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Ορθή Επανάληψη  

για την αναφορά του 

αριθμού του εισερχόμενου εγγράφου  

της Αποκεντρωμένης Διοίκησης  

Στερεάς Ελλάδος – Θεσσαλίας 

υπ’ αριθμ. Πρωτ. ΡΑΕ Ι-241578/25.06.2018 

στη σελίδα 13 της παρούσας,  

καθώς και ως προς την ορθή 

αναφορά της δημοπρατούμενης 

ισχύος σε MW αντί σε W. 

 

 

 

Αθήνα, 26/06/2018 

 Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ 

 

 

 

 

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής 

                                        
 

ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 613/2018 

 

α) Επί των υποβληθέντων κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ με 

θέμα «Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των 

Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις 

Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το 

Στάδιο Β’ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 

αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 

3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018)» ενστάσεων. 

β) Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των 

Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις 
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Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από τις 

εν λόγω Ανταγωνιστικές Διαδικασίες, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ 

αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 

3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018). 

γ) Οριστικοποίηση της δημοπρατούμενης ισχύος για κάθε μία από τις 

Ανταγωνιστικές Διαδικασίες υποβολής προσφορών για σταθμούς 

παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις 

Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 

Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 

Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018). 

 

 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 25η Ιουνίου 2018 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 Απόδοσης - 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. 

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 του ν. 4513/2018 «Ενεργειακές Κοινότητες και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 

9/23.01.2018), όπως ισχύει.  

5. Τις διατάξεις του ν. 4546/2018 «Ενσωμάτωση στην ελληνική νομοθεσία της Οδηγίας 

2014/89/ΕΕ «περί θεσπίσεως πλαισίου για το θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό και άλλες 

διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 101/12.06.2018). 

6. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας» (ΦΕΚ Α’ 45/09.03.1999), 

όπως ισχύει. 
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7. Τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ. 184573 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 την υπ’ αριθμ. ΑΠΕΕΚ/Α/Φ1/οικ.172858/22.03.2018 Απόφαση του 

Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας (ΦΕΚ Β’1263/10.04.2018). 

8. 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». 

9. 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). 

10. 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. 

11. 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. 

12. Την υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Βʼ 1466/27.04.2018, ΑΔΑ: 63ΝΖΙΔΞ-ΡΧΔ) 

«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 Α’ 149)», καθώς και τις σχετικές απαντήσεις στα 

ερωτήματα των ενδιαφερομένων που αναρτήθηκαν στον ιστότοπο της ΡΑΕ.  

13. Τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-72310, Ο-72309 και Ο-72273 επιστολές προς την ΑΔΜΗΕ Α.Ε. 

και ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. με τις οποίες ζητήθηκαν διευκρινιστικά στοιχεία από τους Διαχειριστές του 

Συστήματος και του Δικτύου σχετικά με τις Προσφορές Όρων Σύνδεσης που υποβλήθηκαν 

στην Αρχή κατά το Α’ Στάδιο των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και 

ΙΙΙ αντίστοιχα, καθώς και τις υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-241191, Ι-241202 και Ι-241022 

απαντητικές επιστολές των Διαχειριστών αντίστοιχα.  
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14. Το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-72477/22.06.2018 έγγραφο της Αρχής προς την Αποκεντρωμένη 

Διοίκηση Στερεάς Ελλάδος – Θεσσαλίας και το υπ’ αριθμ πρωτ. ΡΑΕ Ι-241578/25.06.2018 

απαντητικό έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος – Θεσσαλίας. 

15. Την υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφαση ΡΑΕ «Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο 

Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και 

Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 

1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018)». 

16. Τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ, όπως αυτές 

αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 1, κατά το μέρος που με την ανωτέρω Απόφαση ΡΑΕ, 

κρίθηκαν οι Αιτήσεις Συμμετοχής - Υπεύθυνες Δηλώσεις, μετά των Δικαιολογητικών 

συμμετοχής από την Αρχή, ως «μη πλήρεις και μη αποδεκτές», σύμφωνα με τις παρ. 11.2 - 

11.4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης για την Κατηγορία Ι, στο πλαίσιο του 

πρώτου (Α’) σταδίου της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Πίνακας 1: Eνστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ για 

την Κατηγορία Ι (φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος PPV ≤ 1 MW) 

α/α 

Μοναδικός 

Αριθμός 

Υποβολής 

(ID) 

Αρ. Πρωτ. 

Ορ. Ηλ/κης. 

Υποβολής 

Αρ. Πρωτ. 

Ένστασης 

1 15079 Ι-237479 Ι-241363 

2 15131 Ι-237857 Ι-241355, Ι-241401 

3 15132 Ι-237601 Ι-241353 

4 25139 Ι-237602 Ι-241353 

5 25256 Ι-237714 Ι-241399 

6 25325 Ι-237703 I-241361 

7 25410 Ι-240053 Ι-241383 

8 25427 Ι-237761 Ι-241413 

9 25451 Ι-237745 Ι-241292 

10 25465 Ι-237651 Ι-241407 

11 25472 Ι-237767 Ι-241392 

12 25609 Ι-237996 Ι-241403 

13 25611 Ι-240052 Ι-241406 

14 25638 Ι-240043 Ι-241378 

15 25642 Ι-240037 Ι-241382 

16 25644 Ι-240038 Ι-241379 

17 25686 Ι-240022 Ι-241381 

18 25688 Ι-240079 Ι-241409 

19 25699 Ι-240064 Ι-241408 

 

17. Τις ενστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ, όπως αυτές 

αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα 2, κατά το μέρος που με την ανωτέρω Απόφαση ΡΑΕ, 

κρίθηκαν οι Αιτήσεις Συμμετοχής - Υπεύθυνες Δηλώσεις, μετά των Δικαιολογητικών 
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συμμετοχής από την Αρχή, ως «μη πλήρεις και μη αποδεκτές», σύμφωνα με τις παρ. 11.2 - 

11.4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξης για την Κατηγορία ΙΙ, στο πλαίσιο του 

πρώτου (Α’) σταδίου της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Πίνακας 2: Eνστάσεις που υποβλήθηκαν κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ για 

την Κατηγορία ΙΙ (φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις ισχύος 1 MW < PPV ≤ 20 MW) 

α/α 

Μοναδικός 

Αριθμός 

Υποβολής 

(ID) 

Αρ. Πρωτ. 

Ορ. Ηλ/κης. 

Υποβολής 

Αρ. Πρωτ. 

Ένστασης 

1 25376 Ι-237963 Ι-241411 

2 25497 Ι-240032 Ι-241389 

3 25499 Ι-240030 Ι-241389 

4 25501 Ι-240035 Ι-241388 

5 25502 Ι-240040 Ι-241388 

6 25504 Ι-240045 Ι-241388 

7 25506 Ι-240049 Ι-241388 

8 25507 Ι-240055 Ι-241388 

9 25508 Ι-240056 Ι-241388 

10 25510 Ι-240024 Ι-241388 

11 25511 Ι-240065 Ι-241388 

12 25512 Ι-240066 Ι-241388 

13 25514 Ι-240068 Ι-241388 

14 25515 Ι-240071 Ι-241388 

15 25516 Ι-240067 Ι-241388 

16 25519 Ι-240072 Ι-241388 

17 25521 Ι-240074 Ι-241388 

18 25522 Ι-240075 Ι-241388 

19 25524 Ι-240077 Ι-241388 

20 25525 Ι-240078 Ι-241388 

21 25595 Ι-237766 Ι-241397 

22 25596 Ι-237760 Ι-241395 

23 25597 Ι-237764 Ι-241393 

24 25598 Ι-237762 Ι-241394 

 

18. Το γεγονός ότι δεν υποβλήθηκαν ενστάσεις κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ 

κατά το μέρος που με την ανωτέρω Απόφαση ΡΑΕ, κρίθηκαν οι Αιτήσεις Συμμετοχής - 

Υπεύθυνες Δηλώσεις, μετά των Δικαιολογητικών συμμετοχής από την Αρχή, σύμφωνα με τις 

παρ. 11.2 - 11.4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 3/2018 Προκήρυξης για την Κατηγορία ΙΙΙ, στο 

πλαίσιο του πρώτου (Α’) σταδίου της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Σκέφτηκε ως εξής: 

Α. Επί του κανονιστικού πλαισίου των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών 

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. 321/2018 Απόφαση για τη διενέργεια τριών  
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Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για επιλογή φωτοβολταϊκών και αιολικών 

εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης (ΦΕΚ 

Β’ 1466/27.04.2018) με την οποία εγκρίθηκαν τα Τεύχη των Προκηρύξεων των εν λόγω τριών 

ανταγωνιστικών διαδικασιών (εφεξής οι «Προκηρύξεις» και κατά περίπτωση η «υπ’ αριθμ. 1/2018 

Προκήρυξη ή Προκήρυξη για την Κατηγορία Ι», η «υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξη ή Προκήρυξη 

για την Κατηγορία ΙΙ» και η «υπ’ αριθμ. 3/2018 Προκήρυξη ή Προκήρυξη για την Κατηγορία ΙΙΙ»).  

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 10 των Προκηρύξεων η ανταγωνιστική διαδικασία για κάθε 

κατηγορία διενεργείται σε δύο (2) στάδια. Κατά το πρώτο στάδιο (Στάδιο Α’), η ΡΑΕ ελέγχει 

σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στην παράγραφο 10.1.1.2 του ίδιου άρθρου την πληρότητα 

και το περιεχόμενο των υποβληθέντων Αιτήσεων Συμμετοχής και δικαιολογητικών, και προκρίνει 

στην επόμενη φάση (Στάδιο Β’) τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και 

δύνανται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, για κάθε μία από τις 

Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ. 

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 11.1 των Προκηρύξεων «Εντός της προβλεπόμενης προθεσμίας ο 

Ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ολοκληρώσει οριστικά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης 

Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής», ενώ σύμφωνα με το 

άρθρο 10.1.3 όπου προβλέπεται το χρονοδιάγραμμα της ανταγωνιστικής διαδικασίας, ως 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 05.06.2018 και ώρα 11.30 π.μ.  

Επειδή, περαιτέρω προβλέπεται στο άρθρο 12 των Προκηρύξεων ότι «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 Συμμετέχοντες στο Στάδιο Α’ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας». 

Επειδή, την 19η Ιουνίου 2018 εκδόθηκε η υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφαση ΡΑΕ, με θέμα: 

«Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής 

προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις 

Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ για τις 

Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και 

στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018)», σύμφωνα τα 

οριζόμενα στα άρθρα 10 και 12 των Προκηρύξεων. Ακολούθως, όλοι οι Συμμετέχοντες στις 

ανταγωνιστικές διαδικασίες για τις Κατηγορίες I, II και ΙΙΙ ενημερώθηκαν μέσω ηλεκτρονικού 

ταχυδρομείου (e-mail) στη διεύθυνση ηλεκτρονικής αλληλογραφίας που είχαν δηλώσει στην 

Αίτηση Συμμετοχής, για την ως άνω Απόφαση, η οποία αναρτήθηκε και στον ιστότοπο της ΡΑΕ. 

Επειδή, στο άρθρο 13 των Προκηρύξεων «Ενστάσεις κατά το Α’ Στάδιο της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας», ορίζεται ότι: «Ο Συμμετέχων που περιλαμβάνεται στον Προσωρινό Κατάλογο 

Αποκλεισθέντων του προηγούμενου άρθρου [ενν. υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφαση ΡΑΕ με τους 

Προσωρινούς Καταλόγους Συμμετεχόντων και Αποκλεισθέντων] 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) [ενν. υπ’ αριθμ. 

321/2018 Απόφαση ΡΑΕ για τη διενέργεια τριών ανταγωνιστικών διαδικασιών]».   

Επειδή, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των ανταγωνιστικών διαδικασιών που προβλέπεται στον 
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Πίνακα 2 του άρθρου 10.1.3 των Προκηρύξεων καταληκτική ημερομηνία υποβολής ενστάσεων 

του Σταδίου Α’ ορίζεται η 21.06.2018 και ώρα 11.00 π.μ.  

Επειδή, όπως ρητά αναφέρεται στην τελευταία παράγραφο της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης 

ΡΑΕ «Σύμφωνα με το άρθρο 13 της Προκήρυξης, οι Συμμετέχοντες που περιλαμβάνονται στον 

Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων (Πίνακες 7, 8 και 9) της παρούσας απόφασης, έχουν 

δικαίωμα ένστασης έως τις 21 Ιουνίου και ώρα 11:00 ενώπιον της ΡΑΕ σύμφωνα με τα ειδικότερα 

οριζόμενα στην παράγραφο αυτή. Ειδικότερα, «Η ένσταση υπογράφεται από τον Συμμετέχοντα, αν 

είναι φυσικό πρόσωπο, ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντα, αν είναι νομικό πρόσωπο, φέρει 

θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από αρμόδια αρχή και 

υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (τύπου κατά προτίμηση .pdf ή .jpeg) μέσω 

ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύνσεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 

tender_res@rae.gr και info@rae.gr». 

Επειδή, δυνάμει της παρ. 13.2 του άρθρου 13 των Προκηρύξεων, «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». Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα των ανταγωνιστικών 

διαδικασιών που προβλέπεται στον Πίνακα 2 του άρθρου 10.1.3 των Προκηρύξεων, η Απόφαση 

της ΡΑΕ με την οποία αποφαίνεται επί των ενστάσεων των Συμμετεχόντων και με την οποία 

οριστικοποιείται ο Κατάλογος των Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των ανταγωνιστικών 

διαδικασιών και ο Κατάλογος των Αποκλεισθέντων από αυτές καθώς και η ακριβής 

δημοπρατούμενη ισχύς για κάθε μία από τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, εκδίδεται την 25η Ιουνίου 

2018. 

Β. Επί των εντάσεων της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης για την Κατηγορία Ι 

Επειδή, στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας για την Κατηγορία Ι υποβλήθηκαν οι 

ενστάσεις που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 1 κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης κατά το 

μέρος που με την ανωτέρω Απόφαση ΡΑΕ, κρίθηκαν οι Αιτήσεις Συμμετοχής - Υπεύθυνες 

Δηλώσεις, μετά των Δικαιολογητικών συμμετοχής από την Αρχή, ως «μη πλήρεις και μη 

αποδεκτές», σύμφωνα με τις παρ. 11.2 - 11.4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης 

για την Κατηγορία Ι, στο πλαίσιο του πρώτου (Α’) σταδίου της εν λόγω Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας και οι εν λόγω αιτούντες συμπεριλήφθηκαν στον Προσωρινό Κατάλογο 

Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία Ι. 

Επειδή, συγκεκριμένα, οι με αριθμ. ΙD 15079, 25451, 25465, 25472, 25688,  αιτούντες υπέβαλαν 

τις υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-241363, Ι-241292, Ι-241407, Ι-241392, Ι-241409 ενστάσεις αντίστοιχα 

στρεφόμενες κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ κατά το μέρος που οι ενιστάμενοι 

κατατάχθηκαν στον Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία I λόγω μη 

υποβολής υπεύθυνης δήλωσης των έτερων διαχειριστών / μελών της διοίκησης του αιτούντος 

νομικού προσώπου η οποία αφορά στη διάπραξη αδικημάτων που επιφέρουν αποκλεισμό από τη 

συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 9.2. και 11.2.1. της υπ’ αριθμ. 

1/2018 Προκήρυξης.  

Επειδή, οι εν λόγω ενιστάμενοι αφενός επικαλούνται την υποβολή Υπεύθυνης Δήλωσης (ΥΔ) του 
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νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 

οποία περιλαμβάνει και δήλωση μη διάπραξης των αδικημάτων που αποτελούν λόγο αποκλεισμού 

του συμμετέχοντος σύμφωνα με το άρθρο 9.2. της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης και για τα λοιπά 

μέλη της διοίκησης των νομικών προσώπων που εκπροσωπούν η οποία (ΥΔ) συντάχθηκε σύμφωνα 

με το υπόδειγμα των υπ’ αριθμ. 2-6 Παραρτημάτων της εν λόγω Προκήρυξης, καθώς και την 

ασάφεια των όρων της Προκήρυξης ως προς την υποχρέωση προσκόμισης ξεχωριστής ΥΔ, 

αφετέρου προς επιβεβαίωση της δήλωσης των έτερων μελών της διοίκησης υπέβαλαν με την 

ένσταση και ξεχωριστή ΥΔ των προσώπων αυτών.  

Επειδή, από τα εγκαίρως υποβληθέντα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής 

των ανωτέρω αιτούντων προκύπτουν: α) η έγκριση του οργάνου διοίκησης των αιτούντων νομικών 

προσώπων για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία και η αποδοχή των όρων της 

σχετικής Προκήρυξης, καθώς και ο ορισμός από αυτό του νομίμου εκπροσώπου με εξουσία 

υπογραφής δεσμευτικώς για τον συμμετέχοντα της Αίτησης Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωσης, και 

β) η δήλωση των νομίμων εκπροσώπων για τη μη διάπραξη των αδικημάτων που επιφέρουν 

αποκλεισμό από την ανταγωνιστική διαδικασία για όλα τα μέλη της διοίκησης του νομικού 

προσώπου. Επιπροσθέτως, προς επίρρωση των ανωτέρω, υποβλήθηκαν με τις υπό εξέταση 

ενστάσεις και ξεχωριστές ΥΔ από τα λοιπά μέλη της διοίκησης σχετικά με τη μη διάπραξη 

αδικημάτων που επιφέρουν τον αποκλεισμό από την ανταγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το 

άρθρο 9.2 της Προκήρυξης, οι οποίες κατά πάγια νομολογία γίνονται δεκτές στο βαθμό που 

συμπληρώνουν τα ήδη εμπροθέσμως υποβληθέντα στοιχεία αποσκοπώντας στη διευκρίνιση της 

έννοιας τους και στην ενίσχυση του αποδεικτικού τους κύρους (βλ. σχετ. ΣτΕ 367/2006, 3374/2002, 

1757/2001).  

Επειδή, κατά την πρακτική που ακολουθείται στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και 

συγκεκριμένα από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 73, 79 και 79Α του ν. 4412/2016 

(ΦΕΚ Α’ 147/08.08.2016) προκύπτει ότι κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες 

σύναψης δημόσιων συμβάσεων, των απαιτούμενων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων 

συμβάσεων υπευθύνων δηλώσεων που αφορούν τη διάπραξη των αδικημάτων που επιφέρουν τον 

αποκλεισμό των οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή στις εν λόγω διαδικασίες, είναι δυνατή 

με μόνη την υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική 

απόδειξη των λόγων αποκλεισμού που αφορούν τη διάπραξη αδικημάτων για το σύνολο των 

φυσικών προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν 

εξουσία εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχουν σε αυτόν. 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι υπ’ αριθμ. ΙD 15079, 25451, 25465, 25472, 25688 

αιτήσεις συμμετοχής πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Στάδιο 

Β’ της ανταγωνιστικής διαδικασίας για την Κατηγορία Ι και ως εκ τούτου οι υπό κρίση ενστάσεις 

γίνονται δεκτές.    

Επειδή, οι με αριθμ. ΙD 25256, 25410, 25642, 25686, 25699, 15131, 25325, 15132 και 25139 

αιτούντες υπέβαλαν τις υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-241399, Ι- 241383, Ι-241382, Ι-241281, Ι-241408, Ι-

241355/Ι-241401, Ι-241361, I-241353 και Ι-241353 ενστάσεις αντίστοιχα στρεφόμενες κατά της 

υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ κατά το μέρος που οι ενιστάμενοι κατατάχθηκαν στον 

Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία I λόγω μη θεώρησης του γνησίου της 

υπογραφής του υπογράφοντος την Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση προσώπου από 
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οποιαδήποτε Διοικητική ή Αστυνομική Αρχή ή Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 

του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει, κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα της 

ανταγωνιστικής διαδικασίας στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.  

Επειδή, οι εν λόγω ενιστάμενοι επικαλούνται την εκ παραδρομής και λόγω πίεσης χρόνου μη 

θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος την Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη 

Δήλωση προσώπου από την αρμόδια αρχή κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των 

αιτήσεων στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα.  

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 3.1 της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης «…Η Αίτηση Συμμετοχής - 

Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος 

προσώπου από οποιαδήποτε Διοικητική ή Αστυνομική Αρχή ή Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του 

άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α’ 45), όπως ισχύει», και περαιτέρω σύμφωνα με το άρθρο 11.2 

της εν λόγω Προκήρυξης «Οι Ενδιαφερόμενοι, για τη συμμετοχή τους στην Ανταγωνιστική 

Διαδικασία απαιτείται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας εγκαίρως 

και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω δικαιολογητικά, νομιμοποιητικά έγγραφα και 

στοιχεία σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου …»  «11.2.1. Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση στην 

Ανταγωνιστική Διαδικασία πλήρως συμπληρωμένη, υπογεγραμμένη από το Συμμετέχον φυσικό 

πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμμετέχοντος νομικού προσώπου, σύμφωνα με τα 

υποδείγματα των Παραρτημάτων 1 ως 6 της παρούσας Προκήρυξης, με θεωρημένο το γνήσιο της 

υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου από αρμόδια αρχή…». Τέλος, σύμφωνα με άρθρο 9 της εν 

λόγω Προκήρυξης «Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και 

αποκλείονται: … 9.11. Οι Συμμετέχοντες, που δεν υποβάλουν στη ΡΑΕ την Αίτηση Συμμετοχής – 

Υπεύθυνη Δήλωση, την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της 

Προκήρυξης δικαιολογητικά κατά τον τρόπο και την διαδικασία, που ορίζεται στα άρθρα 10  και 11 

της Προκήρυξης.» 

Επειδή, σε περίπτωση που απαιτείται θεώρηση του γνησίου της υπογραφής σε υπεύθυνη δήλωση, 

η υπεύθυνη δήλωση τελειούται με την υπογραφή της και τη θεώρηση του γνησίου αυτής σε 

συγκεκριμένη ημερομηνία, οπότε και καθίσταται βέβαιη η χρονολογία της, τη στιγμή δε αυτή 

αναλαμβάνεται από τον υπογράφοντα και η κατά νόμο ευθύνη του περιεχομένου της. 

Επειδή, η υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη η οποία αποτελεί το κανονιστικό πλαίσιο της εν λόγω 

ανταγωνιστικής διαδικασίας ρυθμίζει ευθέως και εξαντλητικώς το ζήτημα των υποβλητέων 

δικαιολογητικών, και ειδικότερα προβλέπεται στα άρθρα 3.1 και 11.2.1 η υποβολή της Αίτησης 

Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης με ρητή μνεία για υποχρέωση θεώρησης του γνησίου της 

υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου. Δεδομένου ότι οι εν λόγω διατάξεις απαιτούν, για την 

απόδειξη ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία, τη θεώρηση 

του γνησίου της υπογραφής, η μη νομότυπη υποβολή της κατά την καταληκτική ημερομηνία και 

ώρα σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου συνεπάγεται τον αποκλεισμό του αιτούντος, σύμφωνα με τα 

άρθρα 3.1, 9.11, 11.2. και 11.2.1. της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης.  

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ανωτέρω υπ’ αριθμ. ΙD 25256, 25410, 25642, 25686, 

25699, 15131, 25325, 15132 και 25139  αιτήσεις συμμετοχής δεν πληρούν τις τυπικές και 

ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Στάδιο Β’ της ανταγωνιστικής διαδικασίας για την 

Κατηγορία Ι και οι υπό κρίση ενστάσεις απορρίπτονται. 
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Επειδή, ο ως άνω με αριθμ. ΙD 25699 αιτών που υπέβαλε την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-241408 ένσταση 

στρεφόμενος κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ κατά το μέρος που οι ενιστάμενος 

κατατάχθηκε στον Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία I για τον επιπλέον 

λόγο ότι, πέρα της μη θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος την Αίτηση 

Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση προσώπου από οποιαδήποτε Διοικητική ή Αστυνομική Αρχή ή 

Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει, δεν 

υπέβαλε σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου την απόφαση του οργάνου διοίκησης του συμμετέχοντος 

κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας, γεγονός που επιφέρει τον αποκλεισμό από τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική 

διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 9.9, 11.2. και 11.2.3. της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης.  

Επειδή, ο εν λόγω ενιστάμενος δεν επικαλείται κανένα λόγο για τη μη τήρηση της υποχρέωσής 

του να υποβάλει σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου την απόφαση του οργάνου διοίκησης του 

συμμετέχοντος κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

Επειδή, η υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασία, η οποία αποτελεί 

το κανονιστικό πλαίσιο αυτής και ρυθμίζει ευθέως και εξαντλητικώς στο άρθρο 11 το ζήτημα των 

υποβλητέων δικαιολογητικών, προβλέπει στο άρθρο 11.2.3 την υποβολή απόφασης του οργάνου 

διοίκησης του συμμετέχοντος με συγκεκριμένο περιεχόμενο. Ως εκ τούτου, η μη υποβολή της εν 

λόγω απόφασης κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου 

συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος.    

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπ’ αριθμ. ΙD 25699 αίτηση συμμετοχής δεν πληροί 

τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Στάδιο Β’ της ανταγωνιστικής 

διαδικασίας για την Κατηγορία Ι και η υπό κρίση ένσταση απορρίπτεται και με την επιπρόσθετη 

ως άνω αιτιολογία. 

Επειδή, οι με αριθμ. ΙD 25609 και 25611 αιτούντες υπέβαλαν τις υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-241403 και Ι- 

241406 ενστάσεις αντίστοιχα στρεφόμενες κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ κατά το 

μέρος που οι ενιστάμενοι κατατάχθηκαν στον Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την 

Κατηγορία I λόγω μη θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος την Αίτηση 

Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση προσώπου από την αρμόδια Διοικητική ή Αστυνομική Αρχή ή 

Κ.Ε.Π., σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 11 του Ν. 2690/1999 (ΦΕΚ Α΄ 45), όπως ισχύει, 

κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας και επιπλέον, λόγω μη υποβολής υπεύθυνης δήλωσης του έτερου διαχειριστή του 

νομικού αιτούντος προσώπου η οποία αφορά τη διάπραξη αδικημάτων, που επιφέρουν αποκλεισμό 

από τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 9.2., 9.1.11, 11.2. και 

11.2.1. της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης.  

Επειδή, οι εν λόγω ενιστάμενοι επικαλούνται αφενός ότι νομίμως ο Συμβολαιογράφος προβαίνει 

σε θεώρηση του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος την Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη 

Δήλωση προσώπου, αφετέρου την ύπαρξη Υπεύθυνης Δήλωσης του νομίμου εκπροσώπου της 

εταιρείας κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η οποία περιλαμβάνει και 

δήλωση μη διάπραξης των αδικημάτων που αποτελούν λόγο αποκλεισμού του συμμετέχοντος 

σύμφωνα με το άρθρο 9.2. της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης και για τα λοιπά μέλη της διοίκησης 
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των νομικών προσώπων που εκπροσωπούν η οποία (ΥΔ) συντάχθηκε σύμφωνα με το σχετικό 

υπόδειγμα της εν λόγω Προκήρυξης.   

Επειδή, οι Συμβολαιογράφοι έχουν αρμοδιότητα θεώρησης του γνησίου της υπογραφής μόνο στις 

περιπτώσεις που αυτή σχετίζεται με τις πράξεις που συντάσσουν, όπως τούτο ορίζεται στο άρθρο 

1 παρ. 1 περ. δ΄ του Ν. 2830/2000 (Κώδικας Συμβολαιογράφων, ΦΕΚ 96 Α΄) και όχι γενική 

αρμοδιότητα θεώρησης  του γνησίου της υπογραφή την οποία, σύμφωνα με το άρθρο 11 του 

Ν.2690/1999, έχουν μόνο οι διοικητικές αρχές, ήτοι όλες οι Δημόσιες Υπηρεσίες, τα ΝΠΔΔ και οι 

Ο.Τ.Α (Α και Β βαθμού).  

Επειδή, η υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασία, η οποία αποτελεί 

το κανονιστικό πλαίσιο αυτής και ρυθμίζει ευθέως και εξαντλητικώς στο άρθρο 11 το ζήτημα των 

υποβλητέων δικαιολογητικών, προβλέπει στο άρθρο 11.2.1 την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής 

- Υπεύθυνης Δήλωσης με ρητή μνεία για υποχρέωση θεώρησης του γνησίου της υπογραφής του 

υπογράφοντος προσώπου από το αρμόδιο, κατά το Ν. 2690/1999, όργανο. Δεδομένου ότι η εν 

λόγω διάταξη απαιτεί, για την απόδειξη ουσιαστικών προϋποθέσεων συμμετοχής στην 

ανταγωνιστική διαδικασία, τη θεώρηση του γνησίου της υπογραφής από το κατά νόμο αρμόδιο 

όργανο, η μη νομότυπη υποβολή της κατά την καταληκτική ημερομηνία και ώρα σε ηλεκτρονική 

μορφή συνεπάγεται τον αποκλεισμό του συμμετέχοντος.    

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ανωτέρω υπ’ αριθμ.. ΙD 25609 και 25611 αιτήσεις 

συμμετοχής δεν πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Στάδιο Β’ της 

ανταγωνιστικής διαδικασίας για την Κατηγορία Ι και οι υπό κρίση ενστάσεις απορρίπτονται. 

Επειδή, οι με αριθμ. ΙD 25638 και 25644 αιτούντες υπέβαλαν τις υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-241378 και Ι-

241379 ενστάσεις αντίστοιχα στρεφόμενες κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ κατά το 

μέρος που οι ενιστάμενοι κατατάχθηκαν στον Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την 

Κατηγορία I λόγω μη υποβολής αντιγράφου της Εγγυητικής Επιστολής του ν. 4152/2013 προς τον 

αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με το άρθρο 11.2.5.1.2 της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης.  

Επειδή, οι εν λόγω ενιστάμενοι επικαλούνται ότι σύμφωνα τους όρους των υπ’ αριθμ. πρωτ. 

6108/22.05.2018 και 6529/31.05.2018 Προσφορών Σύνδεσης η καταληκτική ημερομηνία 

κατάθεσης των εγγυητικών επιστολών στον αρμόδιο διαχειριστή είναι 2 μήνες από τη χορήγηση 

της σχετικής Προσφοράς σύνδεσης, οπότε και η αντίστοιχη Προσφορά Σύνδεσης παύει να ισχύει. 

Επειδή, στο άρθρο 11.2. της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης ορίζεται ότι «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 …11.2.5.1.2. Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής του Ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) 

ή του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70). Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα πρέπει κατά το χρόνο 

υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία να έχει υποβληθεί στον 

αρμόδιο Διαχειριστή και να είναι σε ισχύ.» 

 
Επειδή, ανεξάρτητα από την ύπαρξη εν ισχύ Προσφοράς Σύνδεσης, η υποβολή της εγγυητική 

επιστολής προς τον αρμόδιο Διαχειριστή αποτελεί απαιτούμενο δικαιολογητικό για τη συμμετοχή 

ΑΔΑ: ΨΩ06ΙΔΞ-45Ι



12 

 

στην ανταγωνιστική διαδικασία. Ως εκ τούτου δεν δύναται να γίνουν δεκτοί από την Αρχή οι 

ισχυρισμοί των ενισταμένων, δεδομένου ότι με το κείμενο της Προκήρυξης έχουν σαφώς 

προσδιοριστεί τα απαιτούμενα έγγραφα και ο τύπος αυτών. Συνεπώς, λαμβάνοντας υπόψη τα 

ανωτέρω, οι ανωτέρω υπ’ αριθμ.. ΙD 25638 και 25644 αιτήσεις συμμετοχής δεν πληρούν τις 

τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Στάδιο Β’ της ανταγωνιστικής διαδικασίας 

για την Κατηγορία Ι και οι υπό κρίση ενστάσεις απορρίπτονται. 

Επειδή, ο με αριθμ. ΙD 25427 αιτών υπέβαλε την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι- Ι-241413 ένσταση στρεφόμενη 

κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ κατά το μέρος που ο ενιστάμενος κατατάχθηκε στον 

Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία I λόγω υποβολής Εγγυητικής 

Επιστολής Συμμετοχής χωρίς τα στοιχεία του έργου για το οποίο υποβλήθηκε.  

Επειδή, ο εν λόγω αιτών έχει καταθέσει μία μόνο αίτηση συμμετοχής για ένα μόνο έργο της 

Κατηγορίας Ι, συνεπώς σαφώς αποδεικνύεται ότι η εγγυητική επιστολή συμμετοχής αφορά το 

συγκεκριμένο έργο.  

Επειδή, προς επιβεβαίωση των ήδη υποβληθέντων στοιχείων με την ένσταση, κατατέθηκε 

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής από το Συμμετέχοντα με το ορθό λεκτικό, η οποία γίνεται δεκτή 

στο βαθμό που συμπληρώνει τα ήδη εμπροθέσμως υποβληθέντα στοιχεία αποσκοπώντας στη 

διευκρίνιση της έννοιας τους και στην ενίσχυση του αποδεικτικού τους κύρους (βλ. σχετ. ΣτΕ 

367/2006, 3374/2002, 1757/2001).  

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπ’ αριθμ. ΙD 25427, αίτηση συμμετοχής πληροί τις 

τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Στάδιο Β’ της ανταγωνιστικής διαδικασίας 

για την Κατηγορία Ι και ως εκ τούτου οι υπό κρίση ένσταση γίνεται δεκτή.    

Β. Επί των εντάσεων της υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξης για την Κατηγορία ΙΙ 

Επειδή, στο πλαίσιο της ανταγωνιστικής διαδικασίας για την Κατηγορία ΙΙ υποβλήθηκαν οι 

ενστάσεις που περιλαμβάνονται στον Πίνακα 2 κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης κατά το 

μέρος που με την ανωτέρω Απόφαση ΡΑΕ, κρίθηκαν οι Αιτήσεις Συμμετοχής - Υπεύθυνες 

Δηλώσεις, μετά των Δικαιολογητικών συμμετοχής από την Αρχή, ως «μη πλήρεις και μη 

αποδεκτές», σύμφωνα με τις παρ. 11.2 - 11.4 του άρθρου 11 της υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξης 

για την Κατηγορία ΙΙ, στο πλαίσιο του πρώτου (Α’) σταδίου της εν λόγω Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας και οι εν λόγω αιτούντες συμπεριλήφθηκαν στον Προσωρινό Κατάλογο 

Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία ΙΙ. 

Επειδή, συγκεκριμένα, ο με αριθμ. ΙD 25376 αιτών υπέβαλε την υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-241411 ένταση 

στρεφόμενη κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ κατά το μέρος που ο ενιστάμενος 

κατατάχθηκε στον Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία ΙI λόγω μη 

υποβολής υπεύθυνης δήλωσης της έτερης Διαχειρίστριας του νομικού προσώπου η οποία αφορά 

στη διάπραξη αδικημάτων που επιφέρουν αποκλεισμό από τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική 

διαδικασία σύμφωνα με τα άρθρα 9.2. και 11.2.1. της υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξης.  

Επειδή, ο εν λόγω ενιστάμενος αφενός επικαλείται την ύπαρξη Υπεύθυνης Δήλωσης (ΥΔ) του 

νομίμου εκπροσώπου της εταιρείας κατά την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων η 

οποία περιλαμβάνει και δήλωση μη διάπραξης των αδικημάτων που αποτελούν λόγο αποκλεισμού 

του συμμετέχοντος σύμφωνα με το άρθρο 9.2. της υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξης και για τα λοιπά 
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μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου που εκπροσωπεί η οποία (ΥΔ) συντάχθηκε σύμφωνα 

με το σχετικό υπόδειγμα της εν λόγω Προκήρυξης, καθώς και την ασάφεια των όρων της 

Προκήρυξης ως προς την υποχρέωση προσκόμισης ξεχωριστής ΥΔ, αφετέρου προς επιβεβαίωση 

της δήλωσης της έτερης διαχειρίστριας υποβλήθηκε με την ένσταση και ξεχωριστή ΥΔ του εν 

λόγω προσώπου. 

Επειδή, από τα εγκαίρως υποβληθέντα δικαιολογητικά και νομιμοποιητικά έγγραφα συμμετοχής 

του ανωτέρω αιτούντος προκύπτουν: α) η έγκριση του οργάνου διοίκησης του αιτούντος νομικού 

προσώπου για τη συμμετοχή στην ανταγωνιστική διαδικασία και η αποδοχή των όρων της σχετικής 

Προκήρυξης, καθώς και ο ορισμός από αυτό του νομίμου εκπροσώπου με εξουσία υπογραφής 

δεσμευτικώς για τον συμμετέχοντα της Αίτησης Συμμετοχής-Υπεύθυνης Δήλωση, και β) η 

δήλωση του νομίμου εκπροσώπου για τη μη διάπραξη των αδικημάτων που επιφέρουν αποκλεισμό 

από την ανταγωνιστική διαδικασία για όλα τα μέλη της διοίκησης του νομικού προσώπου. 

Επιπροσθέτως, προς επίρρωση των ανωτέρω, υποβλήθηκε με την υπό εξέταση ένσταση και 

ξεχωριστή ΥΔ από την έτερη διαχειρίστρια σχετικά με τη μη διάπραξη αδικημάτων που επιφέρουν 

τον αποκλεισμό από την ανταγωνιστική διαδικασία σύμφωνα με το άρθρο 9.2 της Προκήρυξης, η 

οποία γίνεται δεκτή στο βαθμό που συμπληρώνει τα ήδη εμπροθέσμως υποβληθέντα στοιχεία 

αποσκοπώντας στη διευκρίνιση της έννοιας τους και στην ενίσχυση του αποδεικτικού τους κύρους 

(βλ. σχετ. ΣτΕ 367/2006, 3374/2002, 1757/2001).  

Επειδή, κατά την πρακτική που ακολουθείται στη διαδικασία σύναψης δημοσίων συμβάσεων και 

συγκεκριμένα από το συνδυασμό των διατάξεων των άρθρων 73, 79 και 79Α του ν. 4412/2016 

προκύπτει ότι κατά την υποβολή αιτήσεων συμμετοχής στις διαδικασίες σύναψης δημόσιων 

συμβάσεων, των απαιτούμενων για τη συμμετοχή σε διαγωνισμούς δημοσίων συμβάσεων 

υπευθύνων δηλώσεων που αφορούν τη διάπραξη των αδικημάτων που επιφέρουν τον αποκλεισμό 

των οικονομικών φορέων από τη συμμετοχή στις εν λόγω διαδικασίες, είναι δυνατή με μόνη την 

υπογραφή του κατά περίπτωση εκπροσώπου του οικονομικού φορέα η προκαταρκτική απόδειξη 

των λόγων αποκλεισμού που αφορούν τη διάπραξη αδικημάτων για το σύνολο των φυσικών 

προσώπων που είναι μέλη του διοικητικού, διευθυντικού ή εποπτικού οργάνου ή έχουν εξουσία 

εκπροσώπησης, λήψης αποφάσεων ή ελέγχουν σε αυτόν. 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, η υπ’ αριθμ. ΙD 25376 αίτηση συμμετοχής πληροί τις 

τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Στάδιο Β’ της ανταγωνιστικής διαδικασίας 

για την Κατηγορία ΙΙ και ως εκ τούτου η υπό κρίση ένσταση γίνεται δεκτή.  

Επειδή, οι με αριθμ. ΙD 25595,  ΙD 25596, ΙD 25597 και ΙD 25598 αιτούντες υπέβαλαν τις υπ’ 

αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-241397, Ι-241395, Ι-241393, Ι-241394 ενστάσεις αντίστοιχα, στρεφόμενες 

κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ κατά το μέρος που οι ενιστάμενοι κατατάχθηκαν 

στον Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία ΙI λόγω λήξης και μη ανανέωσης 

της Άδειας Εγκατάστασης κατά τα οριζόμενα στις διατάξεις του άρθρου 1 παρ.1. περ. β1) του ν. 

4203/1013. 

Επειδή, οι εν λόγω ενιστάμενοι επικαλούνται την εμπρόθεσμη υποβολή αίτησης ανανέωσης της 

άδειας εγκατάστασης πριν από τη λήξη της,  που αποδεικνύεται από τα  προσκομισθέντα στοιχεία 

στο πλαίσιο των ανωτέρω ενστάσεων, δεδομένο το οποίο επιβεβαιώνεται και με το υπ’ αριθμ πρωτ. 

ΡΑΕ Ι-241578/25.06.2018 έγγραφο της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Στερεάς Ελλάδος – 

Θεσσαλίας η οποία απάντησε στο υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ο-72477/22.06.2018 έγγραφο της Αρχής. 
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Επειδή, κατόπιν του πραγματικού ως άνω δεδομένου, το οποίο αφενός δεν ήταν γνωστό κατά την 

αξιολόγηση των ανωτέρω αιτήσεων από την Αρχή αφετέρου, θεωρείται συμπληρωματικό στοιχείο 

των αρχικώς υποβληθεισών Αιτήσεων Συμμετοχής, στο βαθμό που συμπληρώνει τα ήδη 

υποβληθέντα στοιχεία αποσκοπώντας στη διευκρίνιση της έννοιας τους και στην ενίσχυση του 

αποδεικτικού τους κύρους, η άδεια εγκατάστασης εξακολουθεί να ισχύει μέχρι την ανανέωση της 

(ΣτΕ 2132/2016). 

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ανωτέρω αιτήσεις συμμετοχής πληρούν τις τυπικές 

και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Στάδιο Β’ της ανταγωνιστικής διαδικασίας για την 

Κατηγορία ΙI και ως εκ τούτου οι υπό κρίση ενστάσεις γίνονται δεκτές. 

Επειδή, οι με αριθμ. ΙD 25497, 25499, 25501, 25502, 25504, 25506, 25507, 25508, 25510, 25511, 

25512, 25514, 25515, 25516, 25519, 25521, 25522, 25524 και 25525 αιτούντες υπέβαλαν τις υπ’ 

αριθμ. ΡΑΕ Ι-241389, Ι-241389, Ι-241388, Ι-241388, Ι-241388, Ι-241388, Ι-241388, Ι-241388,  Ι-

241388, Ι-241388, Ι-241388, Ι-241388, Ι-241388, Ι-241388, Ι-241388, Ι-241388, Ι-241388, Ι-

241388, Ι-241388 ενστάσεις αντίστοιχα στρεφόμενες κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης 

ΡΑΕ κατά το μέρος που οι ενιστάμενοι κατατάχθηκαν στον Προσωρινό Κατάλογο 

Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία II λόγω μη υποβολής σε ηλεκτρονική μορφή έως την 

ημερομηνία και ώρα λήξης της υποβολής των αιτήσεων σύμφωνα με τον όρο 11.1 της υπ’ αριθμ. 

2/2018 Προκήρυξης της Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής και αντιγράφου της Εγγυητικής 

Επιστολής προς τον Διαχειριστή σύμφωνα με τα άρθρα 10, 11.2.6.1 και 11.2.5.1.3. της 

Προκήρυξης.   

Επειδή, οι εν λόγω ενιστάμενοι επικαλούνται την υποβολή των εγγυητικών επιστολών σε κλειστό 

φάκελο μετά την παρέλευση της σύμφωνα με τους όρους της Προκήρυξης προβλεπόμενης 

ημερομηνίας και ώρας ηλεκτρονικής υποβολής, με την προσκόμιση πρωτοτύπων εγγράφων 

εγγυητικών επιστολών, που πράγματι έχουν προσκομισθεί.      

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 11.1 της υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξης «Εντός της προβλεπόμενης 

προθεσμίας ο Ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ολοκληρώσει οριστικά την ηλεκτρονική υποβολή της 

Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής», ενώ σύμφωνα 

με το άρθρο 10.1.3 όπου προβλέπεται το χρονοδιάγραμμα της ανταγωνιστικής διαδικασίας, ως 

καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων ορίζεται η 05.06.2018 και ώρα 11.30 π.μ.  

Επειδή, σύμφωνα με το άρθρο 11.2 της εν λόγω Προκήρυξης «Οι Ενδιαφερόμενοι, για τη 

συμμετοχή τους στην Ανταγωνιστική Διαδικασία απαιτείται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω της 

Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας εγκαίρως και προσηκόντως επί ποινή αποκλεισμού τα κατωτέρω 

δικαιολογητικά, νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου …»  «11.5.1.3 

Αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής του ν. 4152/2013 (ΦΕΚ Α’ 107) ή του ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 

70). Η ανωτέρω εγγυητική επιστολή θα πρέπει κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής στην 

Ανταγωνιστική Διαδικασία να έχει υποβληθεί στον αρμόδιο Διαχειριστή και να είναι σε 

ισχύ….11.2.6.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για την εξασφάλιση της συμμετοχής του 

Ενδιαφερομένου στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και διασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής 

διεξαγωγής της». Τέλος, σύμφωνα με άρθρο 9 της εν λόγω Προκήρυξης «Δεν έχουν δικαίωμα 

συμμετοχής στην Ανταγωνιστική Διαδικασία και αποκλείονται: … 9.11. Οι Συμμετέχοντες, που δεν 

υποβάλουν στη ΡΑΕ την Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση, την Εγγυητική Επιστολή 

Συμμετοχής και τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης δικαιολογητικά κατά τον τρόπο και την 
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διαδικασία, που ορίζεται στα άρθρα 10  και 11 της Προκήρυξης.» 

Επειδή, σύμφωνα με τα ανωτέρω οι ενδιαφερόμενοι απαιτείται να υποβάλλουν ηλεκτρονικά μέσω 

της ηλεκτρονικής πλατφόρμας κατά την καταληκτική ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της 

αίτησης συμμετοχής επί ποινή αποκλεισμού την Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής καθώς και 

αντίγραφο της Εγγυητικής Επιστολής προς τον αρμόδιο Διαχειριστή, οι οποίες εν προκειμένω δεν 

υποβλήθηκαν. 

Επειδή, συνεπώς οι πρωτότυπες εγγυητικές επιστολές που υποβλήθηκαν με την υποβολή κλειστού 

φακέλου στη συνέχεια κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.4 της εν λόγω Προκήρυξης δεν 

συνιστούν συμπληρωματικά στοιχεία των ήδη υποβληθέντων, καθώς τέτοια στοιχεία, όπως 

προκύπτει από τα ανωτέρω δεν είχαν υποβληθεί παραδεκτώς και εμπροθέσμως.   

Επειδή, λαμβάνοντας υπόψη τα ανωτέρω, οι ανωτέρω αιτήσεις συμμετοχής δεν πληρούν τις 

τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις συμμετοχής στο Στάδιο Β’ της ανταγωνιστικής διαδικασίας 

για την Κατηγορία ΙΙ και ως εκ τούτου οι υπό κρίση ενστάσεις δεν γίνονται δεκτές. 

Γ. Επί της ακριβούς δημοπρατούμενης ισχύος 

Επειδή, βάσει της παρ. 10.1.1.3 του άρθρου 10 των Προκηρύξεων: «Προκειμένου να επιτευχθεί 

ικανοποιητικός ανταγωνισμός και να υπάρξει επιτυχία της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας, 

τίθεται ο ακόλουθος βασικός κανόνας: Το άθροισμα της ισχύος όλων των Συμμετεχόντων του 

Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων …, πρέπει να υπερβαίνει κατά το επίπεδο ανταγωνισμού του 

Πίνακα 1, τη δημοπρατούμενη ισχύ της Κατηγορίας αυτής. 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)». 

Επειδή, το επίπεδο ανταγωνισμού έχει ορισθεί σύμφωνα με τον Πίνακα 1 της παρ. 1.6 των 

Προκηρύξεων και για τις τρεις ανταγωνιστικές διαδικασίες στο 75%. 

Επειδή, δυνάμει της παρ. 10.1.1.4 του άρθρου 10 των Προκηρύξεων: «Η ΡΑΕ, με την απόφασή της 

σχετικά με τον Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων και τον Οριστικό Κατάλογο Αποκλεισθέντων, 

προσδιορίζει την ακριβή ισχύ δημοπράτησης [για κάθε Κατηγορία Ι, ΙΙ, ΙΙΙ], ενημερώνοντας κάθε 

έναν Συμμετέχοντα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που έχει δηλώσει στην 

Αίτηση Συμμετοχής του […]. 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 έχουν δηλώσει στην Αίτηση 

Συμμετοχής τους, 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 έχουν δηλώσει, ότι 

αποκλείστηκαν και δεν έχουν δικαίωμα πρόσβασης στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας». 

Για τους παραπάνω λόγους, 

Αποφασίζει 

α) Την απόρριψη των υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-241399, Ι- 241383, Ι-241382, Ι-241281, Ι-241408, 

Ι-241355/Ι-241401, Ι-241361, Ι-241408, Ι-241403, Ι- 241406, Ι-241378, Ι-241379 και Ι-
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241353 ενστάσεων στρεφόμενες κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ με θέμα 

«Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών 

υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το 

Στάδιο Β’ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 

Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 

1466/27.04.2018)» κατά το μέρος που με την ανωτέρω Απόφαση ΡΑΕ, κρίθηκαν οι Αιτήσεις 

Συμμετοχής - Υπεύθυνες Δηλώσεις της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης για την Κατηγορία Ι, 

στο πλαίσιο του πρώτου (Α’) σταδίου της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και οι εν λόγω 

αιτούντες συμπεριλήφθηκαν στον Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία 

Ι, ως νόμω και ουσία αβάσιμες για τους ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενους λόγους. 

β) Την αποδοχή των υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-241363, Ι-241292, Ι-241407, Ι-241392, Ι-241409 

και 241413 ενστάσεων στρεφόμενες κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ με θέμα 

«Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών 

υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές 

ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το 

Στάδιο Β’ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 

Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 

1466/27.04.2018)» κατά το μέρος που με την ανωτέρω Απόφαση ΡΑΕ, κρίθηκαν οι Αιτήσεις 

Συμμετοχής - Υπεύθυνες Δηλώσεις της υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξης για την Κατηγορία Ι, 

στο πλαίσιο του πρώτου (Α’) σταδίου της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και οι εν λόγω 

αιτούντες συμπεριλήφθηκαν στον Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία 

Ι, για τους ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενους λόγους. 

γ) Την απόρριψη των υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-241389, Ι-241388, ενστάσεων στρεφόμενες κατά 

της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ με θέμα «Προσωρινοί Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο 

Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής προσφορών για σταθμούς παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και 

Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, 

σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 

1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 1466/27.04.2018)» κατά το μέρος που με 

την ανωτέρω Απόφαση ΡΑΕ, κρίθηκαν οι Αιτήσεις Συμμετοχής - Υπεύθυνες Δηλώσεις της 

υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξης για την Κατηγορία ΙΙ, στο πλαίσιο του πρώτου (Α’) σταδίου 

της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και οι εν λόγω αιτούντες συμπεριλήφθηκαν στον 

Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία ΙΙ, ως νόμω και ουσία αβάσιμες 

για τους ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενους λόγους 

δ)  Την αποδοχή των υπ’ αριθμ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-241411, Ι-241397, Ι-241395, Ι-241393, Ι-241394   

ενστάσεων στρεφόμενες κατά της υπ’ αριθμ. 542/2018 Απόφασης ΡΑΕ με θέμα «Προσωρινοί 

Κατάλογοι Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ των Ανταγωνιστικών Διαδικασιών υποβολής 

προσφορών για σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 

για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ και Προσωρινοί Κατάλογοι Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ 

για τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην υπ’ αριθμ. 321/2018 Απόφαση 

της ΡΑΕ και στις υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεις (ΦΕΚ Β’ 

1466/27.04.2018)» κατά το μέρος που με την ανωτέρω Απόφαση ΡΑΕ, κρίθηκαν οι Αιτήσεις 
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Συμμετοχής - Υπεύθυνες Δηλώσεις της υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξης για την Κατηγορία ΙΙ, 

στο πλαίσιο του πρώτου (Α’) σταδίου της εν λόγω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και οι εν λόγω 

αιτούντες συμπεριλήφθηκαν στον Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για την Κατηγορία 

ΙΙ, για τους ανωτέρω αναλυτικά αναφερόμενους λόγους. 

ε) Την κατάρτιση, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 13 των υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 και 3/2018 

Προκηρύξεων, του Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων και του Οριστικού Καταλόγου 

Αποκλεισθέντων για κάθε μία από τις Κατηγορίες Ι, ΙΙ και ΙΙΙ της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 

ως εξής: 

Πίνακας 3: Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη 

 

α/α 

Μοναδικός 

Αριθμός 

Υποβολής (ID) 

Αρ. Πρωτ. Ορ. 

Ηλ/κης. 

Υποβολής 

Αρ. Πρωτ. 

Φακέλου 

1 15072 Ι-237899 Ι-237954 

2 15079 Ι-237479 Ι-240158 

3 15085 Ι-237713 Ι-237734 

4 15088 Ι-237390 Ι-237735 

5 15095 Ι-240046 Ι-240311 

6 15099 Ι-237389 Ι-237736 

7 15120 Ι-237574 Ι-237618 

8 25185 Ι-237748 Ι-240421 

9 25191 Ι-237728 Ι-237931 

10 25192 Ι-237990 Ι-240117 

11 25196 Ι-237568 Ι-237613 

12 25227 Ι-237961 Ι-240530 

13 25229 Ι-237892 Ι-240326 

14 25244 Ι-237785 Ι-240308 

15 25321 Ι-237843 Ι-240467 

16 25339 Ι-237841 Ι-240495 

17 25344 Ι-237840 Ι-240512 

18 25347 Ι-237838 Ι-240482 

19 25348 Ι-237863 Ι-240510 

20 25349 Ι-237854 Ι-240518 

21 25351 Ι-237853 Ι-240498 

22 25352 Ι-237852 Ι-240499 

23 25353 Ι-237765 Ι-237997 

24 25354 Ι-237835 Ι-240506 

25 25355 Ι-237832 Ι-240524 

26 25357 Ι-237726 Ι-237930 

27 25358 Ι-237829 Ι-240484 

28 25359 Ι-237951 Ι-240455 

29 25360 Ι-237824 Ι-240470 

30 25361 Ι-237821 Ι-240516 
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31 25362 Ι-237819 Ι-240501 

32 25363 Ι-237923 Ι-240491 

33 25364 Ι-237921 Ι-240483 

34 25365 Ι-237920 Ι-240477 

35 25366 Ι-237919 Ι-240514 

36 25367 Ι-237916 Ι-240508 

37 25368 Ι-237950 Ι-240472 

38 25369 Ι-237866 Ι-240534 

39 25370 Ι-237914 Ι-240504 

40 25371 Ι-237908 Ι-240500 

41 25372 Ι-237949 Ι-240475 

42 25373 Ι-237948 Ι-240461 

43 25374 Ι-237907 Ι-240493 

44 25375 Ι-237886 Ι-240468 

45 25377 Ι-237884 Ι-240469 

46 25378 Ι-237882 Ι-240466 

47 25379 Ι-237880 Ι-240459 

48 25380 Ι-237850 Ι-240485 

49 25381 Ι-237849 Ι-240462 

50 25382 Ι-237848 Ι-240505 

51 25383 Ι-237847 Ι-240540 

52 25384 Ι-237845 Ι-240523 

53 25385 Ι-237867 Ι-240479 

54 25386 Ι-237790 Ι-240511 

55 25387 Ι-237906 Ι-240522 

56 25388 Ι-237902 Ι-240463 

57 25389 Ι-237895 Ι-240476 

58 25390 Ι-237894 Ι-240474 

59 25391 Ι-237813 Ι-240160 

60 25395 Ι-237596 Ι-237759 

61 25422 Ι-237879 Ι-240473 

62 25424 Ι-237851 Ι-240488 

63 25425 Ι-237855 Ι-240502 

64 25426 Ι-237876 Ι-240520 

65 25427 Ι-237761 Ι-240277 

66 25428 Ι-237881 Ι-240489 

67 25429 Ι-237982 Ι-240480 

68 25430 Ι-237981 Ι-250490 

69 25431 Ι-237980 Ι-240517 

70 25432 Ι-240017 Ι-240486 

71 25433 Ι-237977 Ι-240519 

72 25434 Ι-240011 Ι-240487 

73 25438 Ι-237570 Ι-237938 

74 25441 Ι-237983 Ι-240443 
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75 25447 Ι-237587 Ι-237941 

76 25450 Ι-237744 Ι-240152 

77 25451 Ι-237745 Ι-240150 

78 25465 Ι-237651 Ι-237929 

79 25472 Ι-237767 Ι-237988 

80 25484 Ι-240059 Ι-240441 

81 25486 Ι-237828 Ι-240445 

82 25487 Ι-237831 Ι-240444 

83 25488 Ι-237833 Ι-240465 

84 25489 Ι-237837 Ι-240457 

85 25490 Ι-237839 Ι-240454 

86 25491 Ι-237846 Ι-240448 

87 25492 Ι-237936 Ι-240442 

88 25493 Ι-240009 Ι-240460 

89 25494 Ι-240027 Ι-240452 

90 25495 Ι-237845 Ι-240447 

91 25500 Ι-240005 Ι-240451 

92 25509 Ι-237859 Ι-240302 

93 25531 Ι-237739 Ι-237935 

94 25535 Ι-237701 Ι-237717 

95 25540 Ι-237786 Ι-240245 

96 25549 Ι-237750 Ι-237998 

97 25560 Ι-237994 Ι-240346 

98 25561 Ι-237987 Ι-240343 

99 25565 Ι-240010 Ι-240532 

100 25566 Ι-237872 Ι-240279 

101 25568 Ι-237872 Ι-240278 

102 25571 Ι-237722 Ι-237924 

103 25572 Ι-237842 Ι-240453 

104 25576 Ι-237890 Ι-240385 

105 25577 Ι-237720 Ι-237945 

106 25578 Ι-240028 Ι-240341 

107 25580 Ι-240023 Ι-240349 

108 25581 Ι-240061 Ι-240339 

109 25582 Ι-237991 Ι-240533 

110 25584 Ι-240016 Ι-240536 

111 25585 Ι-237993 Ι-240539 

112 25586 Ι-237992 Ι-240538 

113 25587 Ι-240034 Ι-240525 

114 25588 Ι-240031 Ι-240526 

115 25589 Ι-240036 Ι-240527 

116 25590 Ι-240014 Ι-240528 

117 25592 Ι-240050 Ι-240529 

118 25593 Ι-240047 Ι-240531 
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119 25594 Ι-240069 Ι-240309 

120 25599 Ι-237985 Ι-240307 

121 25600 Ι-237974 Ι-240310 

122 25601 Ι-237989 Ι-240535 

123 25606 Ι-240044 Ι-240430 

124 25617 Ι-240013 Ι-240219 

125 25619 Ι-237796 Ι-240260 

126 25621 Ι-240025 Ι-240336 

127 25624 Ι-240042 Ι-240427 

128 25626 Ι-240041 Ι-240428 

129 25630 Ι-237868 Ι-240432 

130 25632 Ι-240051 Ι-240434 

131 25646 Ι-237975 Ι-240276 

132 25651 Ι-237817 Ι-240116 

133 25655 Ι-240000 Ι-240203 

134 25656 Ι-237810 Ι-240259 

135 25664 Ι-240029 Ι-240425 

136 25666 Ι-240001 Ι-240218 

137 25673 Ι-240039 Ι-240397 

138 25675 Ι-237913 Ι-240389 

139 25676 Ι-237910 Ι-240387 

140 25678 Ι-237887 Ι-240386 

141 25680 Ι-237883 Ι-240390 

142 25681 Ι-237984 Ι-240388 

143 25682 Ι-237973 Ι-240405 

144 25683 Ι-237979 Ι-240384 

145 25685 Ι-237976 Ι-240383 

146 25687 Ι-237969 Ι-237957 

147 25688 Ι-240079 Ι-240398 

148 25689 Ι-237925 Ι-237953 

149 25691 Ι-237911 Ι-237956 

150 25692 Ι-237904 Ι-237955 

151 25693 Ι-237912 Ι-237952 

152 25694 Ι-240021 Ι-240537 

153 25697 Ι-240057 Ι-240396 

154 25701 Ι-240062 Ι-240306 

155 25707 Ι-240033 Ι-240312 

Σύνολο Ισχύος Κατηγορίας Ι (MW) 93,66 

 

Πίνακας 4: Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξη 

 

α/α 

Μοναδικός 

Αριθμός 

Υποβολής (ID) 

Αρ. Πρωτ. Ορ. 

Ηλ/κης. 

Υποβολής 

Αρ. Πρωτ. 

Φακέλου 
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1 25376 Ι-237963 Ι-240314 

2 25595 Ι-237766 Ι-240110 

3 25596 Ι-237760 Ι-240111 

4 25597 Ι-237764 Ι-240112 

5 25598 Ι-237762 Ι-240113 

6 25141 Ι-237818 Ι-240255 

7 25242 Ι-237814 Ι-240098 

8 25406 Ι-237599 Ι-237547 

9 25496 Ι-237834 Ι-240464 

10 25529 Ι-240026 Ι-240410 

11 25615 Ι-237741 Ι-237915 

12 25618 Ι-237742 Ι-237922 

13 25620 Ι-237729 Ι-237918 

Σύνολο Ισχύος Κατηγορίας ΙΙ (MW) 93,44 

 

 

Πίνακας 5: Οριστικός Κατάλογος Συμμετεχόντων στο Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2018 Προκήρυξη 

 

 

α/α 
Μοναδικός 

Αριθμός 
Υποβολής (ID) 

Αρ. Πρωτ. Ορ. 
Ηλ/κης. 

Υποβολής 

Αρ. Πρωτ. 
Φακέλου Δικ. 

1 15097 Ι-237709 Ι-237928 

2 15098 Ι-237704 Ι-237933 

3 25204 Ι-237792 Ι-240096 

4 25208 Ι-237788 Ι-240097 

5 25266 Ι-240004 Ι-240094 

6 25420 Ι-237901 Ι-240131 

7 25421 Ι-237897 Ι-240269 

8 25469 Ι-237650 Ι-240114 

9 25479 Ι-237999 Ι-240163 

10 25481 Ι-237878 Ι-240118 

11 25534 Ι-237707 Ι-240159 

12 25541 Ι-237889 Ι-240120 

13 25613 Ι-237740 Ι-237917 

14 25634 Ι-240003 Ι-240268 

Σύνολο Ισχύος Κατηγορίας ΙΙΙ (MW) 308,675 

 

 

Πίνακας 6: Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας της Κατηγορίας Ι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη 

 

α/α 

Μοναδικός 

Αριθμός 

Υποβολής (ID) 

Αρ. Πρωτ. Ορ. 

Ηλ/κης. 

Υποβολής 

Αρ. Πρωτ. 

Φακέλου 

1 15131 Ι-237857 Ι-237932 
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2 15132 Ι-237601 Ι-237865 

3 25139 Ι-237602 Ι-237864 

4 25256 Ι-237714 Ι-237753 

5 25325 Ι-237703 Ι-237856 

6 25410 Ι-240053 Ι-240458 

7 25415 Ι-237822   

8 25457 Ι-237598   

9 25526 Ι-240007 Ι-240217 

10 25564 Ι-237746 Ι-237965 

11 25567 Ι-237732 Ι-237968 

12 25569 Ι-237749 Ι-237966 

13 25570 Ι-237763 Ι-237967 

14 25574 Ι-237825   

15 25575 Ι-237773 Ι-237964 

16 25609 Ι-237996 Ι-240318 

17 25611 Ι-240052 Ι-240319 

18 25638 Ι-240043 Ι-240215 

19 25642 Ι-240037 Ι-240456 

20 25644 Ι-240038 Ι-240216 

21 25686 Ι-240022 Ι-240478 

22 25699 Ι-240064 Ι-240403 

Συνολική Ισχύς (MW) 11,88 

 

 

Πίνακας 7: Οριστικός Κατάλογος Αποκλεισθέντων από το Στάδιο Β’ της Ανταγωνιστικής 

Διαδικασίας της Κατηγορίας ΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξη 

 

α/α 

Μοναδικός 

Αριθμός 

Υποβολής (ID) 

Αρ. Πρωτ. Ορ. 

Ηλ/κης. 

Υποβολής 

Αρ. Πρωτ. 

Φακέλου 

1 25497 Ι-240032 Ι-240186 

2 25499 Ι-240030 Ι-240189 

3 25501 Ι-240035 Ι-240192 

4 25502 Ι-240040 Ι-240183 

5 25504 Ι-240045 Ι-240182 

6 25506 Ι-240049 Ι-240181 

7 25507 Ι-240055 Ι-240191 

8 25508 Ι-240056 Ι-240196 

9 25510 Ι-240024 Ι-240194 

10 25511 Ι-240065 Ι-240188 

11 25512 Ι-240066 Ι-240180 

12 25514 Ι-240068 Ι-240179 

13 25515 Ι-240071 Ι-240190 

14 25516 Ι-240067 Ι-240187 

15 25519 Ι-240072 Ι-240184 

ΑΔΑ: ΨΩ06ΙΔΞ-45Ι



23 

 

16 25521 Ι-240074 Ι-240185 

17 25522 Ι-240075 Ι-240195 

18 25524 Ι-240077 Ι-240178 

19 25525 Ι-240078 Ι-240193 

20 25660 Ι-237995 Ι-240213 

21 25662 Ι-240048 Ι-240214 

Συνολική Ισχύς (MW) 103,77 

 

 

στ) Την οριστικοποίηση, βάσει της παρ. 10.1.1.3 του άρθρου 10 των υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 

και 3/2018 Προκηρύξεων, της ακριβούς ισχύος δημοπράτησης για κάθε μία από τις τρεις 

κατηγορίες, η οποία βρίσκεται εντός των μέγιστων ορίων ισχύος έκαστης Προκήρυξης, δηλ. 

μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος 70 MW για την Κατηγορία Ι, μέγιστης δημοπρατούμενης 

ισχύος 230 MW για την Κατηγορία II και μέγιστης δημοπρατούμενης ισχύος 300 MW για την 

Κατηγορία ΙΙΙ, ως εξής: 

Η ακριβής ισχύς δημοπράτησης για κάθε μία από τις τρεις κατηγορίες έργων, προσδιορίζεται 

για την Κατηγορία Ι σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 1/2018 Προκήρυξη στα 53,52 ΜW, για την 

Κατηγορία ΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 2/2018 Προκήρυξη στα 53,40 ΜW και για την 

Κατηγορία ΙΙΙ σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 3/2018 Προκήρυξη στα 176,39 ΜW. 

ζ) i. Την ενημέρωση, δυνάμει της παρ. 10.1.1.4 του άρθρου 10 των υπ’ αριθμ. 1/2018, 2/2018 

και 3/2018 Προκηρύξεων, των Συμμετεχόντων, που πληρούν τα απαιτούμενα κριτήρια και 

περιλαμβάνονται στους ανωτέρω Οριστικούς Καταλόγους Συμμετεχόντων ανά 

Κατηγορία, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), που έχουν δηλώσει στην 

Αίτηση Συμμετοχής τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β’ της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της αντίστοιχης Κατηγορίας. 

ii. Tην ενημέρωση επίσης, σύμφωνα με την παρ. 10.1.1.4 του άρθρου 10 των υπ’ αριθμ. 

1/2018, 2/2018 και 3/2018 Προκηρύξεων, των Συμμετεχόντων, που δεν πληρούν τα 

απαιτούμενα κριτήρια, στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) που έχουν 

δηλώσει, ότι αποκλείστηκαν και δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο Στάδιο Β’ της 

Ανταγωνιστικής Διαδικασίας της αντίστοιχης Κατηγορίας. 

             Αθήνα,   25/06/2018 

           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). 
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