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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 436/2019 

 
α) Επί των οριστικών αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας της 
15ης Απριλίου 2019 σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2019 Προκήρυξη για τη 
διενέργεια Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ προς ένταξη σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή λειτουργικής ενίσχυσης για την Κατηγορία 
ΙV, στο πλαίσιο της υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφασης ΡΑΕ, «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 Α’ 149)» (ΦΕΚ Β’ 
656/28.02.2019). 

 β) Έκδοση των αποτελεσμάτων Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
ΑΠΕ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2019 Προκήρυξη για την Κατηγορία ΙV. 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 18η Απριλίου 2019 και 
 

Λαμβάνοντας 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 Απόδοση - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας 
και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 149/09.08.2016), 
όπως ισχύει. 

2. 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 Α΄ 179/22.8.2011), όπως ισχύει. 
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3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές 
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές 
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129/27.06.2006), όπως ισχύει. 

4. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573/ 13.12.2017 Απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4488/19.12.2017) με θέμα «Καθορισμός τεχνολογιών 
ή και κατηγοριών σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που 
εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης μέσω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας υποβολής προσφορών, χαρακτηρισμός των ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής 
προσφορών ως τεχνολογικά ουδέτερων ή μη και καθορισμός μεθοδολογίας και διαδικασίας 
επιμερισμού ισχύος για συμμετοχή, στις ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών, 
σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. που εγκαθίστανται σε 
χώρες εντός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου υπό την προϋπόθεση ενεργού Διασυνοριακού 
Εμπορίου ενέργειας με αυτές, με βάση την παρ. 2 του άρθρου 7 του ν.4414/2016», όπως αυτή 
τροποποιήθηκε με τις υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 (ΦΕΚ 
Β’1263/10.04.2018) και ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.179988/09.10.2018 (ΦΕΚ Β’ 4850/31.10.2018) 
Αποφάσεις του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας. 

5. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 172859/22.03.2018 Απόφασης του Υπουργού 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 1267/10.04.2018) με θέμα: «Καθορισμός 
εγκατεστημένης ισχύος, ανά τεχνολογία ή και κατηγορία σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α., η οποία δημοπρατείται μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για τα έτη 2018, 2019 και 2020, ελάχιστου αριθμού ανταγωνιστικών 
διαδικασιών υποβολής προσφορών ανά έτος, ανώτατης επιτρεπόμενης τιμής προσφοράς για κάθε 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών και τέλους συμμετοχής σε ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών, με βάση τις παρ. 3 και 6 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016», 
όπως αυτή τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.180215/15.10.2018 Απόφαση 
του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 4528/17.10.2018). 

6. 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 συνακόλουθη κατάργηση των οδηγιών 2001/77/ΕΚ και 2003/30/ΕΚ» (L 140). 

7. 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). 

8. 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. 

9. 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. 

10. Την υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019) «Διενέργεια Κοινής 

ΑΔΑ: ΨΒ3ΗΙΔΞ-Α1Τ



3 

 

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 Α’ 149)», καθώς και τις σχετικές απαντήσεις στα ερωτήματα των 
ενδιαφερομένων που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΡΑΕ. 

11. Την υπ’ αριθμ. 358/2019 Απόφαση ΡΑΕ «Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο 
Β’ και Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για την Κατηγορία IV, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφαση 
της ΡΑΕ και στην υπ’ αριθμ. 1/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019)». 

12. Την υπ’ αριθμ. 419/2019 Απόφαση ΡΑΕ «α) Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο 
Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία ΙV και Οριστικός 
Κατάλογος Αποκλεισθέντων από την εν λόγω Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφαση της ΡΑΕ και στην υπ’ αριθμ. 1/2019 Προκήρυξη 
(ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019). β) Οριστικοποίηση της δημοπρατούμενης ισχύος για την Κοινή 
Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία ΙV σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 
αριθμ. 230/2019 Απόφαση της ΡΑΕ και στην υπ’ αριθμ. 1/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 
656/28.02.2019)».  

13. Το γεγονός ότι διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Κατηγορία IV στις 
15.04.2019 και ώρα από 10:00 π.μ. έως και 10:30 π.μ. 

14. Τo υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-259033/15.04.2019 «Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας - 
Κατηγορία ΙV» έγγραφo που εστάλη από τον πάροχο ηλεκτρονικής δημοπρασίας. 

15. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις μετά το πέρας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας για 
την Κατηγορία ΙV.  

Σκέφτηκε ως εξής: 

Επειδή, η ΡΑΕ, κατ’ εξουσιοδότηση της παρ. 5 του άρθρου 7 του ν. 4414/2016 (ΦΕΚ Α’ 
149/09.08.2016), εξέδωσε την υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφαση για τη διενέργεια Κοινής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (εφεξής και «Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία» ή 
«Ανταγωνιστική Διαδικασία») για επιλογή φωτοβολταϊκών και αιολικών εγκαταστάσεων προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης (ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019), 
με την οποία εγκρίθηκε το Τεύχος της Προκήρυξης της εν λόγω Κοινής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (εφεξής η «Προκήρυξη» ή «Προκήρυξη για την Κατηγορία ΙV» ή «υπ’ αριθμ. 1/2019 
Προκήρυξη»). 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 10 της Προκήρυξης, η Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία 
διενεργείται σε δύο (2) στάδια. 

Επειδή, κατά το Στάδιο Α’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας εκδόθηκε την 2η Απριλίου 
2019 η υπ’ αριθμ. 358/2019 Απόφαση ΡΑΕ με θέμα: «Προσωρινός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο 
Στάδιο Β’ και Προσωρινός Κατάλογος Αποκλεισθέντων της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

ΑΔΑ: ΨΒ3ΗΙΔΞ-Α1Τ



4 

 

υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για την Κατηγορία IV, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφαση της 
ΡΑΕ και στην υπ’ αριθμ. 1/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019)», σύμφωνα με το 
χρονοδιάγραμμα της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της παραγράφου 10.2.4. της 
Προκήρυξης. Επισημαίνεται ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά το Στάδιο Α’ της Κοινής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. Όλοι οι Συμμετέχοντες ενημερώθηκαν για την ως άνω Απόφαση, η 
οποία αναρτήθηκε και στον ιστότοπο της ΡΑΕ. 

Επειδή, την 10η Απριλίου 2019 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 419/2019 Απόφαση ΡΑΕ, με θέμα: «α) 
Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 
ενέργειας για την Κατηγορία ΙV και Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από την εν λόγω Κοινή 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφαση της ΡΑΕ 
και στην υπ’ αριθμ. 1/2019 Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019). β) Οριστικοποίηση της 
δημοπρατούμενης ισχύος για την Κοινή Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για την Κατηγορία ΙV 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 230/2019 Απόφαση της ΡΑΕ και στην υπ’ αριθμ. 1/2019 
Προκήρυξη (ΦΕΚ Β’ 656/28.02.2019)», σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα της Κοινής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της παραγράφου 10.2.4. της Προκήρυξης. Όλοι οι Συμμετέχοντες 
ενημερώθηκαν για την ως άνω απόφαση, η οποία αναρτήθηκε και στον ιστότοπο της ΡΑΕ. Με την 
ανωτέρω απόφαση ολοκληρώθηκε το Στάδιο Α’ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Επειδή, βάσει της παρ. 10.1.3 της Προκήρυξης: «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». Λαμβάνοντας υπόψη 
τον κανόνα αυτό, με τον οποίο καθορίστηκε το επίπεδο ανταγωνισμού ίσο με 40% και τον 
Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων, η ΡΑΕ με την υπ’ αριθμ. 419/2019 Απόφασή της 
οριστικοποίησε την ακριβή ισχύ δημοπράτησης για την Κατηγορία IV, η οποία ανήλθε στα 
455.554.750 Watt. 

Επειδή, στις 15.04.2019 διενεργήθηκε η Ηλεκτρονική Δημοπρασία για την Κατηγορία IV 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην Προκήρυξη. 

Επειδή, ειδικότερα και σύμφωνα με την παρ. 14.2.10 της Προκήρυξης: «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». Κατά τα ανωτέρω οριζόμενα, και σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα που προβλέπεται 
στην παρ. 10.2.4. της Προκήρυξης οι εντάσεις δύνανται να υποβληθούν από ώρα 10.30 π.μ. έως 
11.00 π.μ. της 15ης Απριλίου 2019. Εν προκειμένω δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις από τους 
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Εκπροσώπους κατά το Β’ Στάδιο της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Επειδή, τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, εστάλησαν από τον πάροχο του 
συστήματος της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας αμέσως μετά την 
ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, με αρ. πρωτ. Ι-259033/15.04.2019 για την 
Κατηγορία ΙV και έχουν ως εξής: 

 
Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Κατηγορίας ΙV: 

Πίνακας 1: Κατάλογος με όλα τα έργα και τις τελικές τιμές που έγιναν δεκτές από το σύστημα 
της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας (Κατηγορία ΙV) 

α/α 

Μοναδικός 
Αριθμός 

Υποβολής 
(ID) 

Αρ. 
Πρωτ. 

Ορ. 
Ηλ/κης. 

Υποβολής 

Αρ. 
Πρωτ. 

Φακέλου 
Δικ. 

Επωνυμία 
Εταιρείας/Φυσικού 

Προσώπου 

Ισχύς 
(Watt) Θέση Δήμος Τιμή 

Αναφοράς 

Αποτέλεσμα 
Ηλ. 

Δημ/σίας 

1 30317 Ι-257345 Ι-257404 HELIOTHEMA 
ENERGY S.A. 60.000.000 

Λούτσα Λεβαδέων 53 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

2 30130 Ι-257342 Ι-257578 SE CHRONUS 14 
ΕΠΕ 139.245.000 

ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-
ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 54,46 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

3 30287 Ι-257174 Ι-257183 SPES SOLARIS-
SOLAR CONCEPT AE 82.640.000 

Λάρισα/'Υπατο Θηβαίων 55,46 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

4 30284 Ι-257173 Ι-257157 SPES SOLARIS-
SOLAR CONCEPT AE 24.231.650 

Χαραιντίνη/Ύπατο Θηβαίων 58,4 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

5 30255 Ι-257344 Ι-257346 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

66.600.000 

Καστρί- Κοκκάλια, 
Τύμπανο-
Τρυπήρι, Καράβι-
Αλογοβούνι, 
Πικροβούνι 

Μακρακώμης 60 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

6 30338 Ι-257340 Ι-257581 SE CHRONUS 2 ΕΠΕ 
27.684.000 

ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-
ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 64,72 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

7 30354 Ι-257341 Ι-257580 SE CHRONUS 
37.376.000 

ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-
ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 64,72 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

8 30256 Ι-257172 Ι-257198 ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ 
A.E. 200.000.000 

ΛΚΔΜ Εορδαίας, 
Κοζάνης 58 ΔΕΝ 

ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

 
 
Επειδή, βάσει του άρθρου 15 της Προκήρυξης: «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 - Κaτόχους σταθμών 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». Ακολούθως, «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». 

ΑΔΑ: ΨΒ3ΗΙΔΞ-Α1Τ
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Επειδή, σύμφωνα με το ως άνω άρθρο η διαφορά ισχύος μεταξύ της ακριβούς δημοπρατούμενης 
ισχύος και της συνολικής κατακυρωθείσας ισχύος στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μεταφέρεται 
στην επόμενη ανταγωνιστική διαδικασία της ίδιας κατηγορίας σταθμών ΑΠΕ που θα διεξαχθεί. 
Συνακολούθως, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, η αδιάθετη ισχύς 
για την Κατηγορία ΙV ανήλθε σε 17.778.100 Watt. 

Επειδή, βάσει της παρ. 11.2.6.1 της Προκήρυξης οι Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής των 
Κατόχων Σταθμών ΑΠΕ των Συμμετεχόντων που δεν επιλέχθηκαν προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης πρέπει να επιστραφούν μετά την έκδοση της 
παρούσας απόφασης. Επομένως πρέπει να επιστραφεί η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής του 
Κατόχου Σταθμού ΑΠΕ, που δεν επελέγη βάσει των ανωτέρω αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας. 

Επειδή, βάσει του άρθρου 11 της Προκήρυξης οι Επιλεγέντες Κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ θα πρέπει 
να προσκομίσουν στη ΡΑΕ Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης των έργων 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. Κατά την κατάθεση των Εγγυητικών 
Επιστολών Καλής Εκτέλεσης από τους Επιλεγέντες Κατόχους Σταθμών ΑΠΕ επιστρέφονται οι 
Εγγυητικές Επιστολές Συμμετοχής τους. 

Για τους παραπάνω λόγους 

Αποφασίζει 
Α) Την κατάταξη, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 της Προκήρυξης, των Συμμετεχόντων - 

Κατόχων Σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ΑΠΕ, οι οποίοι μειοδότησαν και 
επιλέχθηκαν μέσω της διενεργηθείσας Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, οι οποίοι και 
εντάσσονται σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, ως ακολούθως: 

Πίνακας 2: Επιλεγέντες Κάτοχοι Σταθμών ΑΠΕ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
της Κατηγορίας IV. 

α/α 

Μοναδικός 
Αριθμός 

Υποβολής 
(ID) 

Αρ. 
Πρωτ. 

Ορ. 
Ηλ/κης. 

Υποβολής 

Αρ. 
Πρωτ. 

Φακέλου 
Δικ. 

Επωνυμία 
Εταιρείας/Φυσικού 

Προσώπου 

Ισχύς 
(Watt) Θέση Δήμος Τιμή 

Αναφοράς 

Αποτέλεσμα 
Ηλ. 

Δημ/σίας 

1 30317 Ι-257345 Ι-257404 HELIOTHEMA 
ENERGY S.A. 60.000.000 

Λούτσα Λεβαδέων 53 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

2 30130 Ι-257342 Ι-257578 SE CHRONUS 14 
ΕΠΕ 139.245.000 

ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-
ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 54,46 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

3 30287 Ι-257174 Ι-257183 SPES SOLARIS-
SOLAR CONCEPT AE 82.640.000 

Λάρισα/'Υπατο Θηβαίων 55,46 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

4 30284 Ι-257173 Ι-257157 SPES SOLARIS-
SOLAR CONCEPT AE 24.231.650 

Χαραιντίνη/Ύπατο Θηβαίων 58,4 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

5 30255 Ι-257344 Ι-257346 ΤΕΡΝΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΑΒΕΤΕ 

66.600.000 

Καστρί- Κοκκάλια, 
Τύμπανο-
Τρυπήρι, Καράβι-
Αλογοβούνι, 
Πικροβούνι 

Μακρακώμης 60 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

ΑΔΑ: ΨΒ3ΗΙΔΞ-Α1Τ
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6 30338 Ι-257340 Ι-257581 SE CHRONUS 2 ΕΠΕ 
27.684.000 

ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-
ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 64,72 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

7 30354 Ι-257341 Ι-257580 SE CHRONUS 
37.376.000 

ΜΠΕΚΡΕΒΕΝΙΚΟΣ-
ΜΙΚΡΗ ΠΕΤΡΑ ΚΟΖΑΝΗΣ 64,72 ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

 

Η μεσοσταθμική τιμή με βάση τα ως άνω αποτελέσματα των Επιλεγέντων έργων είναι ίση με 57,03 
€/MWh. 

Β) Την κατάρτιση πίνακα με το έργο, το οποίο δεν επιλέχθηκε, ως αποτέλεσμα της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας, με βάση την τελική προσφορά του που έγινε αποδεκτή από το σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, ως εξής: 

Πίνακας 3: Μη Επιλεγείς Κάτοχος Σταθμού ΑΠΕ της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
της Κατηγορίας ΙV. 
 

 

Γ) Την επιστροφή, σύμφωνα με την παρ. 11.2.6.1 της Προκήρυξης, της Εγγυητικής Επιστολής 
Συμμετοχής του Κατόχου Σταθμού ΑΠΕ που δεν επιλέχθηκε προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης 
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης που αναφέρεται στον Πίνακα 3 της παρούσας. Για την 
επιστροφή της Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής θα πρέπει να συμπληρωθεί η Υπεύθυνη 
Δήλωση σύμφωνα με το Παράρτημα 6 της Προκήρυξης «ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ 
ΔΗΛΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΡΟΦΗΣ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΜΗ 
ΕΠΙΛΕΓΕΝΤΩΝ ΕΡΓΩΝ/ ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΩΝ ΕΡΓΩΝ», η οποία είτε θα υπογραφεί ενώπιον της 
ΡΑΕ είτε θα προσκομιστεί με βεβαίωση γνησίου υπογραφής από το φυσικό πρόσωπο ή σε 
περίπτωση νομικού προσώπου από τον νόμιμο εκπρόσωπο αυτού, είτε από ειδικώς 
εξουσιοδοτημένο πρόσωπο για τη λήψη της εν λόγω Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής με 
προσκόμιση της ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης με βεβαίωση γνησίου υπογραφής.  

Δ) Καλεί τους Επιλεγέντες Κατόχους Σταθμών ΑΠΕ να συμμορφωθούν στις κάτωθι υποχρεώσεις 
τους: 

i) Tην προσκόμιση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης του έργου εντός της 
αποκλειστικής προθεσμίας τριών (3) μηνών από την ανακοίνωση των οριστικών 
Αποτελεσμάτων της Κοινής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 
11.2.6.2 της Προκήρυξης. 

ii) Την ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) 
κατά τα ειδικώς οριζόμενα στο άρθρο 1 της Προκήρυξης και εντός των προβλεπόμενων στον 
Πίνακα 1 του ως άνω άρθρου προθεσμιών. 

Ε) Καλεί τον Διαχειριστή ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης (ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε., πρώην ΛΑΓΗΕ Α.Ε.) να 

α/α 

Μοναδικός 
Αριθμός 

Υποβολής 
(ID) 

Αρ. 
Πρωτ. 

Ορ. 
Ηλ/κης. 

Υποβολής 

Αρ. 
Πρωτ. 

Φακέλου 
Δικ. 

Επωνυμία 
Εταιρείας/Φυσικού 

Προσώπου 

Ισχύς 
(Watt) Θέση Δήμος Τιμή 

Αναφοράς 

Αποτέλεσμα 
Ηλ. 

Δημ/σίας 

1 30256 Ι-257172 Ι-257198 ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ 
A.E. 200.000.000 

ΛΚΔΜ Εορδαίας, 
Κοζάνης 58 ΔΕΝ 

ΕΠΙΛΕΧΘΗΚΕ 

ΑΔΑ: ΨΒ3ΗΙΔΞ-Α1Τ
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συνάψει με τους Επιλεγέντες Κατόχους Σταθμών ΑΠΕ της Κατηγορίας ΙV (Πίνακας 2 της 
παρούσας) τις Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.), 
σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 9 και 10 του ν. 4414/2016 και των κατ’ εξουσιοδότηση 
αυτών εκδοθέντων αποφάσεων, με βάση τις Τιμές Αναφοράς που κατακυρώθηκαν για κάθε ένα 
σταθμό στο πλαίσιο της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας που διενεργήθηκε στις 15 Απριλίου 2019. 

ΣΤ) Την ανάρτηση της παρούσας απόφασης στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ και την ενημέρωση των 
Επιλεγέντων Κατόχων Σταθμών ΑΠΕ μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση (email), που έχουν δηλώσει. 

 

             Αθήνα, 18/04/2019 

           Ο Πρόεδρος της  ΡΑΕ 

 

 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 

 

Κατά της παρούσας απόφασης χωρεί ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την 
κοινοποίησή της, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011). 

ΑΔΑ: ΨΒ3ΗΙΔΞ-Α1Τ
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