĲȘȢ İĲİȡȩȡȡȣșȝȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ (E.E.) / ĲȘȢ ȚįȚȦĲȚțȒȢ țİĳĮȜĮȚȠȣȤȚțȒȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ (I.K.E.) / ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ įȘȝȠıȓȠȣ / ȚįȚȦĲȚțȠȪ įȚțĮȓȠȣ (ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. / ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ.) / ĲȠȣ
ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ
/
ĲȘȢ
ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ
ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ
ȝİ
ĲȘȞ
İʌȦȞȣȝȓĮ
…………………………………………………..
țĮȚ
ĲȠ
įȚĮțȡȚĲȚțȩ
ĲȓĲȜȠ
………………………………………….. (ǹȡ. ī.Ǽ.ȂǾ. .......................) įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ .......... ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ
ǻȚȠȚțȘĲȚțȠȪ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ (Ȓ ĲȠȣ/ȦȞ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȠȪ/ȦȞ ĮȣĲȒȢ), ȚįȚȠțĲȒĲȘȢ/ȡȚĮȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ
ǹȆǼ țĮȚ ȈȣȝȝİĲȑȤȠȣıĮȢ/ȠȞĲȠȢ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ǹȆǼ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ
(ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȠȣ Ȟ. 4414/2016) ĲȘȢ ȇǹǼ įȘȜȫȞȦ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 8 ĲȠȣ Ȟ. 1599/1986, ȑȤȠȞĲĮȢ ʌȜȒȡȘ
ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȘȢ įȒȜȦıȒȢ ȝȠȣ ĮȣĲȒȢ, ȩʌȦȢ ȠȚ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ʌİȡȓ
ȣʌİȣșȪȞȦȞ įȘȜȫıİȦȞ įȚĮĲȐȟİȚȢ, țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ
ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ Ȟ. 1599/1986, ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
1. ǹʌȠįȑȤȠȝĮȚ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ.
(ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȦĲȑȡȦ ĮȞȐȜȠȖĮ ȝİ ĲȘȞ ʌİȡȓʌĲȦıȘ - ĳȣıȚțȠȪ Ȓ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ)
2. ǹ. ȉȠ ıȪȞȠȜȠ ĲȦȞ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲȦȞ ĮįİȚȫȞ, İȖțȡȓıİȦȞ, ıȣȝȕȐıİȦȞ ț.Ȝʌ. ĲȣʌȚțȫȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ įİȞ
ȑȤȠȣȞ ĮțȣȡȦșİȓ țĮȚ İȓȞĮȚ ıİ ȚıȤȪ țĮĲȐ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ĲȘȢ ǹȓĲȘıȘȢ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ
țĮȚ ȑȤȦ /ȑȤİȚ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ ĲȘȡȒıİȚ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĮȣĲȫȞ.
Ǻ. ǻİȞ ȑȤȠȣȞ ȖȓȞİȚ ȐȜȜİȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ıĲȠ ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȩ/ǿįȡȣĲȚțȒ ȆȡȐȟȘ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ
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İțʌȡȠıȦʌȫ, İțĲȩȢ ȩıȦȞ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ țĮȚ ʌȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȐ țĮȚ ȕ)
Ǿ ıȪȞșİıȘ ĲȠȣ ǻ.Ȉ., Ș ıȣȖțȡȩĲȘıȒ ĲȠȣ ıİ ıȫȝĮ țĮȚ ȠȚ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲİȢ țĮȚ İȟȠȣıȓİȢ ĲȦȞ İțʌȡȠıȫʌȦȞ ĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ İȓȞĮȚ ʌȡȐȖȝĮĲȚ ĮȣĲȑȢ ʌȠȣ ĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚ ıĲĮ ȣʌȠȕȜȘșȑȞĲĮ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ / ȕ) Ƞ
įȚĮȤİȚȡȚıĲȒȢ ʌĮȡĮȝȑȞİȚ ĮȣĲȩȢ ʌȠȣ ȠȡȓıșȘțİ Įʌȩ ĲȠ ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȩ/ǿįȡȣĲȚțȒ ȆȡȐȟȘ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ, įİȞ ȑȤİȚ ĮȞĮțȜȘșİȓ țĮȚ ȠȚ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲȑȢ ĲȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ İțʌȡȠıȫʌȘıȘ țĮȚ įȚĮȤİȓȡȚıȘ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌĮȡĮȝȑȞȠȣȞ ȠȚ ȓįȚİȢ.
ī. ǻİȞ ȑȤȦ țĮĲĮįȚțĮıșİȓ / ǻİȞ ȑȤȦ țĮȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ įȚȠȚțȠȪȞ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ, ʌȠȣ
İțʌȡȠıȦʌȫ, țĮĲĮįȚțĮıșİȓ ȝİ ĮʌȩĳĮıȘ İȜȜȘȞȚțȠȪ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȠȪ įȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ȖȚĮ ĮįȓțȘȝĮ ʌȠȣ İʌȚĳȑȡİȚ
ĲȠȞ ĮʌȠțȜİȚıȝȩ ȝȠȣ/ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ Įʌȩ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ
İȚįȚțȩĲİȡĮ:
ǿ. ȈȣȝȝİĲȠȤȒ ıİ İȖțȜȘȝĮĲȚțȒ ȠȡȖȐȞȦıȘ, țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 2 ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ įȡȐıȘȢ ĲȘȢ
98/773/ǻǼȊ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ ǼȣȡȦʌĮȧțȒȢ ǲȞȦıȘȢ.
ǿǿ. ǻȦȡȠįȠțȓĮ, țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 3 ĲȘȢ ʌȡȐȟȘȢ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ ĲȘȢ 26ȘȢ ȂĮǸȠȣ 1997(21) țĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 3
ʌĮȡȐȖȡĮĳȠȢ 1 ĲȘȢ țȠȚȞȒȢ įȡȐıȘȢ 98/742/ȀǼȆȆǹ ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ.
ǿǿǿ. ǹʌȐĲȘ, țĮĲȐ ĲȘȞ ȑȞȞȠȚĮ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 1 ĲȘȢ ıȪȝȕĮıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȠıĲĮıȓĮ ĲȦȞ ȠȚțȠȞȠȝȚțȫȞ
ıȣȝĳİȡȩȞĲȦȞ ĲȦȞ ǼȣȡȦʌĮȧțȫȞ ȀȠȚȞȠĲȒĲȦȞ.
ǿV. ȃȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘ İıȩįȦȞ Įʌȩ ʌĮȡȐȞȠȝİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ, țĮĲȐ ĲȠ ȐȡșȡȠ 1 ĲȘȢ ȠįȘȖȓĮȢ 91/308/EOK
ĲȠȣ ȈȣȝȕȠȣȜȓȠȣ, ȖȚĮ ĲȘȞ ʌȡȩȜȘȥȘ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȤȡȘȝĮĲȠʌȚıĲȦĲȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ȖȚĮ ĲȘ
ȞȠȝȚȝȠʌȠȓȘıȘ İıȩįȦȞ Įʌȩ ʌĮȡȐȞȠȝİȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲİȢ.
ǻ. ǻİȞ ĲİȜȫ / ǻİȞ ĲİȜİȓ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ ȣʌȩ ʌĲȫȤİȣıȘ, ʌĮȪıȘ įȡĮıĲȘȡȚȠĲȒĲȦȞ,
ĮȞĮȖțĮıĲȚțȒ įȚĮȤİȓȡȚıȘ Ȓ ʌĲȦȤİȣĲȚțȩ ıȣȝȕȚȕĮıȝȩ Ȓ įȚĮįȚțĮıȓĮ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ Įȡ. 99 ȃ.3588/2007 Ȓ
ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ Įʌȩ ʌĮȡȩȝȠȚĮ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲȐ
ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞİȢ İșȞȚțȑȢ, ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ țĮȚ țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ țĮȚ įİȞ ȑȤİȚ țȚȞȘșİȓ İȞĮȞĲȓȠȞ
ȝȠȣ Ȓ İȞĮȞĲȓȠȞ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ įȚĮįȚțĮıȓĮ țȒȡȣȟȘȢ ıİ ʌĲȫȤİȣıȘ, İțțĮșȐȡȚıȘȢ,
ĮȞĮȖțĮıĲȚțȒȢ įȚĮȤİȓȡȚıȘȢ, ʌĲȦȤİȣĲȚțȠȪ ıȣȝȕȚȕĮıȝȠȪ Ȓ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜȘ țĮĲȐıĲĮıȘ ʌȠȣ ʌȡȠțȪʌĲİȚ
Įʌȩ ʌĮȡȩȝȠȚĮ įȚĮįȚțĮıȓĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȘ Įʌȩ ĲȚȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ İĳĮȡȝȠȗȩȝİȞİȢ İșȞȚțȑȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ
țĮȚ țĮȞȠȞȚıĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ.
Ǽ. ȉȠ/ĲĮ ȞȠȝȚțȩ/-Ȑ ʌȡȩıȦʌȠ/-Į ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ įİȞ ȕȡȓıțİĲĮȚ/ȕȡȓıțȠȞĲĮȚ ıİ țĮĲȐıĲĮıȘ ȜȪıȘȢ, ʌĮȪıȘȢ,
ĮȞȐțȜȘıȘȢ Ȓ ĮȞĮıĲȠȜȒȢ ĲȘȢ įȡĮıĲȘȡȚȩĲȘĲȐȢ ĲȠȣȢ, ĲİȜİȓ/ĲİȜȠȪȞ ȣʌȩ țȠȚȞȒ İțțĮșȐȡȚıȘ ĲȠȣ Ȟ. 4548/2018,
ȩʌȦȢ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪİȚ, Ȓ İȚįȚțȒ İțțĮșȐȡȚıȘ ĲȠȣ Ȟ. 1892/1990(Aǯ101), ȩʌȦȢ İțȐıĲȠĲİ ȚıȤȪİȚ, Ȓ ȐȜȜİȢ
ĮȞȐȜȠȖİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ țĮȚ, įİȞ ĲİȜİȓ ȣʌȩ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȑțįȠıȘȢ ĮʌȩĳĮıȘȢ țȠȚȞȒȢ Ȓ İȚįȚțȒȢ İțțĮșȐȡȚıȘȢ
ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȞȠȠșİĲȘȐĲȦȞ Ȓ ȣʌȩ ȐȜȜİȢ ĮȞȐȜȠȖİȢ țĮĲĮıĲȐıİȚȢ.
Ȉȉ. ǻİȞ ȑȤȦ / ǻİȞ ȑȤȦ țĮȚ įİȞ ȑȤȠȣȞ ĲĮ ʌȡȩıȦʌĮ ʌȠȣ įȚȠȚțȠȪȞ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ
țĮĲĮįȚțĮıșİȓ ȝİ ĮʌȩĳĮıȘ İȜȜȘȞȚțȠȪ Ȓ ĮȜȜȠįĮʌȠȪ įȚțĮıĲȘȡȓȠȣ ȖȚĮ ĮįȓțȘȝĮ ʌȠȣ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ
İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȒ ȝȠȣ (ĲȠȣȢ) įȚĮȖȦȖȒ țĮȚ įȘ ȖȚĮ ȣʌİȟĮȓȡİıȘ, ĮʌȐĲȘ, ʌȜĮıĲȠȖȡĮĳȓĮ, ȥİȣįȠȡțȓĮ, įȦȡȠįȠțȓĮ
țĮȚ įȩȜȚĮ ȤȡİȦțȠʌȓĮ ȝİ ĲİȜİıȓįȚțȘ ĮʌȩĳĮıȘ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘ ȞȠȝȠșİıȓĮ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȒȢ ȝȠȣ
(Ȓ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ).
ǽ. ǻİȞ ȑȤȦ įȚĮʌȡȐȟİȚ ıȠȕĮȡȩ İʌĮȖȖİȜȝĮĲȚțȩ ʌĮȡȐʌĲȦȝĮ, ʌȠȣ ȞĮ ȑȤİȚ įȚĮʌȚıĲȦșİȓ țĮȚ ĲȚȝȦȡȘșİȓ
ʌİȚșĮȡȤȚțȐ ȝİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ĲȡȩʌȠ.
Ǿ. ǲȤȦ İțʌȜȘȡȫıİȚ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȝȠȣ / ȉȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ ȑȤİȚ İțʌȜȘȡȫıİȚ ĲȚȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ ĲȦȞ İȚıĳȠȡȫȞ țȠȚȞȦȞȚțȒȢ ĮıĳȐȜȚıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ
ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ Ȓ/țĮȚ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȒȢ ȝȠȣ/ĲȠȣ.
Ĭ. ǲȤȦ İțʌȜȘȡȫıİȚ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȝȠȣ / ȉȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ ȑȤİȚ İțʌȜȘȡȫıİȚ ĲȚȢ
ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ĲȠȣ ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ ĲȦȞ ĳȩȡȦȞ țĮȚ ĲİȜȫȞ, ʌȠȣ ȠĳİȓȜȦ / ʌȠȣ ȠĳİȓȜİȚ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ
ĲȚȢ ȞȠȝȠșİĲȚțȑȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ǼȜȜȐįĮȢ Ȓ/țĮȚ ĲȠȣ țȡȐĲȠȣȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȒȢ ȝȠȣ / ĲȠȣ.
ǿ. ǵȜİȢ ȠȚ ĮȞȦĲȑȡȦ įȘȜȫıİȚȢ ȝȠȣ İȓȞĮȚ ĮȜȘșİȓȢ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȦ țĮȚ ĮʌȠįȑȤȠȝĮȚ ȩĲȚ Ș ĮȜȒșİȚĮ ĲȦȞ
įȘȜȫıİȫȞ ȝȠȣ șĮ İȜİȖȤșİȓ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ ĮȞĮįİȚȤșȫ/ ĮȞĮįİȚȤșİȓ ĲȠ ȞȠȝȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ ʌȠȣ
İțʌȡȠıȦʌȫ ǼʌȚȜİȖİȓȢ ȈȣȝȝİĲȑȤȦȞ, ȩĲȚ șĮ ĮʌȠțȜİȚıșȫ/İȚ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ, İĳȩıȠȞ
țȐʌȠȚĮ Įʌȩ ĲȚȢ İȞ ȜȩȖȦ įȘȜȫıİȚȢ ĮʌȠįİȚȤșİȓ ĮȞĮȜȘșȒȢ.
3. (ȆİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚ ĲĮ țĮĲȦĲȑȡȦ İĳȩıȠȞ ĲȠ ȑȡȖȠ ȑȤİȚ İȞĲĮȤșİȓ ıĲȘ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȉĮȤİȓĮȢ ǹįİȚȠįȩĲȘıȘȢ
(ȐȡșȡȠȣ 9 Ȟ. 3775/2009) Ȓ ıĲȚȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ȈĲȡĮĲȘȖȚțȫȞ ǼʌİȞįȪıİȦȞ ĲȠȣ Ȟ. 3894/2010)
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ȅ ĮȞȦĲȑȡȦ ȈĲĮșȝȩȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ Įʌȩ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȐ ʌİȡȚȜĮȝȕȐȞİĲĮȚ / ĮʌȠĲİȜİȓ ĲȠ
ȑȡȖȠ ……………………………………
ȑȤİȚ İȞĲĮȤșİȓ ıĲȘ ......................... [ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȉĮȤİȓĮȢ
ǹįİȚȠįȩĲȘıȘȢ (ȐȡșȡȠȣ 9 Ȟ. 3775/2009) Ȓ ıĲȚȢ ǻȚĮįȚțĮıȓİȢ ȈĲȡĮĲȘȖȚțȫȞ ǼʌİȞįȪıİȦȞ ĲȠȣ Ȟ. 3894/2010]
įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. …. ǹʌȩĳĮıȘȢ ĲȠȣ ȊʌȠȣȡȖȠȪ ȅȚțȠȞȠȝȓĮȢ țĮȚ ȅȚțȠȞȠȝȚțȫȞ / ĲȘȢ ǻȚȣʌȠȣȡȖȚțȒȢ
ǼʌȚĲȡȠʌȒȢ ȈĲȡĮĲȘȖȚțȫȞ ǼʌİȞįȪıİȦȞ țĮȚ ȩĲȚ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ İʌȚȜİȖİȓ țĮĲȩʌȚȞ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ȑȞĲĮȟȒ ĲȠȣ ıİ țĮșİıĲȫȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ șĮ İȞȘȝİȡȦșȠȪȞ ıȤİĲȚțȐ ĲĮ
ĮȡȝȩįȚĮ ȩȡȖĮȞĮ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȞȩȝȦȞ (ʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘȢ țĮȚ ȣȜȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣ ȑȡȖȠȣ țĮȚ ĲȘȢ İʌȑȞįȣıȘȢ
ț.Ȝʌ.).
ȉȝȒȝĮ V : ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ
īȚĮ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ȝȠȣ / ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ
ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ǹȆǼ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ
ǼȞȓıȤȣıȘȢ (ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȠȣ Ȟ. 4414/2016) ĲȘȢ ȇǹǼ, ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ
ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ, ĲĮ țȐĲȦșȚ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ:
ǹ. (ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ țĮĲȦĲȑȡȦ ʌȓȞĮțĮȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)
ǹ.1. ĭȣıȚțȩ ȆȡȩıȦʌȠ
ǹ/ǹ
ǹ.1.1

ǱȡșȡȠ
ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ
11.2.1.

ǹ.1.2

11.2.2.

ǹ.1.3

11.2.6.1.

ǼȓįȠȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ȁȠȚʌȐ ȈĲȠȚȤİȓĮ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǹȡȚșȝȩȢ
ǼȖȖȡȐĳȦȞ
1

ǹȓĲȘıȘ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ - ȊʌİȪșȣȞȘ
ǻȒȜȦıȘ
ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ
țĮĲĮȕȠȜȒȢ
ĲȑȜȠȣȢ
ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
ǼȖȖȣȘĲȚțȒ ǼʌȚıĲȠȜȒ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȘȢ ıİ
ȉȡȐʌİȗĮ: ......./...../20…
ǹȡ.
ǼȖȖȣȘĲȚțȒȢ
ǼʌȚıĲȠȜȒȢ: .................
ȉȡȐʌİȗĮ: ...................
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȑțįȠıȘȢ:
....................
ȆȠıȩ: .................... €

ǹ.2 ȃȠȝȚțȐ ȆȡȩıȦʌĮ (ǹ.Ǽ., ȅ.Ǽ., Ǽ.Ǽ., Ǽ.Ȇ.Ǽ., ǿ.Ȁ.Ǽ., ȃȠȝȚțȩ ȆȡȩıȦʌȠ ǻȘȝȠıȓȠȣ ǻȚțĮȓȠȣ
(ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ.), ȃȠȝȚțȩ ȆȡȩıȦʌȠ ǿįȚȦĲȚțȠȪ ǻȚțĮȓȠȣ (ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ.), ȓįȡȣȝĮ, ıȦȝĮĲİȓȠ, ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȩȢ Ȓ
ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ)
ǹ/ǹ
ǹ.2.1

ǱȡșȡȠ
ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ
11.2.1.

ǹ.2.2

11.2.2.

ǹ.2.3

11.2.6.1.

ǹ.2.4

11.2.3.

ǼȓįȠȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ȁȠȚʌȐ ȈĲȠȚȤİȓĮ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǹȡȚșȝȩȢ
ǼȖȖȡȐĳȦȞ
1

ǹȓĲȘıȘ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ - ȊʌİȪșȣȞȘ
ǻȒȜȦıȘ
ǹʌȠįİȚțĲȚțȩ țĮĲĮȕȠȜȒȢ ĲȑȜȠȣȢ
ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ
ǼȖȖȣȘĲȚțȒ ǼʌȚıĲȠȜȒ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȘȢ ıİ
ȉȡȐʌİȗĮ: ......./...../20….
ǹȡ.
ǼȖȖȣȘĲȚțȒȢ
ǼʌȚıĲȠȜȒȢ: .................
ȉȡȐʌİȗĮ: ...................
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȑțįȠıȘȢ:
....................
ȆȠıȩ: .................... €

ǹʌȩĳĮıȘ ȠȡȖȐȞȠȣ įȚȠȓțȘıȘȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

Ǻ. (ȈȣȝʌȜȘȡȫȞİĲĮȚ Ƞ țĮĲȦĲȑȡȦ ʌȓȞĮțĮȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)
Ǻ.1. ĭȣıȚțȩ ȆȡȩıȦʌȠ
ǹ/ǹ
Ǻ.1.1

ǱȡșȡȠ
ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ
11.2.4.3

ǼȓįȠȢ
ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ĲĮȣĲȩĲȘĲĮȢ

ĲȘȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ
ĮıĲȣȞȠȝȚțȒȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǹȡȚșȝȩȢ
ǼȖȖȡȐĳȦȞ
1

ȁȠȚʌȐ ȈĲȠȚȤİȓĮ
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Ǻ.1.2.1

11.2.4.3

Ǻ.1.2.2

11.2.4.3

ǲȞĮȡȟȘ ǼʌȚĲȘįİȪȝĮĲȠȢ Įʌȩ ĲȘȞ
ĮȡȝȩįȚĮ ǻ.ȅ.Ȋ.
ȂİĲĮȕȠȜȑȢ ȑȞĮȡȟȘȢ ǼʌȚĲȘįİȪȝĮĲȠȢ
Įʌȩ ĲȘȞ ĮȡȝȩįȚĮ ǻ.ȅ.Ȋ.
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ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ȃǹǿ/ȅȋǿ

Ǻ.2 ǼĲĮȚȡİȓİȢ (ǹ.Ǽ., Ǽ.Ȇ.Ǽ., ǿ.Ȁ.Ǽ., ȅ.Ǽ., Ǽ.Ǽ., ǹıĲȚțȒ İĲĮȚȡİȓĮ) țĮȚ ǼȞİȡȖİȚĮțȑȢ ȀȠȚȞȩĲȘĲİȢ
ǹ/ǹ
Ǻ.2.1

ǱȡșȡȠ
ȆȡȠțȒȡȣ
ȟȘȢ
11.2.4.1.

Ǻ.2.2

11.2.4.1

Ǻ.2.3

11.2.4.1

ǼȓįȠȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǹȡȚșȝȩȢ
ǼȖȖȡȐĳȦȞ

ȀȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ
ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȩ
įȘȝȠıȚİȣȝȑȞȠ ıĲȠ ī.Ǽ.ȂǾ.
īİȞȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ī.Ǽ.ȂǾ.
(İĲĮȚȡȚțȫȞ ȝİĲĮȕȠȜȫȞ, ʌİȡȓ ȝȘ ȜȪıȘȢ,
ʌĲȫȤİȣıȘȢ, șȑıȘ ıİ İțțĮșȐȡȚıȘ,
ĮȞĮȖțĮıĲȚțȒ įȚĮȤİȓȡȚıȘ, įȚĮįȚțĮıȓĮ
ıȣȞįȚĮȜȜĮȖȒȢ / İȟȣȖȓĮȞıȘȢ ț.Ȝʌ.)
ǹȞĮȜȣĲȚțȩ ȆȚıĲȠʌȠȚȘĲȚțȩ ī.Ǽ.ȂǾ.
ĲȡȑȤȠȣıĮȢ İțʌȡȠıȫʌȘıȘȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ȁȠȚʌȐ ȈĲȠȚȤİȓĮ

Ǻ.3 ȁȠȚʌȐ ȃȠȝȚțȐ ʌȡȩıȦʌĮ (ȃȆǻǻ, ȃȆǿǻ, ȈȦȝĮĲİȓĮ ț.Ȝʌ.)
ǹ/ǹ
Ǻ.3.1

ǱȡșȡȠ
ȆȡȠțȒȡȣ
ȟȘȢ
11.2.4.2

Ǻ.3.2

11.2.4.2

Ǻ.3.3

11.2.4.2

ǼȓįȠȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǹȡȚșȝȩȢ
ǼȖȖȡȐĳȦȞ

ǿįȡȣĲȚțȒ
ȆȡȐȟȘ
(ȃȩȝȠȚ,
Ȇ.ǻ.,
ǹʌȠĳȐıİȚȢ)
/
ȀȦįȚțȠʌȠȚȘȝȑȞȠ
ȀĮĲĮıĲĮĲȚțȩ
ǹʌȩĳĮıȘ İțȜȠȖȒȢ / ıȣȖțȡȩĲȘıȘȢ
ȠȡȖȐȞȠȣ ǻȚȠȓțȘıȘȢ - İțʌȡȠıȫʌȘıȘȢ
ț.Ȝʌ.
ǺİȕĮȚȫıİȚȢ ĮȡȝȩįȚȠȣ țĮĲȐ ĲȩʌȠȣ
ȆȡȦĲȠįȚțİȓȠȣ
ȑįȡĮȢ
ȞȠȝȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ Ȓ ȐȜȜȘȢ ǻȚȠȚțȘĲȚțȒȢ ǹȡȤȒȢ
ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȚȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ ĲȠȣ
țĮĲĮıĲĮĲȚțȠȪ/ʌİȡȓ ȝȘ ȜȪıȘȢ ț.Ȝʌ.

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ȁȠȚʌȐ ȈĲȠȚȤİȓĮ

ī. (ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȚ ȠȚ țĮĲȦĲȑȡȦ ʌȓȞĮțİȢ țĮĲȐ ʌİȡȓʌĲȦıȘ)
ī.1. ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ǹȆǼ ʌȠȣ įȚĮșȑĲȠȣȞ ȅȡȚıĲȚțȒ ȆȡȠıĳȠȡȐ ȈȪȞįİıȘȢ ıİ ȚıȤȪ:
ǹ/ǹ
ī.1.1.

ǱȡșȡȠ
ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ
11.2.5.1.1

ī.1.1.1.

11.2.5.1.1

ī.1.1.2.

ī.1.2

11.2.5.1.1

11.2.5.1.2

ǼȓįȠȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǹȡȚșȝȩȢ
ǼȖȖȡȐĳȦȞ
1

ǱįİȚĮ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǼȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ
ǱįİȚĮȢ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǹȡ. ǹʌȩĳĮıȘȢ ȇǹǼ:......
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ :................
ǹǻǹ: ......................
ǳ
ǹȡ. ǹʌȩĳĮıȘȢ ȊȆǼȀǹ:......
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ :................
ǹǻǹ: ...........................
ǹȡȚșȝȩȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ: ....

ǺİȕĮȚȫıİȚȢ
ʌİȡȓ
ȝİĲĮȕȠȜȒȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ǱįİȚĮȢ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ
ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
įİȞ ıȣȞİʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȒ
ĲȘȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ȉİȜİȣĲĮȓĮ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ:
ǹȡ. ǹʌȩĳĮıȘȢ ȇǹǼ:......
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ :................
ǹȡȚșȝȩȢ ǺİȕĮȚȫıİȦȞ: ....

ȅȡȚıĲȚțȒ ȆȡȠıĳȠȡȐ ȈȪȞįİıȘȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ȉİȜİȣĲĮȓĮ
İțįȠșİȓıĮ
ǺİȕĮȓȦıȘ:
ǹȡ. ʌȡȦĲ. īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ
ȇǹǼ: .......................
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ :................
ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ:

1

ȁȠȚʌȐ ȈĲȠȚȤİȓĮ
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ī.1.2.1.

11.2.5.1.3
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ǹȞĲȓȖȡĮĳȠ
ĲȘȢ
İȖȖȣȘĲȚțȒȢ
İʌȚıĲȠȜȒȢ ĲȠȣ Ȟ. 4152/2013 Ȓ ĲȠȣ
Ȟ. 4062/2012

ȃǹǿ/ȅȋǿ
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1

...........................
Ǿȝİȡ.:..................
ǹȡ. ǼȖȖȣȘĲȚțȒȢ ǼʌȚıĲȠȜȒȢ:
.................
ȉȡȐʌİȗĮ: ...................
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ
ȑțįȠıȘȢ:
....................
ȆȠıȩ: .................€
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ țĮĲȐșİıȘȢ ıİ
ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ: ............
ǹȡ. ȆȡȦĲ. ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ:
...........................

ī.2. ǼȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ǹȆǼ ȠȚ ȠʌȠȓİȢ ȑȤȠȣȞ ȈȪȝȕĮıȘ ȈȪȞįİıȘȢ ıİ ȚıȤȪ:
ǹ/ǹ
ī.2.1.

ǱȡșȡȠ
ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ
11.2.5.2.1.

ī.2.1.1.

11.2.5.2.1.

ī.2.1.2.

ī.2.2.

11.2.5.2.1.

11.2.5.2.2

ǼȓįȠȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǹȡȚșȝȩȢ
ǼȖȖȡȐĳȦȞ
1

ǱįİȚĮ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǼȖțİțȡȚȝȑȞİȢ
ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȚȢ
ǱįİȚĮȢ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ ǾȜİțĲȡȚțȒȢ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ǹȡ. ǹʌȩĳĮıȘȢ ȇǹǼ:......
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ :................
ǹǻǹ: ........................
ǳ
ǹȡ. ǹʌȩĳĮıȘȢ ȊȆǼȀǹ:......
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ :................
ǹǻǹ: ..........................
ǹȡȚșȝȩȢ ĲȡȠʌȠʌȠȚȒıİȦȞ: ....

ǺİȕĮȚȫıİȚȢ
ʌİȡȓ
ȝİĲĮȕȠȜȒȢ
ıĲȠȚȤİȓȦȞ ĲȘȢ ǱįİȚĮȢ ȆĮȡĮȖȦȖȒȢ
ǾȜİțĲȡȚțȒȢ ǼȞȑȡȖİȚĮȢ, ȠȚ ȠʌȠȓİȢ
įİȞ ıȣȞİʌȐȖȠȞĲĮȚ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȒ
ĲȘȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

ȉİȜİȣĲĮȓĮ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘ:
ǹȡ. ǹʌȩĳĮıȘȢ ȇǹǼ:......
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ :................
ǹȡȚșȝȩȢ ǺİȕĮȚȫıİȦȞ: ....

ȈȪȝȕĮıȘ ȈȪȞįİıȘȢ

ȃǹǿ/ȅȋǿ

1

ȁȠȚʌȐ ȈĲȠȚȤİȓĮ

ȉİȜİȣĲĮȓĮ
İțįȠșİȓıĮ
ǺİȕĮȓȦıȘ:
ǹȡ. ʌȡȦĲ. īȡĮȝȝĮĲİȓĮȢ
ȇǹǼ:......
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ :................
ǹȡ. ȈȪȝȕĮıȘȢ:
...........................
Ǿȝİȡ.:..................
ǹȡ. ǼȖȖȣȘĲȚțȒȢ ǼʌȚıĲȠȜȒȢ
ıİ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ: ................
ȉȡȐʌİȗĮ: .....................
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ:
ȆȠıȩ: ..................€

ǺǼǺǹǿȍȈǾ īȃǾȈǿȅȊ ȊȆȅīȇǹĭǾȈ

.............., ..............20… (ĲȩʌȠȢ/ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)
ȅ ȀȐĲȠȤȠȢ ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ/ȞȩȝȚȝȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ ĲȠȣ
ȀĮĲȩȤȠȣ ȈĲĮșȝȠȪ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ
Įʌȩ ǹȆǼ - ǻȘȜȫȞ

_____________________________
ȅȞȠȝĮĲİʌȫȞȣȝȠ /ȊʌȠȖȡĮĳȒ / ȈĳȡĮȖȓįĮ
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Τεύχος Β’ 656/28.02.2019

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 2
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ
ǹȆȅĭǹȈǾȈ ȅȇīǹȃȅȊ ǻǿȅǿȀǾȈǾȈ ȈȊȂȂǼȉǼȋȅȃȉȅȈ ȃȅȂǿȀȅȊ ȆȇȅȈȍȆȅȊ
(ȐȡșȡȠȣ 11.2.3 ĲȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ)

Τεύχος Β’ 656/28.02.2019

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ

ĬȑȝĮ: ǲȖțȡȚıȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ/ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ./ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ./ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ/ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ
ıĲȘȞ ȀȠȚȞȒ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȫȞ /
ĮȚȠȜȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ
(ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȠȣ Ȟ. 4414/2016) ĲȘȢ ȇǹǼ – ȅȡȚıȝȩȢ ȞȩȝȚȝȠȣ İțʌȡȠıȫʌȠȣ – ȅȡȚıȝȩȢ ǼțʌȡȠıȫʌȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ț.Ȝʌ..
(ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǹǼ) ȉȠ ǻȚȠȚțȘĲȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ İȚıȑȡȤİĲĮȚ ıĲȘ ıȣȗȒĲȘıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ȑȤȠȞĲĮȢ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ Įʌȩ .........20… ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚȜȠȖȒ țĮĲȩʌȚȞ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȫȞ / ĮȚȠȜȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ (ȐȡșȡȠȣ 7
ĲȠȣ Ȟ. 4414/2016) ĲȘȢ ȇǹǼ țĮȚ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ, ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȠȣȢ,
ȠȝȩĳȦȞĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ țĮȚ İȖțȡȓȞİȚ:
Ȓ
(ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȅǼ, ǼǼ, ǼȆǼ țĮȚ ǿȀǼ) ȅ ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȢ/ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȚ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȑȢ İȚıȑȡȤİĲĮȚ/ȠȞĲĮȚ ıĲȘ
ıȣȗȒĲȘıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ȑȤȠȞĲĮȢ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ
Įʌȩ .........20… ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ, țĮĲȩʌȚȞ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ
ʌȡȠıĳȠȡȫȞ, ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȫȞ / ĮȚȠȜȚțȫȞ İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ
ĲȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ (ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȠȣ Ȟ. 4414/2016) ĲȘȢ ȇǹǼ țĮȚ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ, ĲȠȣȢ
ȠʌȠȓȠȣȢ ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ/ȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ ĲȠȣȢ, ȠȝȩĳȦȞĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ/ȠȣȞ țĮȚ İȖțȡȓȞİȚ/ȠȣȞ:
Ȓ
(ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȐȜȜȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ, ȃȆǿǻ, ȃȆǻǻ, ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ ț.Ȝʌ.) ȅ
ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȢ/ʌĮȡȚıĲȐȝİȞȠȚ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȑȢ Ȓ ȉȠ ǻȚȠȚțȘĲȚțȩ ȈȣȝȕȠȪȜȚȠ Ȓ ȠȚ ....... ʌȠȣ ĮʌȠĲİȜȠȪȞ ĲȠ ȩȡȖĮȞȠ
įȚȠȓțȘıȘȢ ĲȠȣ ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ İȚıȑȡȤİĲĮȚ/ȠȞĲĮȚ ıĲȘ ıȣȗȒĲȘıȘ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ȑȤȠȞĲĮȢ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ Įʌȩ .........20… ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ
İʌȚȜȠȖȒ, țĮĲȩʌȚȞ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ, ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȫȞ / ĮȚȠȜȚțȫȞ
İȖțĮĲĮıĲȐıİȦȞ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ (ȐȡșȡȠȣ 7
ĲȠȣ Ȟ. 4414/2016) ĲȘȢ ȇǹǼ țĮȚ ĲȦȞ ȩȡȦȞ ĲȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ, ĲȠȣȢ ȠʌȠȓȠȣȢ ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ/ȠȞĲĮȚ ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ
ĲȠȣȢ, ȠȝȩĳȦȞĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ/ȠȣȞ țĮȚ İȖțȡȓȞİȚ/ȠȣȞ:
(Į) ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ/ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ./ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ./ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ/ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ, Ș/Ƞ/ĲȠ
ȠʌȠȓĮ/ȠʌȠȓȠȢ/ȠʌȠȓȠ İȓȞĮȚ țȐĲȠȤȠȢ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȒȢ / ĮȚȠȜȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ȚıȤȪȠȢ (Ȓ İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ
ȚıȤȪȠȢ) ……..ȂW, ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ (Ȓ ʌȠȣ ʌȡȩțİȚĲĮȚ ȞĮ İȖțĮĲĮıĲĮșİȓ țĮȚ ĮȞĮʌĲȣȤșİȓ) ıĲȘ șȑıȘ ...............
ĲȘȢ ǻȘȝȠĲȚțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ ...................ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ .............. ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ .................. ĲȘȢ
ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ......................., ȝİ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ǹȓĲȘıȘȢ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ - ȊʌİȪșȣȞȘȢ ǻȒȜȦıȘȢ țĮȚ
įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (ȈĲȐįȚȠ ǹ') țĮȚ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ,
İĳȩıȠȞ țȜȘșİȓ ȞĮ ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ țĮĲȐ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȆȡȠțȒȡȣȟȘ, ıĲȘȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒ
įȘȝȠʌȡĮıȓĮ ȝȑıȦ ĲȘȢ ıȤİĲȚțȒȢ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ʌȜĮĲĳȩȡȝĮȢ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (ȈĲȐįȚȠ Ǻ') țĮȚ ĲȘȞ ȣʌȠȕȠȜȒ ʌȡȠıĳȠȡȐȢ/ȫȞ țĮĲȐ ĲȘ įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ įȘȝȠʌȡĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲĮ
ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȆȡȠțȒȡȣȟȘ,
(ȕ) ȠȡȓȗİȚ ĲȠȞ/ĲȘȞ
ǼʌȫȞȣȝȠ:
……………………………………….…..
ǵȞȠȝĮ:
……………………………………….…..
ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ:
……………………………………….…..
ȀȐĲȠȚțȠ:
……………………………………….…..
ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:
ȉȘȜ.: ……………………………………….…..
ȀȚȞȘĲȩ: ……………………………………….…..
Fax:
……………………………………….…..
E-mail: ……………………………………….…..
ȝİ ǹǻȉ ......................, A.T. ………………., Ǿȝ. ǲțįȠıȘȢ: ……………………………
ȞȩȝȚȝȠ İțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ / ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. / ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. / ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ / ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ țĮȚ
ʌĮȡȑȤİȚ ıİ ĮȣĲȩȞ ĲȘȞ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐȥİȚ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȊʌİȪșȣȞȘ ǻȒȜȦıȘ ȀĮĲȩȤȠȣ ǲȡȖȠȣ
(ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ) ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ / ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. / ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. / ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ / ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ
ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ, țĮĲȐ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ ȆȡȠțȒȡȣȟȘ,
(Ȗ) ȠȡȓȗİȚ ĲȠȞ/ĲȘȞ
ǼʌȫȞȣȝȠ:
……………………………………….…..
ǵȞȠȝĮ:
……………………………………….…..
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ȆĮĲȡȫȞȣȝȠ:
……………………………………….…..
ȀȐĲȠȚțȠ:
……………………………………….…..
ȈĲȠȚȤİȓĮ ǼʌȚțȠȚȞȦȞȓĮȢ:
ȉȘȜ.: ……………………………………….…..
ȀȚȞȘĲȩ: ……………………………………….…..
Fax:
……………………………………….…..
E-mail: ……………………………………….…..
ǼțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ / ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. / ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. / ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ / ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ ĲȠȣȢ
ıțȠʌȠȪȢ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (İĳİȟȒȢ Ƞ «ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ») țĮȚ ʌĮȡȑȤİȚ ıİ ĮȣĲȩȞ ĲȘȞ
İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ ȞĮ ȣʌȠȖȡȐȥİȚ țĮȚ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȜİȚ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ / ĲȠȣ ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. / ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. /
ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ / ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ ĲȘȞ ǹȓĲȘıȘ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĲȘȞ ĮȞȦĲȑȡȦ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȑȖȖȡĮĳĮ, įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȐ, įȘȜȫıİȚȢ țĮșȫȢ țĮȚ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȐȜȜĮ ȑȖȖȡĮĳĮ
ĮʌĮȚĲȘșȠȪȞ ȖȚĮ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ / ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ. / ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ. / ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȠȪ / ǼȞİȡȖİȚĮțȒȢ
ȀȠȚȞȩĲȘĲĮȢ ıĲȘȞ ȣʌȩȥȘ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ, ȩʌȦȢ İʌȓıȘȢ țĮȚ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıȤİĲȚțȩ ȝİ ĲȘȞ
ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ įȚĮįȚțĮıȓĮ ȑȖȖȡĮĳȠ, ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌȠȣ țȐĲȚ ĲȑĲȠȚȠ ĮʌĮȚĲȘșİȓ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ ıĲȐįȚȠ ĲȘȢ
įȚĮįȚțĮıȓĮȢ, țĮȚ ȞĮ ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ ıĲȘȞ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ǻȘȝȠʌȡĮıȓĮ ıĲȘ
įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ.
ǼʌȓıȘȢ ȠȝȩĳȦȞĮ ĮʌȠĳĮıȓȗİȚ/ȠȣȞ țĮȚ İȖțȡȓȞİȚ/ȠȣȞ țĮȚ įȘȜȫȞİȚ/ȠȣȞ ȩĲȚ:
(Į) Ǿ įȚİȪșȣȞıȘ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȠȪ ĲĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ (e-mail), ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩȢ ĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ / ĲȠ ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ./ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ./ ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȩȢ/ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ ȑȤİȚ İȖȖȡĮĳİȓ țĮȚ
ʌȚıĲȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȠȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĲȩʌȠ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ țĮȚ șĮ ȖȓȞİĲĮȚ Ș
ȣʌȠȕȠȜȒ ȝȑıȦ ĲȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȆȜĮĲĳȩȡȝĮȢ ĲȘȢ ǹȓĲȘıȘȢ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ țĮȚ ĲȦȞ įȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ
ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (ȈĲȐįȚȠ ǹ'), țĮșȫȢ țĮȚ Ș ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȘȢ/ĲȠȣ
ıĲȘȞ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ǻȘȝȠʌȡĮıȓĮ ȝȑıȦ ĲȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȆȜĮĲĳȩȡȝĮȢ ıĲȘ įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (ȈĲȐįȚȠ Ǻ') İȓȞĮȚ Ș .............................................@............................
ȉȠȞ
țȦįȚțȩ
ȤȡȒıĲȘ
(Username)
..........................,
ĲȠȞ
ȠʌȠȓȠ
Ș
ĮȞȦĲȑȡȦ
İĲĮȚȡİȓĮ/ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ./ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ./ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȩȢ/ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ ȑȤİȚ ȜȐȕİȚ țĮĲȐ ĲȘȞ İȖȖȡĮĳȒ
ĲȘȢ/ĲȠȣ ıĲȠȞ ȘȜİțĲȡȠȞȚțȩ ĲȩʌȠ įȚİȞȑȡȖİȚĮȢ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ, ȩıȠȞ ĮĳȠȡȐ ĲȘȞ
ĮȞȦĲȑȡȦ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȒ / ĮȚȠȜȚțȒ İȖțĮĲȐıĲĮıȘ, ȤİȚȡȓȗİĲĮȚ Ƞ ȦȢ ȐȞȦ ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ.
(ȕ) Ǿ ȣʌȠȕȠȜȒ, ȝȑıȦ ĲȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȆȜĮĲĳȩȡȝĮȢ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ țȦįȚțȠȪ ȤȡȒıĲȘ
(Username) țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ țȦįȚțȫȞ ʌȠȣ ȑȤȠȣȞ ȤȠȡȘȖȘșİȓ ıĲȠȞ ǼțʌȡȩıȦʌȠ ĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ/ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ./ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ./ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȩȢ/ ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ, ĲȘȢ ǹȓĲȘıȘȢ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ țĮȚ
ĲȦȞ ǻȚțĮȚȠȜȠȖȘĲȚțȫȞ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȘȞ ʌȡȫĲȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (ȈĲȐįȚȠ ǹ')
țĮȚ
Ș
ıȣȝȝİĲȠȤȒ,
İĳȩıȠȞ
Ƞ
ǼțʌȡȩıȦʌȠȢ
ȖȚĮ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ
ĲȘȢ
İĲĮȚȡİȓĮȢ/ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ./ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ./ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȩȢ/ ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ țȜȘșİȓ ȞĮ ıȣȝȝİĲȐıȤİȚ țĮĲȐ ĲĮ
ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠțȒȡȣȟȘ, ıĲȘȞ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ǻȘȝȠʌȡĮıȓĮ ȝȑıȦ ĲȘȢ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒȢ ȆȜĮĲĳȩȡȝĮȢ
ıĲȘ įİȪĲİȡȘ ĳȐıȘ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ (ȈĲȐįȚȠ Ǻ') țĮȚ Ș ȣʌȠȕȠȜȒ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ țĮĲȐ ĲȘ
įȚİȟĮȖȦȖȒ ĲȘȢ įȘȝȠʌȡĮıȓĮȢ țĮĲȐ ĲĮ ȠȡȚȗȩȝİȞĮ ıĲȘȞ ȆȡȠțȒȡȣȟȘ ȝİ ĲȘ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ
țȦįȚțȠȪ ȤȡȒıĲȘ (Username) țĮȚ ĲȦȞ ȜȠȚʌȫȞ țȦįȚțȫȞ ʌȠȣ ĲȘȢ/ĲȠȣ ȑȤȠȣȞ ȤȠȡȘȖȘșİȓ İȓȞĮȚ ĮʌȠȜȪĲȦȢ
ȑȖțȣȡȘ țĮȚ ȚıȤȣȡȒ țĮȚ ĮȞĮȖȞȦȡȓȗİȚ/ȠȣȞ Įʌȩ ĲȫȡĮ ĲȘȞ ǹȓĲȘıȘ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ ĲȘȞ/ȚȢ ʌȡȠıĳȠȡȐ/İȢ ʌȠȣ șĮ ȣʌȠȕȜȘșİȓ/ȠȣȞ țĮĲȐ ĲȘȞ ǾȜİțĲȡȠȞȚțȒ ǻȘȝȠʌȡĮıȓĮ ȦȢ
ȑȖțȣȡİȢ
țĮȚ
ȚıȤȣȡȑȢ
țĮȚ
ıĮȞ
ȞĮ
ȑȖȚȞĮȞ
Įʌȩ
ĲȘȞ
İĲĮȚȡİȓĮ/
ĲȠ
ȃ.Ȇ.ǻ.ǻ./ȃ.Ȇ.ǿ.ǻ./ıȣȞİĲĮȚȡȚıȝȩȢ/ǼȞİȡȖİȚĮțȒ ȀȠȚȞȩĲȘĲĮ ĲȘȞ ȓįȚĮ/ĲȠ ȓįȚȠ țĮȚ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ
ĲȘȢ/ĲȠȣ.
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ȀǹȉǹȈȉǾȂǹ..................................

ȆȡȠȢ: ȉǾȃ ǹȃȍȃȊȂǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ ȂǼ ȉǾȃ ǼȆȍȃȊȂǿǹ «ǻǿǹȋǼǿȇǿȈȉǾȈ ǹȆǼ & ǼīīȊǾȈǼȍȃ
ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ ǹ.Ǽ.» ȊȆȅ ȉǾȃ ǿǻǿȅȉǾȉǹ ȉǾȈ ȍȈ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈȉǾȈ ȉȅȊ ȊȆȅȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ
ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ
ȉȅȊ
ǼǿǻǿȀȅȊ
ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ
ǹ.Ȇ.Ǽ.
Ȁǹǿ
Ȉ.Ǿ.Ĭ.Ȋ.ǹ.
ȉȅȊ
ǻǿǹȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ Ȁǹǿ ǻǿȀȉȊȅȊ ȉȅȊ ǼǿǻǿȀȅȊ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ ȉȅȊ
ǹȇĬȇȅȊ 143 ȉȅȊ ȃ. 4001/2011 (ĭǼȀ ǹ’ 179)
ǼīīȊǾȉǿȀǾ ǼȆǿȈȉȅȁǾ ǹȇǿĬ. …….. īǿǹ ǼȊȇȍ ………………….….
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȩȝĮıĲİ ȑȞĮȞĲȓ ıĮȢ ȐȞİȣ ȩȡȦȞ, ĮȞȑțțȜȘĲĮ țĮȚ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ, İȣșȣȞȩȝİȞȠȚ ȑȞĮȞĲȓ
ıĮȢ ȦȢ ʌȡȦĲȠĳİȚȜȑĲİȢ țĮȚ İȚȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȞ, ʌĮȡĮȚĲȠȪȝİȞȠȚ Įʌȩ Ĳo İȣİȡȖȑĲȘȝĮ ĲȘȢ įȚȗȒıİȦȢ, țĮșȫȢ țĮȚ
Įʌȩ țȐșİ įȚțĮȓȦȝĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ȐȡșȡĮ 851–853, 855, 862í864 țĮȚ 866í868 ĲȠȣ ǹıĲȚțȠȪ
ȀȫįȚțĮ,
ȣʌȑȡ
ĲȘȢ
ǼĲĮȚȡİȓĮȢ
(Ȓ
ĳȣıȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ)
ȝİ
ĲȘȞ
İʌȦȞȣȝȓĮ
……………………………………………………………….., (………………………………) ȝİ ǹĭȂ
…………………… (țĮȚ ǹȇȂǹǼ …………………, īǼȂǾ ................) (İĳİȟȒȢ Ș ǼĲĮȚȡİȓĮ), țĮȚ ȝȑȤȡȚ
ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ: ǼȊȇȍ ………………………………….. (ǼȊȇȍ ……………………………………
……………………………………………), ıĲȠ ȠʌȠȓȠ țĮȚ ȝȩȞȠ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȣʌȠȤȡȑȦıȒ ȝĮȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ
İȟĮıĳȐȜȚıȘ ĲȘȢ ıȣȝȝİĲȠȤȒȢ ĲȘȢ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ / ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ / ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ
ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ȆȡȠıĳȠȡȫȞ ȖȚĮ ıĲĮșȝȠȪȢ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ
Įʌȩ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȑȢ/ĮȚȠȜȚțȑȢ İȖțĮĲĮıĲȐıİȚȢ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ
ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȠȣ Ȟ. 4414/2016 Ș ȠʌȠȓĮ įȚİȟȐȖİĲĮȚ Įʌȩ ĲȘ ȇȣșȝȚıĲȚțȒ ǹȡȤȒ
ǼȞȑȡȖİȚĮȢ («ȇǹǼ») ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. …./20… ĮʌȩĳĮıȒ ĲȘȢ (ĭǼȀ ……..) țĮȚ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȣʌ’
ĮȡȚșȝ. [1/2019] ȆȡȠțȒȡȣȟȘ (İĳİȟȒȢ Ș «ȆȡȠțȒȡȣȟȘ» Ȓ «ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ») țĮȚ ĲȘ įȚĮıĳȐȜȚıȘ
ĲȘȢ țĮȜȒȢ țĮȚ ĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȒȢ įȚİȟĮȖȦȖȒȢ ĲȘȢ ĮȞĮĳȠȡȚțȐ ȝİ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ Įʌȩ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȐ / ĮȚȠȜȚțȐ ĲȘȢ …………………………., ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ
șȑıȘ ......... ...............ĲȘȢ ǻȘȝȠĲȚțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ ................. ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ .............. ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ
ǼȞȩĲȘĲĮȢ .................. ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ......................., (ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ ȩȞȠȝĮ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ
ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ İʌĮțȡȚȕȫȢ ĲȠ ıĲĮșȝȩ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ) İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ ȚıȤȪȠȢ …….….. ȂW.
ǼȐȞ ȝĮȢ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİĲİ, ȩĲȚ Ș ǼĲĮȚȡİȓĮ (Ȓ ĳȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ) ʌĮȡȑȕȘ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȣʌȠȤȡȑȦıȒ ĲȘȢ, ıĮȢ
įȘȜȫȞȠȣȝİ ȩĲȚ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȝİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ıĮȢ țĮĲĮȕȐȜȠȣȝİ, ȐȝĮ ĲȘ ȜȒȥİȚ ĲȘȢ
ʌȡȫĲȘȢ ȑȖȖȡĮĳȘȢ ȗȒĲȘıȒȢ ıĮȢ ʌİȡȓ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İȟİĲȐıȠȣȝİ Ȓ ȞĮ İʌĮȜȘșİȪıȠȣȝİ ĲȠ
ȕȐıȚȝȠ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȒȢ ıĮȢ Ȓ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ,
ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ İȖȖȪȘıȘȢ, ȠȜȩțȜȘȡȠ Ȓ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ, İȜİȪșİȡȠ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ Įʌȩ țȐșİ ĮʌĮȓĲȘıȘ,
İʌȚȕȐȡȣȞıȘ Ȓ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ıĮȢ, țĮȚ ȝȩȜȚȢ ȝĮȢ ĲȠ ȗȘĲȒıİĲİ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȖȚĮ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ, İȞȑȡȖİȚĮ Ȓ ıȣȖțĮĲȐșİıȘ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȘȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ (Ȓ
ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ) țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĲȣȤȩȞ įȚĮĳȠȡȐ, ĮȞĲȓȡȡȘıȘ, ȑȞıĲĮıȘ, İʌȚĳȪȜĮȟȘ Ȓ
ʌȡȠıĳȣȖȒ ĲȘȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ (Ȓ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ) Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠȣ ıİ įȚĮȚĲȘıȓĮ Ȓ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ĮȡȝȩįȚȠ įȚțĮıĲȒȡȚȠ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ ȜȒȖİȚ ıİ … (…) ȝȒȞİȢ Įʌȩ ĲȘȞ ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȑțįȠıȘȢ ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ.
[1/2019] ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ. Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞĮȕȠȜȒȢ ȝİ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ȇǹǼ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ, Ș
įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖȖȣȘĲȚțȒȢ İʌȚıĲȠȜȒȢ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ ĮȣĲȠȝȐĲȦȢ țĮĲȐ ĲȠ įȚȐıĲȘȝĮ ĲȘȢ
ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ĮȞĮȕȠȜȒȢ.
ȉȠ ıȫȝĮ ĲȘȢ İȖȖȣȘĲȚțȒȢ İʌȚıĲȠȜȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝĮȢ İʌȚıĲȡĮĳİȓ İȐȞ Ș ǼĲĮȚȡİȓĮ (Ȓ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ)
įİȞ İʌȚȜİȖİȓ ȝȑıȦ ĲȘȢ ȣʌȩȥȘ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ, ʌȠȣ įȚİȟȐȖİȚ Ș ȇǹǼ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ
țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ Ȓ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ȝĮĲĮȓȦıȘȢ ĲȘȢ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ. ǱȜȜȦȢ Ș ĮȞȦĲȑȡȦ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ țĮĲĮʌȓʌĲİȚ ȣʌȑȡ ĲȠȣ
ȊʌȠȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ǼȞȚıȤȪıİȦȞ ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ǹȆǼ țĮȚ ȈǾĬȊǹ ĲȠȣ ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ǻȚțĲȪȠȣ ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 143 ĲȠȣ Ȟ. 4001/2011 (ǹ’ 179), İȐȞ įİȞ
ĮȞĮȞİȦșİȓ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡİȚȢ (3) İȡȖȐıȚȝİȢ ȘȝȑȡİȢ ʌȡȚȞ Įʌȩ ĲȘ ȜȒȟȘ ĲȘȢ.
Ǿ ȣʌȠȤȡȑȦıȒ ȝĮȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖȖȪȘıȘȢ șĮ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ ıİ ʌȜȒȡȘ ȚıȤȪ țĮȚ įİ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ
ĮʌĮȜȜĮȤĲȒțĮȝİ ĮȣĲȒȢ ȜȩȖȦ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ʌȡȐȟȘȢ, ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ Ȓ ȖİȖȠȞȩĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ, İȜȜİȓȥİȚ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ, șĮ ȒĲĮȞ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıĲȘȞ İȜİȣșȑȡȦıȒ ȝĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȝĮȢ, ʌȠȣ
ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ, İȞ ȩȜȦ Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ İȞįİȚțĲȚțȐ, țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ
Įʌȩ ĲȠ ĮȞ ȑȤȠȣȝİ Ȓ ȑȤİĲİ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ĮțȠȜȠȪșȦȞ: Į. ʌĲȫȤİȣıȘ, ĮȞĮȖțĮıĲȚțȒ įȚĮȤİȓȡȚıȘ, ȜȪıȘ țĮȚ
șȑıȘ ıİ İțțĮșȐȡȚıȘ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ, įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣȞįȚĮȜȜĮȖȒȢ Ȓ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ, ȕ. ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ʌĮȡȐĲĮıȘ, ʌĮȡĮȓĲȘıȘ Ȓ İȣțȠȜȓĮ įȠșİȓ ȣʌȑȡ ĲȘȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠȣ, Ȗ. ȪʌĮȡȟȘ
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įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ Ȓ İʌȚıȤȑıİȦȢ İȡİȚįȩȝİȞȠȣ ıİ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĳȪıİȦȢ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ
(Ȓ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ) Ȓ ĲȡȓĲȠȣ İȞĮȞĲȓȠȞ ıĮȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĮȣĲȒȞ ȗȘĲȒȝĮĲĮ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȓțĮȚȠ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ Ș ȉȡȐʌİȗȐ ȝĮȢ ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ ĮȞȑțțȜȘĲĮ ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȚțĮıĲȘȡȓȦȞ ĲȘȢ ǹșȒȞĮȢ.
ȈȘȝİȚȫıĲİ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ, ȩĲȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ ĲȦȞ ǼȖȖȣȘĲȚțȫȞ ǼʌȚıĲȠȜȫȞ, ʌȠȣ ȤȠȡȒȖȘıİ Ș ȉȡȐʌİȗȐ
ȝĮȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ıİ ȚıȤȪ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ țĮșȠȡȚıȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȉȡȐʌİȗȐ ȝĮȢ ȩȡȚȠ.
Ȉİ ʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ Ș ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ ȣʌİȖȡȐĳȘ ĲȘȞ ………………..
ȊȆȅīȇǹĭǾ & ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹȈ

8123

8124
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 4
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ
ǼīīȊǾȉǿȀǾȈ ǼȆǿȈȉȅȁǾȈ ȀǹȁǾȈ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ ȉȅȊ ǼȇīȅȊ
(ǱȡșȡȠȣ 11.2.6.2 ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ)
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........................................ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹȈ
……………………………….
(ĲȩʌȠȢ í ȘȝİȡȠȝȘȞȓĮ)

ȀǹȉǹȈȉǾȂǹ..................................

ȆȡȠȢ: ȉǾȃ ǹȃȍȃȊȂǾ ǼȉǹǿȇǼǿǹ ȂǼ ȉǾȃ ǼȆȍȃȊȂǿǹ «ǻǿǹȋǼǿȇǿȈȉǾȈ ǹȆǼ & ǼīīȊǾȈǼȍȃ
ȆȇȅǼȁǼȊȈǾȈ ǹ.Ǽ.» ȊȆȅ ȉǾȃ ǿǻǿȅȉǾȉǹ ȉǾȈ ȍȈ ǻǿǹȋǼǿȇǿȈȉǾȈ ȉȅȊ ȊȆȅȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ
ǼȃǿȈȋȊȈǼȍȃ
ȉȅȊ
ǼǿǻǿȀȅȊ
ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ
ǹ.Ȇ.Ǽ.
Ȁǹǿ
Ȉ.Ǿ.Ĭ.Ȋ.ǹ.
ȉȅȊ
ǻǿǹȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃȅȊ ȈȊȈȉǾȂǹȉȅȈ Ȁǹǿ ǻǿȀȉȊȅȊ ȉȅȊ ǼǿǻǿȀȅȊ ȁȅīǹȇǿǹȈȂȅȊ ȉȅȊ
ǹȇĬȇȅȊ 143 ȉȅȊ ȃ. 4001/2011 (ĭǼȀ ǹ’ 179)
ǼīīȊǾȉǿȀǾ ǼȆǿȈȉȅȁǾ ǹȇǿĬ. …….. īǿǹ ǼȊȇȍ ………………….….
Ȃİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȩȝĮıĲİ ȑȞĮȞĲȓ ıĮȢ ȐȞİȣ ȩȡȦȞ, ĮȞȑțțȜȘĲĮ țĮȚ ĮȞİʌȚĳȪȜĮțĲĮ, İȣșȣȞȩȝİȞȠȚ ȑȞĮȞĲȓ
ıĮȢ ȦȢ ʌȡȦĲȠĳİȚȜȑĲİȢ țĮȚ İȚȢ ȠȜȩțȜȘȡȠȞ, ʌĮȡĮȚĲȠȪȝİȞȠȚ Įʌȩ ĲȠ İȣİȡȖȑĲȘȝĮ ĲȘȢ įȚȗȒıİȦȢ, țĮșȫȢ țĮȚ
Įʌȩ țȐșİ įȚțĮȓȦȝĮ ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌİĲĮȚ ıĲĮ ȐȡșȡĮ 851–853, 855, 862í864 țĮȚ 866í868 ĲȠȣ ǹıĲȚțȠȪ
ȀȫįȚțĮ, ȣʌȑȡ ĲȘȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ / ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ / ȞȠȝȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ ȝİ ĲȘȞ İʌȦȞȣȝȓĮ
……………………………………………………………….., (………………………………) ȝİ ǹĭȂ
…………………… (țĮȚ ǹȇȂǹǼ …………………, īǼȂǾ ................) (İĳİȟȒȢ Ș ǼĲĮȚȡİȓĮ), țĮȚ ȝȑȤȡȚ
ĲȠȣ ʌȠıȠȪ ĲȦȞ: ǼȊȇȍ ………………………………….. (ǼȊȇȍ ……………………………………
……………………………………………), ıĲȠ ȠʌȠȓȠ țĮȚ ȝȩȞȠ ʌİȡȚȠȡȓȗİĲĮȚ Ș ȣʌȠȤȡȑȦıȒ ȝĮȢ, ȖȚĮ ĲȘȞ
ĮțȡȚȕȒ țĮȚ İȝʌȡȩșİıȝȘ İțʌȜȒȡȦıȘ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ǼĲĮȚȡİȓĮ / ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ / ȞȠȝȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ ĲȘȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȫȢ ĲȘȢ/ĲȠȣ ȖȚĮ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ
ȘȜİțĲȡȚțȒȢ İȞȑȡȖİȚĮȢ Įʌȩ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȐ / ĮȚȠȜȚțȐ ĲȘȢ …………………………., ʌȠȣ ȕȡȓıțİĲĮȚ ıĲȘ
șȑıȘ ......... ...............ĲȘȢ ǻȘȝȠĲȚțȒȢ ǼȞȩĲȘĲĮȢ ................. ĲȠȣ ǻȒȝȠȣ .............. ĲȘȢ ȆİȡȚĳİȡİȚĮțȒȢ
ǼȞȩĲȘĲĮȢ .................. ĲȘȢ ȆİȡȚĳȑȡİȚĮȢ ......................., (ĮȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ĲȠ ȩȞȠȝĮ țĮȚ ȜȠȚʌȑȢ ȜİʌĲȠȝȑȡİȚİȢ
ʌȠȣ ʌȡȠıįȚȠȡȓȗȠȣȞ İʌĮțȡȚȕȫȢ ĲȠ ıĲĮșȝȩ ʌĮȡĮȖȦȖȒȢ) İȖțĮĲİıĲȘȝȑȞȘȢ ȚıȤȪȠȢ …….….. ȂW ʌȠȣ ȑȤİȚ
İʌȚȜİȖİȓ ȝȑıȦ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ʌȠȣ ȑȤİȚ įȚİȟȐȖİȚ Ș ȇǹǼ ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȘȞ ȣʌ' ĮȡȚșȝȩȞ
........../20… ĮʌȩĳĮıȒ ĲȘȢ (ĭǼȀ .................,) țĮȚ ĲȘ ıȤİĲȚțȒ ȣʌ’ ĮȡȚșȝ. [1/2019] ȆȡȠțȒȡȣȟȘ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ
ıİ țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ İȞĲȩȢ … (…) ȝȘȞȫȞ Įʌȩ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ
ȣʌ' ĮȡȚșȝȩȞ .........../2019 ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ ȇǹǼ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ țĮĲĮțȪȡȦıȘ ĲȠȣ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢ ĲȘȢ
ĮȞȦĲȑȡȦ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ, țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȠȣ ȃ.
4414/2016, ıĲȠȣȢ ȩȡȠȣȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ țĮȚ ıĲȚȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ĮʌȠĳȐıİȚȢ ĲȘȢ ȇǹǼ.
ǼȐȞ ȝĮȢ ȖȞȦıĲȠʌȠȚȒıİĲİ, ȩĲȚ Ș ǼĲĮȚȡİȓĮ (Ȓ ĳȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ) ʌĮȡȑȕȘ ĲȘȞ ʌĮȡĮʌȐȞȦ ȣʌȠȤȡȑȦıȒ ĲȘȢ, ıĮȢ
įȘȜȫȞȠȣȝİ ȩĲȚ ĮȞĮȜĮȝȕȐȞȠȣȝİ ȝİ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ ĲȘȞ ȣʌȠȤȡȑȦıȘ ȞĮ ıĮȢ țĮĲĮȕȐȜȠȣȝİ, ȐȝĮ ĲȘ ȜȒȥİȚ ĲȘȢ
ʌȡȫĲȘȢ ȑȖȖȡĮĳȘȢ ȗȒĲȘıȒȢ ıĮȢ ʌİȡȓ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ țĮȚ ȤȦȡȓȢ ȞĮ İȟİĲȐıȠȣȝİ Ȓ ȞĮ İʌĮȜȘșİȪıȠȣȝİ ĲȠ
ȕȐıȚȝȠ ĲȘȢ ĮʌĮȓĲȘıȒȢ ıĮȢ Ȓ ȞĮ ȣʌȠȕȐȜȠȣȝİ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĮȞĲȓȡȡȘıȘ, İȞĲȩȢ ĲȡȚȫȞ (3) İȡȖĮıȓȝȦȞ ȘȝİȡȫȞ,
ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ İȖȖȪȘıȘȢ, ȠȜȩțȜȘȡȠ Ȓ ȝȑȡȠȢ ĮȣĲȠȪ, İȜİȪșİȡȠ țĮȚ ĮʌĮȜȜĮȖȝȑȞȠ Įʌȩ țȐșİ ĮʌĮȓĲȘıȘ,
İʌȚȕȐȡȣȞıȘ Ȓ ʌĮȡĮțȡȐĲȘıȘ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȚȢ ȠįȘȖȓİȢ ıĮȢ, țĮȚ ȝȩȜȚȢ ȝĮȢ ĲȠ ȗȘĲȒıİĲİ, ȤȦȡȓȢ ȞĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ
ȖȚĮ ĮȣĲȒ ĲȘȞ ʌȜȘȡȦȝȒ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ İȟȠȣıȚȠįȩĲȘıȘ, İȞȑȡȖİȚĮ Ȓ ıȣȖțĮĲȐșİıȘ İț ȝȑȡȠȣȢ ĲȘȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ (Ȓ
ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ) țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ Įʌȩ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ĲȣȤȩȞ įȚĮĳȠȡȐ, ĮȞĲȓȡȡȘıȘ, ȑȞıĲĮıȘ, İʌȚĳȪȜĮȟȘ Ȓ
ʌȡȠıĳȣȖȒ ĲȘȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ (Ȓ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ) Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠȣ ıİ įȚĮȚĲȘıȓĮ Ȓ ıİ ȠʌȠȚȠįȒʌȠĲİ
ĮȡȝȩįȚȠ įȚțĮıĲȒȡȚȠ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ ȜȒȖİȚ ıİ … (…) ȝȒȞİȢ ȝİĲȐ ĲȘȞ ȑțįȠıȘ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ........./2019
ĮʌȩĳĮıȘȢ ĲȘȢ ȇǹǼ țĮȚ ĲȘȞ ȠȡȚıĲȚțȒ țĮĲĮțȪȡȦıȘ ĲȠȣ ĮʌȠĲİȜȑıȝĮĲȠȢ ĲȘȢ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ,
ȒĲȠȚ ĲȘȞ ......................... Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ʌĮȡȐĲĮıȘȢ ȝİ ĮʌȩĳĮıȘ ĲȘȢ ȇǹǼ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĲȦȞ
… (…) ȝȘȞȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȒȢ / ĮȚȠȜȚțȒȢ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, Ș įȚȐȡțİȚĮ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖȖȣȘĲȚțȒȢ İʌȚıĲȠȜȒȢ ʌĮȡĮĲİȓȞİĲĮȚ ĮȣĲȠȝȐĲȦȢ țĮĲȐ ĲȠ
įȚȐıĲȘȝĮ ĲȘȢ ȤȠȡȘȖȘșİȓıĮȢ ʌĮȡȐĲĮıȘȢ.
ǼȐȞ ʌȡĮȖȝĮĲȠʌȠȚȘșİȓ Ș İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲĮșȝȠȪ İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ
ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĲȦȞ … (…) ȝȘȞȫȞ Ȓ ĲȘȢ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡȐĲĮıȒȢ ĲȘȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ ĲȠ ıȫȝĮ ĲȘȢ İȖȖȣȘĲȚțȒȢ
İʌȚıĲȠȜȒȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȝĮȢ İʌȚıĲȡĮĳİȓ. ǱȜȜȦȢ Ș ĮȞȦĲȑȡȦ İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ țĮĲĮʌȓʌĲİȚ ȣʌȑȡ ĲȠȣ
ȊʌȠȜȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ǼȞȚıȤȪıİȦȞ ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ǹȆǼ țĮȚ ȈǾĬȊǹ ĲȠȣ ǻȚĮıȣȞįİįİȝȑȞȠȣ
ȈȣıĲȒȝĮĲȠȢ țĮȚ ǻȚțĲȪȠȣ ĲȠȣ ǼȚįȚțȠȪ ȁȠȖĮȡȚĮıȝȠȪ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 143 ĲȠȣ Ȟ. 4001/2011 (ǹ’ 179), İȐȞ
İȞĲȩȢ ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ʌȡȠșİıȝȓĮȢ ĲȦȞ … ȝȘȞȫȞ Ȓ ĲȘȢ ĲȣȤȩȞ ʌĮȡȐĲĮıȒȢ ĲȘȢ țĮĲȐ ĲĮ ĮȞȦĲȑȡȦ įİȞ ȑȤİȚ
İȞİȡȖȠʌȠȚȘșİȓ Ș ıȪȞįİıȘ ĲȠȣ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲĮșȝȠȪ Ȓ ĮȞ Ș ǼĲĮȚȡİȓĮ (Ȓ ĲȠ ĳȣıȚțȩ ʌȡȩıȦʌȠ) įİȞ İțʌȜȘȡȫıİȚ
ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ʌȠȣ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 11 țĮȚ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 16 ĲȘȢ ĮȞȦĲȑȡȦ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ. Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ
İȖȖȣȘĲȚțȒ İʌȚıĲȠȜȒ țĮĲĮʌȓʌĲİȚ İʌȓıȘȢ (Į) țĮĲȐ ʌȠıȠıĲȩ ȓıȠ ȝİ ĲȘȞ ȝİȓȦıȘ ȚıȤȪȠȢ ĲȘȢ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȒȢ /
ĮȚȠȜȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ (ıĲĮșȝȠȪ), İĳȩıȠȞ Ș ȝİȓȦıȘ ĮȣĲȒ țȣȝĮȓȞİĲĮȚ ȝİĲĮȟȪ ʌȠıȠıĲȠȪ 10% - 50% ĲȘȢ
ȚıȤȪȠȢ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲĮșȝȩȢ ıȣȝȝİĲİȓȤİ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ (ȕ) ıĲȠ ıȪȞȠȜȩ
ĲȘȢ İĳȩıȠȞ Ș ȝİȓȦıȘ ȚıȤȪȠȢ ĲȘȢ ĳȦĲȠȕȠȜĲĮȧțȒȢ / ĮȚȠȜȚțȒȢ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ (ıĲĮșȝȠȪ) İȓȞĮȚ ʌȐȞȦ Įʌȩ ĲȠ
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ʌİȞȒȞĲĮ ĲȚȢ İțĮĲȩ (50%) ĲȘȢ ȚıȤȪȠȢ ȝİ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ Ƞ ĮȞȦĲȑȡȦ ıĲĮșȝȩȢ ıȣȝȝİĲİȓȤİ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ
ǻȚĮįȚțĮıȓĮ, țĮĲȐ ĲĮ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞĮ ıĲȠ ȐȡșȡȠ 11.2.6.2. ĲȘȢ ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ. Ȃİ ĲȘȞ țĮĲĮȕȠȜȒ Įʌȩ ĲȘȞ
ȉȡȐʌİȗĮ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ʌȠıȠȪ ıȣȞİʌİȓĮ ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ ȝİȡȚțȒȢ țĮĲȐʌĲȦıȘȢ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ ǼȖȖȣȘĲȚțȒȢ
ǼʌȚıĲȠȜȒȢ, ȝİȚȫȞİĲĮȚ ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮ ĲȠ ʌȠıȩ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ.
Ǿ ȣʌȠȤȡȑȦıȒ ȝĮȢ įȣȞȐȝİȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ İȖȖȪȘıȘȢ șĮ ʌĮȡĮȝİȓȞİȚ ıİ ʌȜȒȡȘ ȚıȤȪ țĮȚ įİȞ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ
ĮʌĮȜȜĮȤĲȒțĮȝİ ĮȣĲȒȢ ȜȩȖȦ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ʌȡȐȟȘȢ, ʌĮȡȐȜİȚȥȘȢ Ȓ ȖİȖȠȞȩĲȠȢ ĲȠ ȠʌȠȓȠ, İȜȜİȓȥİȚ ĲȘȢ
ʌĮȡȠȪıĮȢ įȚȐĲĮȟȘȢ, șĮ ȒĲĮȞ įȣȞĮĲȩ ȞĮ ȠįȘȖȒıİȚ ıĲȘȞ İȜİȣșȑȡȦıȒ ȝĮȢ Įʌȩ ĲȚȢ ȣʌȠȤȡİȫıİȚȢ ȝĮȢ, ʌȠȣ
ĮʌȠȡȡȑȠȣȞ Įʌȩ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ, İȞ ȩȜȦ Ȓ İȞ ȝȑȡİȚ, ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ İȞįİȚțĲȚțȐ, țĮȚ ĮȞİȟȐȡĲȘĲĮ
Įʌȩ ĲȠ ĮȞ ȑȤȠȣȝİ Ȓ ȑȤİĲİ ȜȐȕİȚ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ĮțȠȜȠȪșȦȞ: Į. ʌĲȫȤİȣıȘ, ĮȞĮȖțĮıĲȚțȒ įȚĮȤİȓȡȚıȘ, ȜȪıȘ țĮȚ
șȑıȘ ıİ İțțĮșȐȡȚıȘ ıİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ, įȚĮįȚțĮıȓĮ ıȣȞįȚĮȜȜĮȖȒȢ Ȓ İȟȣȖȓĮȞıȘȢ, ȕ. ȠʌȠȚĮįȒʌȠĲİ
ʌĮȡȐĲĮıȘ, ʌĮȡĮȓĲȘıȘ Ȓ İȣțȠȜȓĮ įȠșİȓ ȣʌȑȡ ĲȘȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ Ȓ ȠʌȠȚȠȣįȒʌȠĲİ ĲȡȓĲȠȣ, Ȗ. ȪʌĮȡȟȘ
įȚțĮȚȫȝĮĲȠȢ ıȣȝȥȘĳȚıȝȠȪ Ȓ İʌȚıȤȑıİȦȢ İȡİȚįȩȝİȞȠȣ ıİ ȠʌȠȚĮıįȒʌȠĲİ ĳȪıİȦȢ ĮʌĮȓĲȘıȘ ĲȘȢ ǼĲĮȚȡİȓĮȢ
(Ȓ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ) Ȓ ĲȡȓĲȠȣ İȞĮȞĲȓȠȞ ıĮȢ.
Ǿ ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ țĮȚ ȩȜĮ ĲĮ ıȤİĲȚțȐ ȝİ ĮȣĲȒȞ ȗȘĲȒȝĮĲĮ įȚȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȠ ǼȜȜȘȞȚțȩ ǻȓțĮȚȠ țĮȚ ȝİ ĲȘȞ
ʌĮȡȠȪıĮ Ș ȉȡȐʌİȗȐ ȝĮȢ ĮʌȠįȑȤİĲĮȚ ĮȞȑțțȜȘĲĮ ĲȘȞ ĮȡȝȠįȚȩĲȘĲĮ ĲȦȞ įȚțĮıĲȘȡȓȦȞ ĲȘȢ ǹșȒȞĮȢ.
ȈȘȝİȚȫıĲİ ʌĮȡĮțĮȜȠȪȝİ, ȩĲȚ ĲȠ ıȣȞȠȜȚțȩ ʌȠıȩ ĲȦȞ ǼȖȖȣȘĲȚțȫȞ ǼʌȚıĲȠȜȫȞ, ʌȠȣ ȤȠȡȒȖȘıİ Ș ȉȡȐʌİȗȐ
ȝĮȢ țĮȚ İȓȞĮȚ ıİ ȚıȤȪ, ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȘȢ țĮȚ ĲȘȢ ʌĮȡȠȪıĮȢ įİȞ ȣʌİȡȕĮȓȞİȚ ĲȠ țĮșȠȡȚıȝȑȞȠ Įʌȩ ĲȘȞ
ȚıȤȪȠȣıĮ ȞȠȝȠșİıȓĮ ȖȚĮ ĲȘȞ ȉȡȐʌİȗȐ ȝĮȢ ȩȡȚȠ.
Ȉİ ʌȓıĲȦıȘ ĲȦȞ ĮȞȦĲȑȡȦ Ș ʌĮȡȠȪıĮ İȖȖȪȘıȘ ȣʌİȖȡȐĳȘ ĲȘȞ ………………..
ȊȆȅīȇǹĭǾ & ǼȆȍȃȊȂǿǹ ȉȇǹȆǼǽǹȈ

Τεύχος Β’ 656/28.02.2019
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ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 5
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȊȆǼȊĬȊȃǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ ȀǹȉǹĬǼȈǾȈ ǼīīȊǾȉǿȀǾȈ
ǼȆǿȈȉȅȁǾȈ ȀǹȁǾȈ ǼȀȉǼȁǼȈǾȈ

ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)

Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ
ȐȜȜȦȞ ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆȇȅȈ(1):

ȇȊĬȂǿȈȉǿȀǾ ǹȇȋǾ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ (ȇǹǼ)

ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:
ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ (Fax):

ȉȘȜ:
ȅįȩȢ:

ǹȡȚ
ș:
ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡ.
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
(Ǽmail):

ȉȀ:

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (3), ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ
22 ĲȠȣ Ȟ. 1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:
ȅ/Ǿ ȣʌȠȖȡȐĳȦȞ/-ȠȣıĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ …………………………………………., İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ țĮĲȩȤȠȣ
ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ıȣȝȝİĲİȓȤİ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ȑȡȖȦȞ ǹȆǼ
ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ (ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȠȣ Ȟ. 4414/2016) ĲȘȢ ȇǹǼ,
įȘȜȫȞȦ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȐȡșȡȠ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986, ȑȤȠȞĲĮȢ ʌȜȒȡȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȘȢ įȒȜȦıȒȢ ȝȠȣ ĮȣĲȒȢ,
ȩʌȦȢ ȠȚ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ ıĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ʌİȡȓ ȣʌİȣșȪȞȦȞ įȘȜȫıİȦȞ įȚĮĲȐȟİȚȢ, țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ,
ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ Ȟ. 1599/1986, ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
ȈȒȝİȡĮ, ıĲȚȢ … …. 20…, ʌĮȡȑȜĮȕĮ Įʌȩ ĲȘ ȇǹǼ ĲȘȞ Įʌȩ …... ȣʌ’ ĮȡȚș. ……… ǼȖȖȣȘĲȚțȒ ǼʌȚıĲȠȜȒ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ ȖȚĮ
ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ / ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ «……………………………….» țĮĲȩȤȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ, Ș ȠʌȠȓĮ
țĮĲĮĲȑșȘțİ ıĲȘ ȇǹǼ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ Įʌȩ …. ….. 20… ȣʌ’ ĮȡȚș. [1/2019] ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ ȖȚĮ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ
ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ (ĭǼȀ ……….) ȖȚĮ ĲȘ ıȣȝȝİĲȠȤȒ ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ/
ĲȘȢ ȦȢ ȐȞȦ İĲĮȚȡİȓĮȢ țĮĲȩȤȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ ȚıȤȪȠȢ …………. ȂW ıĲȘ șȑıȘ «………………………………………….»,
ǻ. ………………………………., Ȇ.Ǽ. ………………………………………, țĮȚ ȦȢ ĮȞĲȚțĮĲȐıĲĮıȘ ĮȣĲȒȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĲȒȡȘıȘ
ĲȘȢ ȣʌȠȤȡȑȦıȘȢ İȞİȡȖȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȘȢ ıȪȞįİıȘȢ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ İȞĲȩȢ ĲȦȞ ʌȡȠȕȜİʌȩȝİȞȦȞ ʌȡȠșİıȝȚȫȞ , țĮĲȑșİıĮ ĲȘȞ
Įʌȩ ….. ȣʌ’ ĮȡȚș. ……. ǼȖȖȣȘĲȚțȒ ǼʌȚıĲȠȜȒ ȀĮȜȒȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ, țĮȚ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ȠȣįİȝȓĮ ȐȜȜȘ ĮȟȓȦıȘ ȑȤİȚ Ƞ țȐĲȠȤȠȢ
ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

…../…../20…..
ȅ/Ǿ ǻȘȜ.
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)

(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8 ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ
ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ
ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.
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(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘȞ
įȘȜȠȪıĮ.

ȆǹȇǹȇȉǾȂǹ 6
ȊȆȅǻǼǿīȂǹ ȊȆǼȊĬȊȃǾȈ ǻǾȁȍȈǾȈ ǼȆǿȈȉȇȅĭǾȈ ǼīīȊǾȉǿȀǾȈ
ǼȆǿȈȉȅȁǾȈ ȂǾ ǼȆǿȁǼīǼȃȉȍȃ Ǽȇīȍȃ / ȈȊȃǻǼǻǼȂǼȃȍȃ Ǽȇīȍȃ

ȊȆǼȊĬȊȃǾ ǻǾȁȍȈǾ
(ȐȡșȡȠ 8 ȃ.1599/1986)

Ǿ ĮțȡȓȕİȚĮ ĲȦȞ ıĲȠȚȤİȓȦȞ ʌȠȣ ȣʌȠȕȐȜȜȠȞĲĮȚ ȝİ ĮȣĲȒ ĲȘ įȒȜȦıȘ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ İȜİȖȤșİȓ ȝİ ȕȐıȘ ĲȠ ĮȡȤİȓȠ ȐȜȜȦȞ
ȣʌȘȡİıȚȫȞ (ȐȡșȡȠ 8 ʌĮȡ. 4 ȃ. 1599/1986)

ȆȇȅȈ(1):

ȇȊĬȂǿȈȉǿȀǾ ǹȇȋǾ ǼȃǼȇīǼǿǹȈ (ȇǹǼ)

ȅ – Ǿ ǵȞȠȝĮ:

ǼʌȫȞȣȝȠ:

ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȆĮĲȑȡĮ:
ǵȞȠȝĮ țĮȚ ǼʌȫȞȣȝȠ ȂȘĲȑȡĮȢ:
ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ ȖȑȞȞȘıȘȢ(2):
ȉȩʌȠȢ īȑȞȞȘıȘȢ:
ǹȡȚșȝȩȢ ǻİȜĲȓȠȣ ȉĮȣĲȩĲȘĲĮȢ:

ȉȘȜ:

ȉȩʌȠȢ ȀĮĲȠȚțȓĮȢ:

ȅįȩȢ:

ǹȡȚș:

ȉȀ:

ǻ/ȞıȘ ǾȜİțĲȡ.
ȉĮȤȣįȡȠȝİȓȠȣ
(Ǽmail):

ǹȡ. ȉȘȜİȠȝȠȚȠĲȪʌȠȣ (Fax):

Ȃİ ĮĲȠȝȚțȒ ȝȠȣ İȣșȪȞȘ țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ (3), ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6 ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ ȃ.
1599/1986, įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ:
ȅ/Ǿ ȣʌȠȖȡȐĳȦȞ/-ȠȣıĮ ĲȘȞ ʌĮȡȠȪıĮ …………………………………………., İȟȠȣıȚȠįȠĲȘȝȑȞȠȢ İțʌȡȩıȦʌȠȢ țĮĲȩȤȠȣ ıĲĮșȝȠȪ
ǹȆǼ Ƞ ȠʌȠȓȠȢ ıȣȝȝİĲİȓȤİ ıĲȘȞ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ ȖȚĮ ĲȘȞ İʌȚȜȠȖȒ ȑȡȖȦȞ ǹȆǼ ʌȡȠȢ ȑȞĲĮȟȘ ıİ
țĮșİıĲȫȢ ıĲȒȡȚȟȘȢ ȝİ ĲȘ ȝȠȡĳȒ ĲȘȢ ȁİȚĲȠȣȡȖȚțȒȢ ǼȞȓıȤȣıȘȢ (ȐȡșȡȠȣ 7 ĲȠȣ Ȟ. 4414/2016) ĲȘȢ ȇǹǼ, įȘȜȫȞȦ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ȐȡșȡȠ 8 ĲȠȣ Ȟ.1599/1986, ȑȤȠȞĲĮȢ ʌȜȒȡȘ ȖȞȫıȘ ĲȦȞ ıȣȞİʌİȚȫȞ ĲȘȢ įȒȜȦıȒȢ ȝȠȣ ĮȣĲȒȢ, ȩʌȦȢ ȠȚ ıȣȞȑʌİȚİȢ ĮȣĲȑȢ ȠȡȓȗȠȞĲĮȚ
ıĲȚȢ ȖİȞȚțȑȢ ʌİȡȓ ȣʌİȣșȪȞȦȞ įȘȜȫıİȦȞ įȚĮĲȐȟİȚȢ, țĮȚ ȖȞȦȡȓȗȠȞĲĮȢ ĲȚȢ țȣȡȫıİȚȢ, ʌȠȣ ʌȡȠȕȜȑʌȠȞĲĮȚ Įʌȩ ĲȚȢ įȚĮĲȐȟİȚȢ ĲȘȢ ʌĮȡ. 6
ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 22 ĲȠȣ Ȟ. 1599/1986, ĲĮ ĮțȩȜȠȣșĮ:
ȈȒȝİȡĮ, ıĲȚȢ … …. 20…, ʌĮȡȑȜĮȕĮ Įʌȩ ĲȘ ȇǹǼ ĲȘȞ Įʌȩ …………... ȣʌ’ ĮȡȚș. ………………………………………….. ǼȖȖȣȘĲȚțȒ
ǼʌȚıĲȠȜȒ ȈȣȝȝİĲȠȤȒȢ / ǼȖȖȣȘĲȚțȒ ǼʌȚıĲȠȜȒ ȀĮȜȒȢ ǼțĲȑȜİıȘȢ ȖȚĮ ȜȠȖĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ĳȣıȚțȠȪ ʌȡȠıȫʌȠȣ …/ĲȘȢ İĲĮȚȡİȓĮȢ
«……………………………….», Ș ȠʌȠȓĮ țĮĲĮĲȑșȘțİ ıĲȘ ȇǹǼ ıĲȠ ʌȜĮȓıȚȠ ĲȘȢ Įʌȩ …. ….. 20… ȣʌ’ ĮȡȚș. [1/2019] ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ
ȖȚĮ ĲȘ įȚİȞȑȡȖİȚĮ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒȢ ǻȚĮįȚțĮıȓĮȢ ȣʌȠȕȠȜȒȢ ʌȡȠıĳȠȡȫȞ (ĭǼȀ ……….) ȖȚĮ ȜȠȖȚĮȡȚĮıȝȩ ĲȠȣ ȦȢ ȐȞȦ ĳȣıȚțȠȪ
ʌȡȠıȫʌȠȣ
/ĲȘȢȞ
ȦȢ
ȐȞȦ
İĲĮȚȡİȓĮȢ
ȖȚĮ
ĲȘȞ
İȖțĮĲȐıĲĮıȘ
ǹȆǼ
ȚıȤȪȠȢ
………….
ȂW
ıĲȘ
șȑıȘ
«………………………………………….», ǻ. ………………………………., Ȇ.Ǽ. ………………………………………, ȦȢ ȝȘ
İʌȚȜİȖİȓıĮ ıȣȝȝİĲȑȤȠȣıĮ ıĲȘȞ İȞ ȜȩȖȦ ǹȞĲĮȖȦȞȚıĲȚțȒ ǻȚĮįȚțĮıȓĮ țĮȚ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ȠȣįİȝȓĮ ȐȜȜȘ ĮȟȓȦıȘ ȑȤİȚ Ƞ țȐĲȠȤȠȢ ĲȠȣ
ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ. / ȑʌİȚĲĮ Įʌȩ ĲȘȞ İȝʌȡȩșİıȝȘ ıȪȞįİıȘ ĲȘȢ İȞ ȜȩȖȦ İȖțĮĲȐıĲĮıȘȢ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ
ȤȡȠȞȠįȚȐȖȡĮȝȝĮ ĲȘȢ ȣʌ’ ĮȡȚș. [1/2019] ȆȡȠțȒȡȣȟȘȢ, țĮȚ șȑıȘ ĮȣĲȒȢ ıİ įȠțȚȝĮıĲȚțȒ ȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ, ıȪȝĳȦȞĮ ȝİ ĲȠ ȣʌȠȕȜȘșȑȞ
ĮȞĲȓȖȡĮĳȠ ĲȠȣ ǻȚĮȤİȚȡȚıĲȒ, țĮȚ įȘȜȫȞȦ ȩĲȚ ȠȣįİȝȓĮ ȐȜȜȘ ĮȟȓȦıȘ ȑȤİȚ Ƞ țȐĲȠȤȠȢ ĲȠȣ ıĲĮșȝȠȪ ǹȆǼ ʌȠȣ İțʌȡȠıȦʌȫ.

ǾȝİȡȠȝȘȞȓĮ:

…../…../20…..

ȅ/Ǿ ǻȘȜ.
(ȊʌȠȖȡĮĳȒ)
(1) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ İȞįȚĮĳİȡȩȝİȞȠ ʌȠȜȓĲȘ Ȓ ǹȡȤȒ Ȓ Ș ȊʌȘȡİıȓĮ ĲȠȣ įȘȝȩıȚȠȣ ĲȠȝȑĮ, ʌȠȣ ĮʌİȣșȪȞİĲĮȚ Ș ĮȓĲȘıȘ.
(2) ǹȞĮȖȡȐĳİĲĮȚ ȠȜȠȖȡȐĳȦȢ.
(3) «ǵʌȠȚȠȢ İȞ ȖȞȫıİȚ ĲȠȣ įȘȜȫȞİȚ ȥİȣįȒ ȖİȖȠȞȩĲĮ Ȓ ĮȡȞİȓĲĮȚ Ȓ ĮʌȠțȡȪʌĲİȚ ĲĮ ĮȜȘșȚȞȐ ȝİ ȑȖȖȡĮĳȘ ȣʌİȪșȣȞȘ įȒȜȦıȘ ĲȠȣ ȐȡșȡȠȣ 8
ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ ĳȣȜȐțȚıȘ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ĲȡȚȫȞ ȝȘȞȫȞ. ǼȐȞ Ƞ ȣʌĮȓĲȚȠȢ ĮȣĲȫȞ ĲȦȞ ʌȡȐȟİȦȞ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ʌȡȠıʌȠȡȓıİȚ ıĲȠȞ İĮȣĲȩȞ ĲȠȣ Ȓ ıİ
ȐȜȜȠȞ ʌİȡȚȠȣıȚĮțȩ ȩĳİȜȠȢ ȕȜȐʌĲȠȞĲĮȢ ĲȡȓĲȠȞ Ȓ ıțȩʌİȣİ ȞĮ ȕȜȐȥİȚ ȐȜȜȠȞ, ĲȚȝȦȡİȓĲĮȚ ȝİ țȐșİȚȡȟȘ ȝȑȤȡȚ 10 İĲȫȞ.

(4) Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĮȞİʌȐȡțİȚĮȢ ȤȫȡȠȣ Ș įȒȜȦıȘ ıȣȞİȤȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌȓıȦ ȩȥȘ ĲȘȢ țĮȚ ȣʌȠȖȡȐĳİĲĮȚ Įʌȩ ĲȠȞ įȘȜȠȪȞĲĮ Ȓ ĲȘȞ įȘȜȠȪıĮ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 21 Φεβρουαρίου 2019
Ο Πρόεδρος
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