
 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

Αριθμ. Aπόφασης 417/2016 
Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικα-

σίας υποβολής προσφορών για φωτοβολταϊκές 

εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρ-

θρου 7 παρ. 8 του N. 4414/2016

Η ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(Συνεδρίαση 3ης Νοεμβρίου 2016)

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του N. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στή-

ριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή 
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Δια-
τάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλά-
δων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού 
αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ 149Α’) και ειδικότερα 
των παρ. 8, 9, 10, 14 και των παρ. 5, 6, 7 του άρθρου 7 
αυτού.

2. Τις διατάξεις του N. 4001/2011 «Για τη λειτουργία 
Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου, 
για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογο-
νανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), 
όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

3. Τις διατάξεις του N. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρι-
κής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συ-
μπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Από-
δοσης και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει.

4. Τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύ-
σεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της ενέργειας 
(2014-2020)» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης 2014/C 200/01). 

5. To υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-213164/17.10.2016 έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..

6. To υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-213166/18.10.2016 έγγραφο της 
ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστής των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών.

7. To υπ’ αριθμ. ΡΑΕ Ι-213216/19.10.2016 έγγραφο της 
ΑΔΜΗΕ Α.Ε.. 

8. Την υπ’ αριθμ. 342/2016 απόφαση της ΡΑΕ για την 
ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών για τη διενέργεια της πιλοτικής ανταγωνι-

στικής διαδικασίας για Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις» 
στην εταιρεία «ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟ-
ΡΙΟΥ».

9. To γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του 
άρθρου 32 του N. 4001/2011 όλες οι κανονιστικού πε-
ριεχομένου αποφάσεις της ΡΑΕ δημοσιεύονται επιπλέον 
στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

10. Το γεγονός ότι με την παρούσα δεν προκαλείται 
δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋπολογισμού.

Σκέφτηκε ως εξής:
Επειδή, με το N.  4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’/9-8-2016) 

(εφεξής «Νόμος»), «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθ-
μών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσι-
μες 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 καθε-
στώτος στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 
για τους σταθμούς παραγωγής της παραγωγής ενέργειας 
από Α.Π.Ε. και 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. ή 
Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα και το Διασυν-
δεδεμένο Δίκτυο ή στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων 
Νησιών και την παροχή της Λειτουργικής Ενίσχυσης, ο 
Λειτουργός της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Λ.Α.Γ.Η.Ε. 
Α.Ε.) ή ο Διαχειριστής του Εθνικού 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 κά-
τοχο 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 Ενί-
σχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή Σύμβασης 
λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη 
Διασυνδεδεμένων Νησιών (Σ.Ε.Δ.Π. - Μ.Δ.Ν.) σύμφωνα 
με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις των 
άρθρων 9, 10 και 11 του N. 4414/2016 και των αποφάσε-
ων που εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτών. 

Επειδή, περαιτέρω με τις διατάξεις του νόμου αυτού 
θεσπίζεται το πλαίσιο ένταξης των σταθμών παραγωγής 
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ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο κα-
θεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, 
μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφο-
ρών, σύμφωνα και με τις κατευθύνσεις των «Κατευθυντή-
ριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς 
του περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (EEAG 
2014-2020) (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης 2014/C 200/01) (παρ. 3.3.2.1. Ενισχύσεις για παρα-
γωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές), το 
οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου 
τίθεται σε ισχύ από 1-1-2017. 

Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 
του Νόμου, την αποκλειστική αρμοδιότητα για την δι-
ενέργεια και ολοκλήρωση των ανωτέρω ανταγωνιστι-
κών 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 καθε-
στώς στήριξης με την μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, 
έχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας προκειμένου μεταξύ 
άλλων να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών διαφά-
νειας και ισότητας που πρέπει να διέπουν τις σχετικές 
διαγωνιστικές διαδικασίες. Όπως προβλέπεται στην πα-
ράγραφο 5 του άρθρου 7 του Νόμου με την απόφαση 
της ΡΑΕ με την οποία προκηρύσσεται η ανταγωνιστική 
διαδικασία υποβολής προσφορών 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, τυ-
χόν ρήτρες, τυχόν μείωση της Τ.Α. που προκύπτει στο 
πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφο-
ρών 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». 

Επειδή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8 του 
άρθρου 7 του Νόμου, ειδικά για το έτος 2016 «....εκδί-
δεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του 
νόμου αυτού απόφαση της Ρ.Α.Ε. για την προκήρυξη της 
πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προ-
σφορών για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, με βάση τα 
αναφερόμενα στην παρ. 5, η οποία διενεργείται εντός 
του έτους 2016. Ειδικά για την εν λόγω διαδικασία το τέ-
λος συμμετοχής της παρ. 6 καθορίζεται στα πεντακόσια 
(500) ευρώ για κάθε συμμετέχοντα σε αυτή». 

Περαιτέρω, στις παραγράφους 9 ως 12 του άρθρου 7 
του Νόμου καθορίζεται ότι:

«9. Για την πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβο-
λής προσφορών ισχύουν τα ακόλουθα:

α) Η δημοπρατούμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 40MW.
β) Η δημοπρατούμενη ισχύς επιμερίζεται μεταξύ 

φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που υποχρεούνται σε 
λήψη άδειας παραγωγής και φωτοβολταϊκών εγκατα-
στάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του 
N. 3468/2006 (Α΄129). Ο ακριβής επιμερισμός της προς 

προκήρυξη ισχύος καθορίζεται στην απόφαση της 
παρ. 8, ενώ η προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολτα-
ϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
N. 3468/2006 (Α΄ 129) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% 
της συνολικά δημοπρατούμενης ισχύος. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατανομής αδιάθετης 
ισχύος προς κατακύρωση μεταξύ των δύο κατηγοριών 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς των επιλε-
χθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία 
υπολείπεται της αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της 
αντίστοιχης κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσε-
ων του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς τον περιορισμό 
του ποσοστού που αναφέρεται στο προηγούμενο εδά-
φιο, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 8.

γ) Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφο-
ράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασί-
ας ορίζεται σε 94€/MWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας 
παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104€/
MWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις.

δ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη 
προσφορά ορίζεται στα 10MW.

ε) Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα επι-
λεγούν μέσω της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασί-
ας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική 
ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση πρέπει να 
λάβει χώρα εντός:

αα. 18 μηνών από την οριστική κατακύρωση του απο-
τελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκατα-
στάσεις με ισχύ ≤1MWp,

ββ. 24 μηνών από την οριστική κατακύρωση του απο-
τελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκατα-
στάσεις με ισχύ >1MWp.

Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν εφόσον μετά την ορι-
στική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας 
ανασταλεί με δικαστική απόφαση η ισχύς οποιασδήποτε 
άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου. 
Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες παρατείνονται για 
όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή.

Με την απόφαση της παρ. 8, καθορίζεται η διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί εφόσον δεν τηρηθούν οι ως άνω 
αναφερόμενοι χρόνοι ως προς την ενεργοποίηση της 
σύνδεσης.

10. Προϋπόθεση για την συμμετοχή στην πιλοτική 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών είναι 
η ύπαρξη Σύμβασης Σύνδεσης σε ισχύ ή οριστικής προ-
σφοράς σύνδεσης σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι έχει 
προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή του N. 4152/2013 
(Α΄ 107) ή του N. 4062/2012 (Α΄ 70) κατά το χρόνο υπο-
βολής του αιτήματος συμμετοχής στην πιλοτική αντα-
γωνιστική διαδικασία.

11. Για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις για τις οποίες 
κατά την έναρξη ισχύος του παρόντος ισχύει η εκδοθείσα 
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, η διάρκεια ισχύος της 
παρατείνεται: α) για όλες τις φωτοβολταϊκές εγκαταστά-
σεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών στην 
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πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και β) για εκείνες τις 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που τελικά θα επιλεγούν 
ως εγκαταστάσεις για στήριξη με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στην παρ. 13.

12. Ειδικά για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν στις διατάξεις των περιπτώσεων 3 και 4 της 
υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του άρθρου πρώτου του 
N. 4152/2013 (Α΄ 107), για τις οποίες δεν είχαν προσκο-
μισθεί εγγυητικές επιστολές εντός των προθεσμιών που 
ορίζουν οι διατάξεις αυτές καθώς και για τις φωτοβολτα-
ϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ενέπιπταν μεν στις ως 
άνω διατάξεις του N. 4152/2013 (Α΄ 107) επειδή οι κά-
τοχοι τους είχαν ήδη συνάψει συμβάσεις σύνδεσης προ 
της έναρξης εφαρμογής τους, οι οποίες όμως συμβάσεις 
λύθηκαν αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της χρονικής δι-
άρκειας ισχύος της προσφοράς σύνδεσης κατά τις διατά-
ξεις της περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι 
του άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 (Α΄ 107), χωρίς 
ενδιαμέσως να έχουν υλοποιηθεί, ισχύουν τα ακόλουθα:

α) «Οι ως άνω ενδιαφερόμενοι κάτοχοι δικαιούνται 
να υποβάλουν αίτημα εκ νέου χορήγησης Οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης στον αρμόδιο Διαχειριστή, 
εφόσον προσκομίσουν την προβλεπόμενη εγγυητική 
επιστολή εντός δύο (2) μηνών από την έναρξη ισχύος 
του παρόντος, προκειμένου να έχουν την δυνατότητα 
συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία και 
υπό την προϋπόθεση ότι είναι διαθέσιμος ο αντίστοιχος 
ηλεκτρικός χώρος».

Επειδή, όπως προκύπτει από τις ανωτέρω διατάξεις 
του Νόμου, ειδικά για το τρέχον έτος θα πρέπει να διε-
νεργηθεί από τη ΡΑΕ πιλοτική ανταγωνιστική διαδικα-
σία υποβολής προσφορών για νέους φωτοβολταϊκούς 
σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με προϋπο-
θέσεις όρους και κριτήρια που καθορίζονται στο Νόμο 
και στην Προκήρυξη της ΡΑΕ, σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παράγραφο 5 του άρθρου 7 του Νόμου.

Επειδή, η ανταγωνιστική αυτή διαδικασία, σύμφωνα με 
την παρ. 8 του άρθρου 7 του Νόμου θα πρέπει να προ-
κηρυχθεί, με απόφαση της Ρ.Α.Ε., εντός τριών (3) μηνών 
από την έναρξη ισχύος του Νόμου (Ν. 4414/2016), ήτοι 
μέχρι την 9-11-2016, και θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί 
εντός του 2016. 

Επειδή, ειδικά για τη συμμετοχή στην εν λόγω πιλοτι-
κή ανταγωνιστική διαδικασία, με την παράγραφο 8 του 
άρθρου 7 του Νόμου, καθορίζεται τέλος πεντακοσίων 
ευρώ (500) για τη συμμετοχή στη διαδικασία για κάθε 
συμμετέχοντα.

Επειδή, η ανωτέρω ανταγωνιστική διαδικασία διενερ-
γείται βάσει των όρων και προϋποθέσεων που καθορί-
ζονται στις παραγράφους 9, 10 και 14 του άρθρου 7 του 
Νόμου, καθώς και στους όρους και προϋποθέσεις που 
τίθενται με την απόφαση της σχετικής Προκήρυξης από 
τη ΡΑΕ. Με τους όρους αυτούς καθορίζονται βασικές 
παράμετροι της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
υποβολής προσφορών, όπως ιδίως η δημοπρατούμενη 
ισχύς, ο επιμερισμός της σε κατηγορίες σταθμών, η μέ-
γιστη τιμή προσφοράς, καθώς και οι προθεσμίες όσον 
αφορά στην ενεργοποίηση της σύνδεσης των σταθμών. 

Επειδή, ειδικότερα στην παράγραφο 9 του άρθρου 7 
του Νόμου καθορίζονται τα ακόλουθα κριτήρια και όροι 
διενέργειας της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας:

(α) «Η δημοπρατούμενη ισχύς είναι τουλάχιστον 40 
MW,

(β) Η δημοπρατούμενη ισχύς επιμερίζεται μεταξύ 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που υποχρεούνται σε 
λήψη άδειας παραγωγής και φωτοβολταϊκών εγκατα-
στάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του 
N. 3468/2006 (Α΄129). Ο ακριβής επιμερισμός της προς 
προκήρυξη ισχύος καθορίζεται στην απόφαση της 
παρ.8, ενώ η προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολτα-
ϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του 
N. 3468/2006 (Α΄ 129) δεν μπορεί να υπερβαίνει το 20% 
της συνολικά δημοπρατούμενης ισχύος. Οι όροι και οι 
προϋποθέσεις για τη δυνατότητα κατανομής αδιάθετης 
ισχύος προς κατακύρωση μεταξύ των δύο κατηγοριών 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς των επιλε-
χθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά κατηγορία 
υπολείπεται της αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της 
αντίστοιχης κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσε-
ων του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς τον περιορισμό 
του ποσοστού που αναφέρεται στο προηγούμενο εδά-
φιο, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 8. 

(γ) Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφο-
ράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασί-
ας ορίζεται σε 94€/MWh για τις υπόχρεες σε λήψη άδειας 
παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις και σε 104€/
MWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις. 

(δ) Η μέγιστη επιτρεπόμενη ισχύς ανά υποβαλλόμενη 
προσφορά ορίζεται στα 10MW. 

(ε) Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που θα επι-
λεγούν μέσω της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, 
η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δο-
κιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση πρέπει να λάβει 
χώρα εντός:

αα. 18 μηνών από την οριστική κατακύρωση του απο-
τελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκατα-
στάσεις με ισχύ ≤1MWp,

ββ. 24 μηνών από την οριστική κατακύρωση του απο-
τελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκατα-
στάσεις με ισχύ >1MWp.

Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν εφόσον μετά την ορι-
στική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας 
ανασταλεί με δικαστική απόφαση η ισχύς οποιασδήποτε 
άδειας απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου. 
Στην περίπτωση αυτή οι προθεσμίες παρατείνονται για 
όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή.

Με την απόφαση της παρ. 8, καθορίζεται η διαδικασία 
που θα ακολουθηθεί εφόσον δεν τηρηθούν οι ως άνω 
αναφερόμενοι χρόνοι ως προς την ενεργοποίηση της 
σύνδεσης». 

Επειδή, ακολούθως στις παραγράφους 10 και 12 του 
άρθρου 7 του Νόμου καθορίζονται οι ακόλουθες προ-
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ϋποθέσεις συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική 
διαδικασία:

(α) Στην παράγραφο 10 καθορίζεται ως προϋπόθεση 
συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία η οποία 
πρέπει να συντρέχει κατά το χρόνο υποβολής της αίτη-
σης, η ύπαρξη Σύμβασης σύνδεσης και η προηγούμενη 
υποβολή της προβλεπόμενης εγγυητικής επιστολής του 
Ν. 4152/2013 ή του Ν. 4062/2012. Συγκεκριμένα ορίζεται 
ότι «10. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην πιλοτική 
ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών, εί-
ναι η ύπαρξη Σύβασης Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι 
έχει υποβληθεί η εγγυητική επιστολή του Ν. 4152/2013 
ή του Ν. 4062/2012 κατά την χρονική στιγμή υποβολής 
του αιτήματος συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική 
διαδικασία..

(β) Συναφώς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που 
εμπίπτουν καταρχήν στις διατάξεις των περιπτώσεων 
3 και 4 της υποπαραγράφου Ι.1 της παραγράφου Ι του 
άρθρου πρώτου του N. 4152/2013 για τις οποίες είτε: 

• δεν είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επιστολές εντός 
των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις αυτές, 

• είχαν συναφθεί συμβάσεις σύνδεσης πριν από την 
έναρξη ισχύος του νόμου (ώστε αρχικά να μην απαιτεί-
ται η υποβολή εγγυητικών επιστολών κατά τις διατάξεις 
του Ν. 4152/2013) οι οποίες όμως στη συνέχεια λύθηκαν 
αυτοδικαίως λόγω παρέλευσης της χρονικής διάρκειας 
ισχύος της προσφοράς σύνδεσης (κατά τις διατάξεις της 
περίπτωσης 2 της υποπαραγράφου Ι.1 της παρ. Ι του 
άρθρου πρώτου του N. 4152/2013) χωρίς ενδιαμέσως 
να έχουν υλοποιηθεί, 

προϋπόθεση συμμετοχής στην ανταγωνιστική δια-
δικασία ορίζεται η προσκόμιση Οριστικής προσφοράς 
σύνδεσης η οποία δύναται να χορηγηθεί κατόπιν αιτή-
ματος στον αρμόδιο Διαχειριστή εφόσον προσκομίσουν 
την προβλεπόμενη εγγυητική επιστολή εντός δύο μηνών 
από την έναρξη ισχύος του Νόμου 4414/2016.

Επειδή, περαιτέρω, σύμφωνα με την παράγραφο 14 
του άρθρου 7 του Νόμου για τις φωτοβολταϊκές εγκα-
ταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν 
ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρ-
θρου 9 του N. 3775/2009 (Α΄ 122) και τις φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που 
έχουν ενταχθεί στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσε-
ων του N. 3894/2010 (Α΄ 204), με απόφαση του Υπουρ-
γού Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έπειτα από γνώμη της 
Ρ.Α.Ε., «…καθορίζεται ειδικό πλαίσιο συμμετοχής στις 
ανταγωνιστικές διαδικασίες υποβολής προσφορών. Στο 
ειδικό πλαίσιο, μπορεί να καθορίζονται η συμμετοχή των 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου 
εδαφίου στις διαδικασίες αυτές ως ξεχωριστή κατη-
γορία, ειδικά κριτήρια συμμετοχής και ειδικά κριτήρια 
αξιολόγησης κατά τις διαδικασίες αυτές, το μέγεθος της 
δημοπρατούμενης ισχύος αποκλειστικά για τις εγκατα-
στάσεις αυτές, το οποίο δεν μπορεί να υπερβαίνει τα 
300MW μέχρι το 2020, καθώς και κάθε άλλο σχετικό 

θέμα. Για τη συμμετοχή των ανωτέρω φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών ισχύουν οι διατάξεις των παρα-
γράφων 8 έως 13».

Επειδή, κατά τις διατάξεις των παρ. 5, 8 και 9, του άρ-
θρου 7 του Νόμου η ΡΑΕ με την απόφασή της για την 
προκήρυξη της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασί-
ας μπορεί να καθορίσει ιδίως: (α) τους δικαιούμενους 
συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, 
λαμβάνοντας υπόψη γεωγραφικούς περιορισμούς, 
(β) την δημοπρατούμενη ισχύ στην Πιλοτική Ανταγω-
νιστική Διαδικασία, και τον επιμερισμό αυτής μεταξύ 
δύο κατηγοριών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων κατά 
ποσοστό και σε MW σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 
που υποχρεούνται σε λήψη άδειας παραγωγής και σε 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την 
υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα 
άρθρα 3 και 4 του N. 3468/2006, (γ) τα κριτήρια συμμε-
τοχής και αξιολόγησης των συμμετεχόντων, (δ) τη δια-
δικασία για τη διενέργεια της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (ε) τις ρήτρες οι οποίες θα συνδέονται τόσο 
με τη συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικα-
σία, όσο και με την συμμόρφωση των συμμετεχόντων 
που θα επιλεγούν μέσω της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας με την τήρηση των προθεσμιών της περί-
πτωσης (ε) της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Νόμου 
για τη ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή 
δοκιμαστική λειτουργία) της φωτοβολταϊκής τους εγκα-
τάστασης, καθώς και (στ) να κατανείμει τυχόν αδιάθετη 
ισχύ προς κατακύρωση μεταξύ των δύο ανωτέρω κα-
τηγοριών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς 
των επιλεχθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά 
κατηγορία υπολείπεται της ανωτέρω αρχικά δημοπρα-
τούμενης ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας φωτοβολ-
ταϊκών εγκαταστάσεων. 

Επειδή, από τα στοιχεία που απέστειλε στη ΡΑΕ ο «ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) με το υπ’ αριθμ. 
ΡΑΕ έγγραφό του (Ι-213164/17.10.2016), προέκυψαν τα 
παρακάτω στοιχεία για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 
που βρίσκονται σε περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συ-
στήματος: 

Ι) Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από 
την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με 
το άρθρο 3 του N. 3468/2006 (Α΄ 129):

α) Εννέα (9) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με συνο-
λική ισχύ 4.195,73 kW, που ανανέωσαν τους οριστικούς 
όρους σύνδεσης έπειτα από την έναρξη ισχύος του 
Ν. 4414/2016,

β) Δεκαεπτά (17) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με 
συνολική ισχύ 8.403,38 kW με Οριστική Προσφορά Σύν-
δεσης σε ισχύ,

γ) Εννέα (9) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με συνολι-
κή ισχύ 915,88 kW με Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ.

ΙΙ) Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που υποχρεούνται 
σε λήψη άδειας παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 
του N. 3468/2006 (Α΄ 129):
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α) Επτά (7) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με συνολι-
κή ισχύ 19.155,87 kW, που ανανέωσαν τους οριστικούς 
όρους σύνδεσης έπειτα από την έναρξη ισχύος του 
N. 4414/2016,

β) Τρεις (3) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με συνολική 
ισχύ 7.635,20 kW με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ,

γ) Επτά (7) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με συνολική 
ισχύ 33.410 kW με Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ.

Επειδή, από τα στοιχεία που απέστειλε στη ΡΑΕ ο 
«ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙ-
ΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) με το υπ’ αριθμ. ΡΑΕ 
έγγραφό του (Ι-213216/19.10.2016), προέκυψε ότι εμπί-
πτουν στην αρμοδιότητά του, δέκα (10) φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις με συνολική ισχύ 55,189 MW, οι οποίες 
πληρούν τις προϋποθέσεις του Νόμου για τη συμμετοχή 
τους στην ως άνω πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία 
υποβολής προσφορών. 

Επειδή, από τα στοιχεία που απέστειλε στη ΡΑΕ ο «ΔΙΑ-
ΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕ-
ΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) με το υπ’ αριθμ. 
ΡΑΕ έγγραφό του (Ι-213166/18.10.2016), ως Διαχειριστής 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (ΜΔΝ): «κανείς δεν έχει 
καταθέσει αίτημα για επαναχορήγηση Οριστικής Προ-
σφοράς Σύνδεσης στα πλαίσια του άρθρου 7, παρ. 12 του 
Ν. 4414/2016, εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί (μέ-
χρι 09.10.2016)». Επίσης σημειώνεται ότι δεν υπάρχουν 
σταθμοί με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ή με Σύμβαση 
Σύνδεσης στο δίκτυο των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.

Επειδή, βάσει των ανωτέρω στοιχείων που κατατέθη-
καν από τους αρμόδιους Διαχειριστές σύμφωνα με τις 
προβλέψεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 7 του 
Νόμου για τη συμμετοχή των φωτοβολταϊκών εγκαταστά-
σεων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία, εκτιμάται 
ότι, προκειμένου να ικανοποιηθεί στο ελάχιστο δυνατό 
επίπεδο ο επιθυμητός ανταγωνισμός και να καταστεί 
αποτελεσματική η διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικα-
σιών υποβολής προσφορών με γνώμονα το όφελος των 
καταναλωτών, η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς στην 
εν λόγω Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία δεν μπο-
ρεί να υπερβαίνει τα 40 MW, και για σε κάθε μία από τις 
δύο Κατηγορίες το ποσοστό συμμετοχής πρέπει να είναι 
τουλάχιστον 40% πλέον της δημοπρατούμενης ισχύος.

Επειδή, κρίνεται ότι οι προθεσμίες που έχουν τεθεί 
στο Νόμο για την ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση 
σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) των σταθμών 
που θα επιλεγούν μέσω της ανωτέρω Πιλοτικής Αντα-
γωνιστικής Διαδικασίας είναι ανελαστικές και τίθενται 
προς διασφάλιση της αποτελεσματικής εφαρμογής του 
καθεστώτος στήριξης και την μέσω αυτού επίτευξη των 
εθνικών ενεργειακών στόχων. Κατά τούτο κρίνεται πως 
η ως άνω υποχρέωση των επιλεγέντων θα πρέπει να 
συνδέεται με την ύπαρξη σχετικής ρήτρας, υπό μορφή 
εγγυητικής επιστολής που αυτοί θα προσκομίσουν υπέρ 

της ΡΑΕ, και η οποία εφόσον δεν τηρηθούν οι προβλε-
πόμενες από τις ανωτέρω διατάξεις προθεσμίες ως προς 
την ενεργοποίηση της σύνδεσης, θα καταπίπτει υπέρ 
της ΡΑΕ.

Επειδή, για την επίτευξη των στόχων του νόμου είναι 
αναγκαία η δέσμευση των συμμετεχόντων για τη συ-
νέχιση της συμμετοχής τους καθ’ όλη τη διάρκεια της 
ανταγωνιστικής διαδικασίας ώστε να επιτυγχάνεται η 
αποτελεσματική διεξαγωγή του Διαγωνισμού και μην 
αλλοιώνονται τα αποτελέσματά του. Για το λόγο αυτό, 
κρίνεται σκόπιμη η υποβολή από τους συμμετέχοντες 
στο Διαγωνισμό Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής. 
Συναφώς, προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση 
των έργων που θα επιλεγούν μέσω της διαγωνιστικής 
διαδικασίας, σύμφωνα με το πνεύμα και το γράμμα του 
νόμου, απαιτείται η προσκόμιση Εγγυητικής Επιστολής 
Καλής Εκτέλεσης του έργου.

Επειδή, η ΡΑΕ για το σκοπό της αποτελεσματικής 
άσκησης των καθηκόντων που της έχουν ανατεθεί από 
το Νόμο για τη διενέργεια της ως άνω ανταγωνιστικής 
διαδικασίας, με τρόπο διαφανή και αδιάβλητο, έχει συμ-
βληθεί με εταιρεία που διαθέτει την τεχνογνωσία για 
τη διενέργεια τέτοιων διαγωνιστικών διαδικασιών. Για 
την επίτευξη των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις 
του Νόμου για τη διενέργεια και ολοκλήρωση της Πι-
λοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, η οποία θα πρέ-
πει να ολοκληρωθεί εντός του τρέχοντος έτους 2016, 
είναι αναγκαία η πραγματοποίηση αυτής σε δύο στάδια, 
ήτοι στο πρώτο στάδιο με ηλεκτρονική υποβολή, μέσω 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας, των αιτήσεων συμμετοχής 
στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία συνοδευόμε-
νες 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 Πιλο-
τικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, διακρινόμενων σε 
δύο κατηγορίες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ήτοι 
σε φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που υποχρεούνται σε 
λήψη άδειας παραγωγής και σε φωτοβολταϊκές εγκα-
ταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης 
άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του 
N. 3468/2006, σε δεύτερο στάδιο.

Για τους παραπάνω λόγους, αποφασίζει:
Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε εφαρμογή 

των διατάξεων των παρ. 5, 8, 9, 10, 14 του άρθρου 7 του 
N. 4414/2016, τη διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας υποβολής προσφορών για επιλογή φωτο-
βολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφω-
να με τις διατάξεις του ανωτέρω Νόμου, και την έγκριση 
του τεύχους Προκήρυξης της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, 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

ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ 

ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ 

ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

(ΑΡΘΡΟΥ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016)

ΣΥΝΟΛΙΚΗΣ ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗΣ 

ΙΣΧΥΟΣ 40MW

ΔΗΜΟΠΡΑΤΟΥΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι (< 1MW): 4 - 7MW

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ (> 1MW): 33 - 36 MW

(Το άθροισμα της δημοπρατούμενης ισχύος

στις Κατηγορίες Ι και ΙΙ θα είναι 40MW)

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Κεφάλαιο Α΄
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Κεφάλαιο Β΄
Άρθρο 7: Δικαίωμα συμμετοχής στην Πιλοτική Αντα-

γωνιστική Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής
Άρθρο 8: Τέλος Συμμετοχής
Άρθρο 9: Λόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων
Άρθρο 10: Διαδικασία Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Δι-

αδικασίας Υποβολής Προσφορών
Άρθρο 11: Στάδιο Α’ Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Δια-

δικασίας- Δικαιολογητικά Συμμετοχής – Διαδικασία και 
περιεχόμενο

Άρθρο 12: Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής – 
απόφαση Ρ.Α.Ε.

Άρθρο 13: Ενστάσεις
Άρθρο 14: Στάδιο Β’ Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Δι-

αδικασίας- Ηλεκτρονική Δημοπρασία – Δικαιούμενοι 
Συμμετοχής – Διαδικασία – Όροι 

Άρθρο 15: Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Δημοπρα-
σίας Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας

Άρθρο 16: Υλοποίηση των φωτοβολταϊκών εγκατα-
στάσεων που εντάχθηκαν σε καθεστώς στήριξης με την 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης.
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του έργου
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Παράρτημα 1: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 

Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία Συμμετέχοντος φυσικού προσώπου στην 
Κατηγορία Ι.

Παράρτημα 2: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία Συμμετέχουσας Α.Ε. στην Κατηγορία Ι.

Παράρτημα 3: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία συμμετέχουσας Ε.Π.Ε. στην Κατηγορία Ι.

Παράρτημα 4: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία συμμετέχουσας προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., 
Ε.Ε., Αστική Εταιρεία) στην Κατηγορία Ι.

Παράρτημα 5: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία συμμετέχουσας Ι.Κ.Ε. στην Κατηγορία Ι.

Παράρτημα 6: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία συμμετεχόντων λοιπών νομικών προσώπων 
στην Κατηγορία Ι.

Παράρτημα 7: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία συμμετέχοντος φυσικού προσώπου στην 
Κατηγορία ΙΙ.

Παράρτημα 8: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία συμμετέχουσας Α.Ε. στην Κατηγορία ΙΙ.

Παράρτημα 9: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία συμμετέχουσας Ε.Π.Ε. στην Κατηγορία ΙΙ.

Παράρτημα 10: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία συμμετέχουσας προσωπικής εταιρείας (Ο.Ε., 
Ε.Ε., Αστική Εταιρεία) στην Κατηγορία ΙΙ.

Παράρτημα 11: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία συμμετέχουσας Ι.Κ.Ε. στην Κατηγορία ΙΙ.

Παράρτημα 12: Υπόδειγμα Αίτησης Συμμετοχής – 
Υπεύθυνης Δήλωσης στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία συμμετεχόντων λοιπών νομικών προσώπων 
στην Κατηγορία ΙΙ.

Παράρτημα 13: Υπόδειγμα απόφασης οργάνου διοί-
κησης συμμετέχοντος νομικού προσώπου.

Παράρτημα 14: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμ-
μετοχής του έργου για την Κατηγορία Ι.

Παράρτημα 15: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Συμ-
μετοχής του έργου για την Κατηγορία ΙΙ.

Παράρτημα 16: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Κα-
λής εκτέλεσης του έργου για την Κατηγορία Ι.

Παράρτημα 17: Υπόδειγμα Εγγυητικής Επιστολής Κα-
λής εκτέλεσης του έργου για την Κατηγορία ΙΙ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Α’ 

Άρθρο 1
Εισαγωγή

1.1. Με το Ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149 Α’/9-8-2016, εφεξής 
και «Νόμος») καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο στήριξης 
με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης για τους σταθμούς 
παραγωγής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α.. Το νέο 
καθεστώς αποτελεί μετάβαση από το μέχρι σήμερα ισχύ-
ον σύστημα αποζημίωσης με σταθερές εγγυημένες τιμές, 
σε ένα νέο μηχανισμό ενίσχυσης της λειτουργίας των 
μονάδων, ο οποίος προβλέπει τη συμμετοχή των μονά-



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36643Τεύχος Β’ 3627/09.11.2016

δων 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 «Κα-
τευθυντήριες 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. Στο πλαίσιο των διατάξεων του ως άνω νόμου και 
ειδικότερα βάσει της παραγράφου 8 επ. του άρθρου 7 
αυτού, η Ρ.Α.Ε. προκηρύσσει, Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φω-
τοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφω-
να καταρχήν με τους κάτωθι όρους και προϋποθέσεις:

Α. Η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς καθορίζεται 
στα 40MW. 

Β. Στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία συμμε-
τέχουν δύο (2) κατηγορίες φωτοβολταϊκών εγκαταστά-
σεων: 

(α) Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που εξαιρούνται 
από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παραγωγής, σύμφω-
να με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3468/2006 (Κατηγορία Ι 
(<1MW)) και 

(β) Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που υποχρεούνται 
σε λήψη Άδειας Παραγωγής (Κατηγορία ΙΙ (>1MW)).

Γ. Η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς θα κατανεμηθεί 
στις ως άνω αναφερόμενες Κατηγορίες ως εξής:

(α) Κατηγορία Ι (<1MW): 4 – 7 MW σε φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις, που εξαιρούνται από την υποχρέωση 
λήψης Άδειας Παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 
4 του Ν. 3468/2006, και 

(β) Κατηγορία ΙΙ (>1MW): 33 - 36 MW σε φωτοβολτα-
ϊκές εγκαταστάσεις, που υποχρεούνται σε λήψη Άδειας 
Παραγωγής.

Η ακριβής δημοπρατούμενη ισχύς ανά κατηγορία θα 
οριστικοποιηθεί με απόφαση της Ρ.Α.Ε. μετά την ολο-
κλήρωση του Α’ Σταδίου της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγρά-
φους 10.1.1.3 και 10.1.1.4 του άρθρου 10 της παρούσας 
Προκήρυξης και πριν τη διενέργεια της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας (Β’ Στάδιο), που προβλέπεται στην παρά-
γραφο 10.1.2. του ίδιου ως άνω άρθρου 10 της παρού-
σας, όπως ειδικότερα καθορίζεται στο άρθρο αυτό. 

Δ. Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφο-
ράς στο πλαίσιο της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικα-
σίας έχει οριστεί με τις διατάξεις του Ν.4414/2016 σε 104 
€/MWh για τις εξαιρούμενες από την υποχρέωση λήψης 
Άδειας Παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις (Κα-
τηγορία Ι (<1MW)) και σε 94 €/MWh για τις υπόχρεες σε 
λήψη Άδειας Παραγωγής φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 
(Κατηγορία ΙΙ (>1MW)). 

Ε. Στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιού-
νται να συμμετέχουν μόνο φυσικά ή νομικά πρόσωπα 
σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στο άρθρο 7 της 
παρούσας Προκήρυξης.

ΣΤ. Προϋπόθεση συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγωνι-
στική Διαδικασία υποβολής προσφορών είναι, σύμφωνα 
και με τις διατάξεις του Ν. 4414/2016, η ύπαρξη Σύμβα-
σης Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης 

σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι έχει υποβληθεί η εγγυητι-
κή επιστολή του Ν. 4152/2013 ή του Ν. 4062/2012 κατά 
την χρονική στιγμή υποβολής του αιτήματος συμμετο-
χής στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία.

Ζ. Προϋπόθεση για τη συμμετοχή στην Πιλοτική Αντα-
γωνιστική Διαδικασία αποτελεί, σύμφωνα και με τις δι-
ατάξεις της παραγράφου 8 του άρθρου 7 του Νόμου, η 
καταβολή τέλους συμμετοχής ποσού πεντακοσίων ευρώ 
(500,00€) για κάθε Συμμετέχοντα (ανά φωτοβολταϊκή 
εγκατάσταση).

Η. Για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που θα επι-
λεγούν μέσω της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασί-
ας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική 
ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση πρέπει, 
σύμφωνα και με τις διατάξεις της παραγράφου 9 του 
Νόμου, να λάβει χώρα εντός προθεσμίας: (α) 18 μηνών 
από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της 
διαδικασίας για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ 
≤1MW (Κατηγορία Ι) και (β) 24 μηνών από την οριστική 
κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για 
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ >1MW (Κατηγο-
ρία ΙΙ). Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν, εφόσον μετά 
την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Πι-
λοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υπάρξει αναστολή 
με δικαστική απόφαση της ισχύος οποιασδήποτε άδειας 
απαραίτητης για τη νόμιμη εκτέλεση του έργου. Στην 
περίπτωση αυτή, οι ανωτέρω προθεσμίες παρατείνονται, 
για όσο διάστημα διαρκεί η αναστολή αυτή.

Εφόσον η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κα-
νονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση των 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που θα επιλεγούν μέσω 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, δεν επιτευ-
χθεί εντός των οριζομένων στην περίπτωση (ε) της παρά-
γραφου 9 του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016 προθεσμιών, 
λαμβανομένων υπόψη των προβλέψεων της παρούσας 
Προκήρυξης για δικαστική αναστολή, ακολουθούνται οι 
διαδικασίες και επιβάλλονται οι κυρώσεις που περιγρά-
φονται στο άρθρο 17.

Άρθρο 2
Αρχή διενέργειας Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας - Δημοσίευση Προκήρυξης - 
Παροχή διευκρινίσεων

2.1. Αρχή διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας είναι η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.):

Οδός :  Πειραιώς 132, Αθήνα
Ταχ. Κωδ. :  11854
Τηλ. :  2103727400
Fax :  2103255460
Ε-mail :  pilotpv@rae.gr
2.2. Το τεύχος της Προκήρυξης με τα Παραρτήματα 

αυτής είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε., http://
www.rae.gr, σε ηλεκτρονική μορφή.

2.3. Οι Ενδιαφερόμενοι δύνανται να λαμβάνουν συ-
μπληρωματικές πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με 
την παρούσα Προκήρυξη μέχρι και την 5η ημέρα πριν 
από την καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 
συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, 
ήτοι μέχρι τις 17-11-2016, υποβάλλοντας εγγράφως στη 
Ρ.Α.Ε. ερωτήσεις μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη 
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διεύθυνση e-mail pilotpv@rae.gr και δηλώνοντας τα πλή-
ρη στοιχεία επικοινωνίας τους, ήτοι (α) στοιχεία υπευθύ-
νου επικοινωνίας, (β) αριθμό τηλεφώνου, (γ) αριθμό fax, 
(δ) διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, (ε) ταχυδρο-
μική διεύθυνση. Οι Ενδιαφερόμενοι και οι Συμμετέχοντες 
δεν δικαιούνται να επικαλούνται προφορικές απαντήσεις 
διευκρινίσεις της Ρ.Α.Ε.. Η Ρ.Α.Ε. αναρτά τυχόν διευκρινι-
στικές ανακοινώσεις σχετικά με την Προκήρυξη και την 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία στην ιστοσελίδα της.

Άρθρο 3
Ορισμοί

Για τις ανάγκες εφαρμογής των διατάξεων της πα-
ρούσας Προκήρυξης, οι παρακάτω όροι έχουν την εξής 
σημασία:

3.1 «Ρ.Α.Ε»: Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 
3.2 «Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία Υποβολής 

Προσφορών» ή «Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία»: 
Η διαδικασία υποβολής προσφορών στο πλαίσιο της 

παρούσας Προκήρυξης για την ένταξη φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4414/2016.

3.3. «Προκήρυξη»: Η παρούσα Προκήρυξη.
3.4 «Ενδιαφερόμενος»: Κάθε ενδιαφερόμενο φυσικό ή 

νομικό πρόσωπο, που δύναται σύμφωνα με τις διατάξεις 
του Νόμου και της παρούσας Προκήρυξης και προτίθε-
ται να λάβει μέρος στην παρούσα Πιλοτική Ανταγωνι-
στική Διαδικασία.

3.5 «Συμμετέχων»: Το φυσικό ή νομικό πρόσωπο, που 
συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία. 
Κάθε Αίτηση Συμμετοχής και προσφορά θα αφορά έναν 
(1) μόνο Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά. Ενδιαφερόμενος, ο οποίος προτίθεται 
να συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικα-
σία με περισσότερους του ενός Σταθμούς παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά υποχρεούται 
να συμμετέχει στην παρούσα Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία υποβάλλοντας διαφορετικές Αιτήσεις Συμ-
μετοχής και, στην συνέχεια, αν προκριθεί στην δεύτερη 
φάση της διαδικασίας (Στάδιο Β’) ξεχωριστές προσφορές 
κατά την Ηλεκτρονική Δημοπρασία.

3.7 «Επιλεγείς Συμμετέχων»: Ο Συμμετέχων του οποίου 
ο σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φω-
τοβολταϊκά επιλέχθηκε μέσω της παρούσας Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών 
για να ενταχθεί σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης σύμφωνα με τις διατάξεις του 
Ν. 4414/2016.

3.8. «Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση» ή «Αί-
τηση Συμμετοχής»: Η Αίτηση - Υπεύθυνη Δήλωση, την 
οποία πρέπει να καταθέσει/υποβάλει σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Προκήρυξης ο Ενδιαφερόμενος 
για να συμμετάσχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δι-
αδικασία. Η Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση 
πρέπει να έχει τη μορφή των Παραρτημάτων 1 ως 12 
ανάλογα με τη μορφή του Συμμετέχοντος (φυσικό ή 
νομικό πρόσωπο) και την Κατηγορία (Ι ή ΙΙ), στην οποία 
αυτός συμμετέχει, και να συνοδεύεται από τα οριζόμενα 
στο άρθρο 11.2 της Προκήρυξης κατά περίπτωση δικαι-

ολογητικά. Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση 
υπογράφεται, σε περίπτωση νομικού προσώπου, από 
ειδικώς εξουσιοδοτηθέντα νόμιμο εκπρόσωπό του. Η 
Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση θα πρέπει να 
φέρει θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής του υπο-
γράφοντος 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.

3.9 «Προσφορά»: Η/Οι προσφορά/ές που θα υποβάλ-
λει ο Συμμετέχων κατά την δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) της 
Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας στην Ηλεκτρονι-
κή Δημοπρασία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα 
άρθρα 10 και 14 της Προκήρυξης.

3.10 «Άδεια Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας» ή 
«Άδεια Παραγωγής»: Η άδεια για την παραγωγή ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Α.Π.Ε. και, ειδικότερα, από φωτοβολ-
ταϊκά που έχει χορηγηθεί σε φυσικό ή νομικό πρόσω-
πο κάτοχο/ιδιοκτήτη Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 3 του 
Ν. 3468/2006 (Α’129), όπως εκάστοτε ισχύει.

3.11 «Βεβαιώσεις περί μη μεταβολής στοιχείων οι οποί-
ες δεν συνεπάγονται τροποποίηση»: Οι Βεβαιώσεις που 
χορηγεί η Γραμματεία της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τις διατάξεις 
της παρ. 4 του άρθρου 3 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), 
όπως εκάστοτε ισχύει.

3.12 «Διαχειριστής»: Η εταιρεία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗ-
ΝΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 
ΑΕ» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.), που είναι και ο Διαχειριστής του Δι-
κτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΔΔΗΕ), και η 
εταιρεία «ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΕ» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.), που είναι ο 
Ανεξάρτητος Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ.

3.13 «Σύμβαση Σύνδεσης»: Η Σύμβαση Σύνδεσης που 
έχει υπογράψει ο Ενδιαφερόμενος με σταθμό παραγω-
γής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./ Φωτοβολταϊκά, με 
τον αρμόδιο Διαχειριστή, σύμφωνα με τα άρθρα 9, 10 
και 12 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129) και τους Κώδικες 
Διαχείρισης του Συστήματος και του Δικτύου.

3.14 «Οριστική Προσφορά σύνδεσης»: Η Οριστική 
Προσφορά σύνδεσης Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά που έχει χορηγηθεί από 
τον αρμόδιο Διαχειριστή για σταθμό παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά, σύμφωνα 
με τις διατάξεις της παρ. 4 του άρθρου 8 του Ν. 3468/
2006 (ΦΕΚ Α’ 129).

3.15 «Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέρ-
γειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά»: Το φυσικό ή νομικό 
πρόσωπο, που θα κατασκευάσει και θα έχει στην ιδιοκτη-
σία του Σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε./ Φωτοβολταϊκά, βάσει της οικείας άδειας παραγω-
γής 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.

3.16. «Λειτουργική Ενίσχυση»: Η ενίσχυση, που θα 
παρέχεται σε Κατόχους σταθμών παραγωγής ηλεκτρι-
κής ενέργειας από Α.Π.Ε./ Φωτοβολταϊκά, σε ευρώ ανά 
μεγαβατώρα (€/MWh) και στην προκειμένη περίπτωση 
στον Επιλεγέντα Συμμετέχοντα - Κάτοχο σταθμού παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά, 
σύμφωνα με τις διατάξεις του N. 4414/2016. 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36645Τεύχος Β’ 3627/09.11.2016

3. 17 «Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 
Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.)»: Η σύμβαση, που υπογράφει ο 
Επιλεγείς Συμμετέχων - Κάτοχος σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά για τη 
σύνδεση του σταθμού του στο Διασυνδεδεμένο Σύστη-
μα ή στο Δίκτυο, καθώς και την ένταξή του στο καθεστώς 
Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης, βά-
σει των σχετικών διατάξεων του Ν. 4414/2016. Ο Επιλε-
γείς Συμμετέχων πρέπει να πληροί κατά την υπογραφή 
αυτής τις προβλεπόμενες κατά νόμο προϋποθέσεις σύμ-
φωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις 
του άρθρου 9 του Ν. 4414/2016 και των αποφάσεων, που 
θα εκδοθούν κατ’ εξουσιοδότηση αυτού, και τις Πρότυ-
πες Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης, που θα έχουν 
εγκριθεί και θα ισχύουν, οι δε όροι της σύμβασης αυτής 
θα περιλαμβάνουν τους εκάστοτε όρους των ως άνω 
Πρότυπων Συμβάσεων.

3.18 «Σταθερή Τιμή»: Η λειτουργική ενίσχυση με τη 
μορφή σταθερής τιμής, ανά έργο φωτοβολταϊκής εγκα-
τάστασης σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh), που θα 
παρέχεται στον Επιλεγέντα Συμμετέχοντα - Κάτοχο 
σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./
Φωτοβολταϊκά.

3.19 «Σύμβαση λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τι-
μής (Σ.Ε.Σ.Τ.)»: Η σύμβαση, που θα υπογράφει ο Επιλεγείς 
Συμμετέχων - Κάτοχος σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά για την σύνδεση 
του στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα ή στο Δίκτυο, καθώς 
και την ένταξή του στο καθεστώς Λειτουργικής Ενίσχυ-
σης Σταθερής Τιμής, βάσει των σχετικών διατάξεων του 
N. 4414/2016. Ο Επιλεγείς Συμμετέχων πρέπει να πληροί 
κατά την υπογραφή αυτής τις προβλεπόμενες κατά νόμο 
προϋποθέσεις σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία και 
η σύμβαση υπογράφεται σύμφωνα με τη διάταξη του 
άρθρου 10 του Ν. 4414/2016 και των αποφάσεων που 
εκδίδονται κατ’ εξουσιοδότηση αυτού για τις Πρότυπες 
Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης και το περιεχόμενό 
τους. 

3.20 «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά Κατηγορίας Ι»: 

Οι Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φω-
τοβολταϊκά, οι οποίοι εξαιρούνται από την υποχρέωση 
λήψης Άδειας Παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 
4 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), δηλαδή οι Σταθμοί με 
εγκατεστημένη ισχύ μικρότερη ή ίση του ενός (1) MW.

3.21 «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά Κατηγορίας ΙΙ»: Οι Σταθμοί παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, οι οποί-
οι διαθέτουν Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη του ενός 
(1) MW.

3.22 «Διαφορική Προσαύξηση»: Η Λειτουργική Ενίσχυ-
ση σε ευρώ ανά μεγαβατώρα (€/MWh), στη βάση μιας δι-
αφορικής τιμής αποζημίωσης ανά έργο φωτοβολταϊκής 
εγκατάστασης, που θα παρέχεται σε Κατόχους σταθμών 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολ-
ταϊκά και, στην προκειμένη περίπτωση, στον Επιλεγέντα 
Συμμετέχοντα - Κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά, υπό τη μορφή προ-
σαύξησης επιπλέον των εσόδων τους από τη συμμετοχή 

των σταθμών στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας, όπως 
αυτά έχουν διορθωθεί με τη διαδικασία αντιλογισμού της 
απόκλισης εσόδων. Η Διαφορική Προσαύξηση μπορεί να 
λαμβάνει είτε θετικές είτε αρνητικές αριθμητικές τιμές.

3.23 «Τιμή Αναφοράς (Τ.Α.)»: Η τιμή σε ευρώ ανά μεγα-
βατώρα (€/MWh) ανά έργο φωτοβολταϊκής εγκατάστα-
σης, που θα παρέχεται σε κατόχους σταθμών παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά, και στην 
προκειμένη περίπτωση στον Επιλεγέντα Συμμετέχοντα - 
Κάτοχο σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά, στη βάση της οποίας υπολογίζεται 
μηνιαίως η Λειτουργική Ενίσχυση, με τη μορφή της Δι-
αφορικής Προσαύξησης ή της Σταθερής Τιμής, για την 
αποζημίωση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας.

3.24 «Ηλεκτρονική Πλατφόρμα»: Είναι ένα σύνολο 
ηλεκτρονικών εφαρμογών, με τη χρήση των οποίων 
γίνεται (α) εγγραφή μέσω του διαδικτύου στην ιστο-
σελίδα https://www.cosmo-one.gr/register/ από κάθε 
Ενδιαφερόμενο, που θέλει να λάβει μέρος στην εν λόγω 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία (β) υποβολή από τον 
Συμμετέχοντα της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολο-
γητικών συμμετοχής (Στάδιο Α’ της Πιλοτικής Ανταγωνι-
στικής Διαδικασίας) και (γ) συμμετοχή στην Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία (Στάδιο Β’ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας), εφόσον ο Συμμετέχων επιλεγεί να συμ-
μετάσχει στο Β’ Στάδιο της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, σύμφωνα με τους όρους της παρούσας 
Προκήρυξης. Η ηλεκτρονική πλατφόρμα χρησιμοποιεί-
ται από τη ΡΑΕ για τη διεξαγωγή της Πιλοτικής Ανταγω-
νιστικής Διαδικασίας.

3.25 «Ηλεκτρονική Δημοπρασία» ή «Δημοπρασία»: 
Η διενεργούμενη κατά την δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) της 
Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας ηλεκτρονική δη-
μοπρασία υποβολής προσφορών, σύμφωνα με τα άρθρα 
10 και 14 της Προκήρυξης.

3.26 «Εγκατεστημένη ισχύς σταθμού ή ισχύς συμμετο-
χής στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία»: Η ισχύς 
του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά για την οποία έχει χορηγηθεί η Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης προκειμένου για σταθμούς της 
Κατηγορίας Ι (έως και 1 MW), ή η ισχύς για την οποία 
έχει χορηγηθεί η οικεία Άδεια Παραγωγής, όπως ισχύει 
κατά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής στη Πιλοτική 
Ανταγωνιστική Διαδικασία, προκειμένου για σταθμούς 
της Κατηγορίας ΙΙ (άνω του 1 MW).

Άρθρο 4:
Γλώσσα διαδικασίας – Επικύρωση εγγράφων

4.1 Επίσημη γλώσσα της διαδικασίας είναι η Ελληνική 
και κάθε έγγραφο της Ρ.Α.Ε. είναι συντεταγμένο στην 
Ελληνική γλώσσα. Η συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνι-
στική 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. δια-
τυπώνονται εγγράφως, επί ποινή αποκλεισμού, στην Ελ-
ληνική γλώσσα. Κείμενα, που έχουν συνταχθεί σε άλλη 
γλώσσα δεν λαμβάνονται υπόψη. Πρωτότυπα έγγραφα, 
που εκδίδονται από χώρες του εξωτερικού θα συνοδεύ-
ονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή 
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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 Προ-
κήρυξης ως υποχρεωτικά δικαιολογητικά συμμετοχής. 

4.2 Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που 
αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και που θα κατατε-
θούν από τους Συμμετέχοντες στην παρούσα διαδικασία, 
θα είναι νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προ-
ξενείο της χώρας του Συμμετέχοντος, είτε με την επίθε-
ση της σφραγίδας “Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη 
της Χάγης της 5ης Οκτωβρίου 1961 (που κυρώθηκε με 
το Ν. 1497/1984 - ΦΕΚ 188Α’), ώστε να πιστοποιείται η 
γνησιότητά τους. Η μετάφραση των εν λόγω εγγράφων 
μπορεί να γίνει είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του 
ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, είτε από δικη-
γόρο κατά την έννοια των άρθρων 454 του Κώδικα Πο-
λιτικής Δικονομίας και 36 του νέου Κώδικα Δικηγόρων 
(Ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208).

4.3 Γλώσσα διεξαγωγής του διαγωνισμού είναι η Ελ-
ληνική. Όλα τα έγγραφα και οι τυχόν ενστάσεις θα υπο-
βάλλονται στην Ελληνική γλώσσα. 

Άρθρο 5
Επικοινωνία

Οι Ενδιαφερόμενοι/Συμμετέχοντες μπορούν να επικοι-
νωνούν με τη Ρ.Α.Ε. μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) 
pilotpv@rae.gr.

Άρθρο 6
Τεκμήριο από τη συμμετοχή στην Πιλοτική Αντα-
γωνιστική Διαδικασία

Η συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία 
συνιστά τεκμήριο, άλλως εξώδικη ομολογία, ότι ο Συμ-
μετέχων έχει λάβει πλήρη γνώση της ισχύουσας νομο-
θεσίας και της παρούσας Προκήρυξης και αποδέχεται 
ανεπιφύλακτα τους όρους και τις διατάξεις αυτής.

Η συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία 
συνιστά τεκμήριο ότι ο Συμμετέχων γνωρίζει τις υποχρε-
ώσεις για ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονι-
κή ή δοκιμαστική λειτουργία) του Σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά, που θα 
ενταχθεί σε καθεστώς στήριξης λειτουργικής ενίσχυ-
σης κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, 
όπως ορίζονται στην περ. ε’ της παρ. 9 του άρθρου 7 του 
Ν. 4414/2016 εντός των οριζόμενων στην ανωτέρω διά-
ταξη προθεσμιών, καθώς και τη διαδικασία κατάρτισης, 
τις προϋποθέσεις υπογραφής και τους όρους της Σύμ-
βασης λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) 
και της Σύμβασης λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής 
Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.).

ΚΕΦΑΛΑΙΟ Β΄

Άρθρο 7
Δικαίωμα συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγωνι-
στική Διαδικασία - Προϋποθέσεις συμμετοχής

7.1 Στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία δικαιού-
νται να συμμετέχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 

κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής σε 
αυτή: 

(α) είναι Κάτοχοι Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από φωτοβολταϊκά με Άδεια Παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας με εγκατεστημένη ηλεκτρική 
ισχύ μικρότερη ή ίση των δέκα (10) MW (Κατηγορία ΙΙ) ή 
Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτο-
βολταϊκά, ο οποίος εξαιρείται από την υποχρέωση λήψης 
Άδειας Παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του 
Ν. 3468/2006 (Κατηγορία Ι) και 

(β) διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ ή Οριστική 
Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ με την προϋπόθεση ότι έχει 
προσκομιστεί η εγγυητική επιστολή του Ν. 4152/2013 
(ΦΕΚ Α’ 107) ή του Ν. 4062/2012 (ΦΕΚ Α’ 70).

7.2 Σε περίπτωση που ένα νομικό ή φυσικό πρόσωπο 
είναι κάτοχος περισσοτέρων του ενός (1) Σταθμών παρα-
γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά, μπορεί 
να λαμβάνει μέρος στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδι-
κασία υποβάλλοντας ξεχωριστή Αίτηση Συμμετοχής για 
κάθε Σταθμό, που κατέχει, στην ίδια ή σε διαφορετικές 
από τις ως άνω δύο Κατηγορίες Ι και ΙΙ, εγγράφοντας στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και πιστοποιώντας μέσω αυτής διαφορετικό 
χρήστη σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 10 της 
παρούσας Προκήρυξης για τον κάθε σταθμό. 

7.3 Δικαίωμα συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγωνιστι-
κή Διαδικασία έχουν και φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που 
το έργο Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά, που υλοποιούν, έχει ενταχθεί στη Διαδι-
κασία Ταχείας Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) 
ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του 
Ν. 3894/2010, κατά τα προβλεπόμενα στο τελευταίο εδά-
φιο της παρ. 14 του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016, εφόσον 
πληρούν τις προϋποθέσεις των παραγράφων 7.1, 7.2 και 
7.4 της Προκήρυξης.

7.4 Δεν δικαιούνται να συμμετάσχουν στην παρούσα 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία: 

(α) Κάτοχοι σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από φωτοβολταϊκά με Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας με εγκατεστημένη ηλεκτρική ισχύ μεγαλύτερη 
των δέκα (10) MW.

(β) Κάτοχοι σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργει-
ας από φωτοβολταϊκά με Άδεια Παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας ή Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά, ο οποίος εξαιρείται από την υποχρέ-
ωση λήψης Άδειας Παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 
3 και 4 του Ν. 3468/2006 (ΦΕΚ Α’ 129), των οποίων οι 
Σταθμοί έχουν συνδεθεί με το Σύστημα ή το Δίκτυο.

 (γ) Κάτοχοι φωτοβολταϊκών σταθμών με ισχύ >1MW 
για τα έργα των οποίων είχε εκδοθεί Άδεια Εγκατάστα-
σης η οποία ωστόσο έχει λήξει κατά την υποβολή της 
Αίτησης και δεν εμπίπτει στην εξαίρεση του εδ. β) της 
παρ. 13 του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016.

(δ) Κάτοχοι σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά που δεν πληρούν τις προϋποθέσεις 
της παραγράφου 7.1.

7.5. Η συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδι-
κασία γίνεται με ευθύνη του Συμμετέχοντα, στον οποίο 
δεν παρέχεται εκ μόνης της συμμετοχής του οποιοδή-
ποτε δικαίωμα αποζημίωσης. Ειδικότερα, οι Συμμετέχο-
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ντες δεν δικαιούνται καμίας αποζημίωσης σε περίπτωση 
αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης της διαδικασίας. Δια-
τύπωση σχολίων ή αιρέσεων ή όρων ή επιφυλάξεων, θα 
θεωρηθούν ως επιφυλάξεις επί των όρων της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα οδηγήσουν στον 
αποκλεισμό του Συμμετέχοντα που τις διατυπώνει.

7.6. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους 
επαλήθευσης των στοιχείων, που θα υποβληθούν από 
τους Συμμετέχοντες ή να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά 
στοιχεία (δικαιολογητικά και πιστοποιητικά) για την επα-
λήθευση του δικαιώματος συμμετοχής του Συμμετέχοντα.

Άρθρο 8
Τέλος Συμμετοχής

Για τη συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Δια-
δικασία ο Συμμετέχων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, 
να έχει καταβάλει προηγουμένως τέλος συμμετοχής πε-
ντακοσίων Ευρώ (500,00€) υπέρ της Ρ.Α.Ε.. Διευκρινίζεται 
ότι το ως άνω τέλος θα καταβάλλεται για κάθε φωτοβολ-
ταϊκή εγκατάσταση που θα συμμετάσχει στην εν λόγω 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία. Το ποσό αυτό θα 
καταβληθεί στον λογαριασμό που τηρεί η Ρ.Α.Ε. στην 
Τράπεζα: ΕΘΝΙΚΗ, Αριθμός Λογαριασμού: 720/545000-
45 IBAN: GR57 0110 7200 0000 7205 4500 045, SWIFTY-
BIC: ETHNGRAA με την αιτιολογία: pilotpv - ΕΠΩΝΥΜΙΑ 
ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΑ.

Άρθρο 9
Λόγοι αποκλεισμού Συμμετεχόντων 

9.1. Δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην Πιλοτική 
Ανταγωνιστική Διαδικασία και αποκλείονται:

9.1.1. Όσοι Συμμετέχοντες δεν πληρούν τις ανωτέρω 
προϋποθέσεις συμμετοχής σύμφωνα με το άρθρο 7 της 
παρούσας Προκήρυξης. 

9.1.2. Όσοι Συμμετέχοντες ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί 
τους ή μέλη της διοίκησής τους έχουν καταδικαστεί αμε-
τάκλητα κατά την τελευταία τριετία, για έναν ή περισσό-
τερους από τους κατωτέρω λόγους:

α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρ-
θρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

β) Δωροδοκία, κατά το άρθρο 3 της πράξης του Συμ-
βουλίου της 26ης Μαΐου 1997(21) και στο άρθρο 3 
παράγραφος 1 της κοινής δράσης 98/742/ΚΕΠΠΑ του 
Συμβουλίου.

γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηρι-
ότητες, 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.

ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλιας χρεοκοπίας. 

στ) Έχουν καταδικασθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική τους διαγωγή.

9.1.3. Όσοι Συμμετέχοντες τελούν υπό πτώχευση, εκ-
καθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχεί-
ριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης 
αρ. 99 Ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, 
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη 
από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομο-
θετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί διαδι-
κασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική 
διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή διαδικασίας 
εξυγίανσης αρ. 99 Ν. 3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες 
εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

9.1.4. Όσοι Συμμετέχοντες βρίσκονται σε κατάστα-
ση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής της δρα-
στηριότητάς τους ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του 
Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκα-
θάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ A΄ 101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ή επίσης τελούν 
υπό διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκ-
καθάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις.

9.1.5. Όσοι Συμμετέχοντες δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους, όσον αφορά καταβολή των εισφο-
ρών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετι-
κές διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι, ή 
σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

9.1.6. Όσοι Συμμετέχοντες δεν έχουν εκπληρώσει τις 
υποχρεώσεις τους, όσο αφορά την πληρωμή των φό-
ρων και τελών σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις 
της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένοι ή σύμφωνα με 
την Ελληνική νομοθεσία.

9.1.7. Οι Συμμετέχοντες για τους οποίους αποδειχθεί, 
μετά από έλεγχο της ΡΑΕ, ότι έχουν υποβάλει ψευδή δή-
λωση κατά την παροχή των παραπάνω πληροφοριών ή 
δεν έχουν παράσχει τις πληροφορίες αυτές.

9.1.8. Οι Συμμετέχοντες που δεν καταβάλλουν προη-
γουμένως το τέλος συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγω-
νιστική Διαδικασία ύψους πεντακοσίων ευρώ (500,00€) 
υπέρ της Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρ-
θρο 8 της παρούσας Προκήρυξης.

9.1.9. Οι Συμμετέχοντες, που δεν υποβάλουν τα ορι-
ζόμενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης δικαιολογητικά 
συμμετοχής.

9.1.10 Οι Συμμετέχοντες, των οποίων το περιεχόμενο 
των Αιτήσεων Συμμετοχής – Υπευθύνων Δηλώσεων της 
παρ. 11.2.1 του άρθρου 11 της Προκήρυξης δεν έχει, 
κατά περίπτωση, το περιεχόμενο των Παραρτημάτων 1 
ως 12 της Προκήρυξης. 

9.1.11. Οι Συμμετέχοντες, που δεν υποβάλουν στην 
Ρ.Α.Ε. την Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση και 
τα οριζόμενα στο άρθρο 11 της Προκήρυξης δικαιολο-
γητικά κατά τον τρόπο και την διαδικασία, που ορίζεται 
στα άρθρα 10 και 11 της Προκήρυξης.

Στις περιπτώσεις της παραγράφου 9.1.2 ανωτέρω, 
αποκλεισμός του Συμμετέχοντα νομικού προσώπου 
επέρχεται και αν στο αδίκημα ή παράπτωμα έχει υπο-
πέσει μέλος της διοίκησής του, από τα οριζόμενα ειδι-
κότερα στην παρ. 11.2.1 της παρούσας Προκήρυξης.
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Άρθρο 10
Διαδικασία Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
Υποβολής Προσφορών

10.1. Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία θα γίνει 
σε δύο (2) στάδια: 

10.1.1 Στάδιο Α’: Εγγραφή στην Ηλεκτρονική Πλατφόρ-
μα και κατάθεση Δικαιολογητικών Συμμετοχής

10.1.1.1 Εγγραφή στον διαδικτυακό ιστότοπο για τη 
συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική διαδικασία.

Βήμα 1ο: Εγγραφή – χορήγηση κωδικών πρόσβασης - 
πιστοποίηση χρηστών

Κάθε Ενδιαφερόμενος, προκειμένου να υποβάλει την 
Αίτηση Συμμετοχής, τα δικαιολογητικά συμμετοχής και 
να συμμετάσχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδι-
κασία, απαιτείται να υποβάλει αίτηση εγγραφής στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα διενέργειας της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με ηλεκτρονική διεύθυνση 
(URL) https://www.cosmo-one.gr/register. Η ανωτέρω 
αίτηση θα περιλαμβάνει τα στοιχεία, που αφορούν τόσο 
το Ενδιαφερόμενο φυσικό ή νομικό πρόσωπο, όσο και 
τα στοιχεία των χρηστών, που θα εξουσιοδοτήσει για τη 
χρήση των εφαρμογών και την υποβολή των προβλε-
πόμενων από την Προκήρυξη. Ενδεικτικά στα στοιχεία 
αυτά περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων: 

- Ονοματεπώνυμο φυσικού προσώπου ή πλήρης επω-
νυμία νομικού προσώπου. 

- Διακριτικό τίτλο νομικού προσώπου. 
- Δ/νση κατοικίας φυσικού προσώπου ή έδρα νομικού 

προσώπου. 
- ΑΦΜ φυσικού προσώπου ή ΑΦΜ νομικού προσώπου. 
- Τηλέφωνο και fax.
- Ηλεκτρονική διεύθυνση (e-mail). 
- Στοιχεία υπεύθυνου επικοινωνίας.
- Τομέα αγοράς, που δραστηριοποιείται το φυσικό 

ή νομικό πρόσωπο βάσει κωδικοποίησης CPV (στην 
παρούσα περίπτωση δύναται να επιλεγεί ο κωδικός 
CPV09331200 - «Ηλιακά φωτοβολταϊκά στοιχεία» ή ο 
κωδικός CPV 09300000-2 Ηλεκτρική, θερμαντική, ηλιακή 
και πυρηνική ενέργεια).

- Εφαρμογές, για τις οποίες επιθυμεί πρόσβαση (στην 
παρούσα περίπτωση επιλέγεται για τη συμμετοχή στο 
Στάδιο Α’ «Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγωνισμών» και 
για τη συμμετοχή στο Στάδιο Β’, εφόσον ο Συμμετέχων 
επιλεγεί, «Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Δημοπρασιών»). 

- Στοιχεία και μοναδική ηλεκτρονική διεύθυνση 
(e-mail) κάθε προς εγγραφή/πιστοποίηση χρήστη (για 
κάθε φωτοβολταϊκή εγκατάσταση, που πρόκειται να 
συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, 
ο συνδυασμός των ανωτέρω στοιχείων πρέπει να είναι 
μοναδικός).

Με βάση τα παραπάνω στοιχεία, η αίτηση δύναται να 
καταχωρηθεί και κατόπιν επεξεργασίας της και εντός 
της επόμενης εργάσιμης ημέρας αποστέλλονται στον 
αιτούμενο εγγραφής Ενδιαφερόμενο, oι ακόλουθοι κω-
δικοί πρόσβασης στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, ανά 
εγγραφόμενο/πιστοποιούμενο χρήστη:

(α) όνομα χρήστη (username), 
(β) κωδικός οργανισμού (company ID) και 
(γ) αρχικός κωδικός εισόδου (password). 

Με την πρώτη είσοδο στην ως άνω εφαρμογή ο Ενδι-
αφερόμενος (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) κωδι-
κούς πρόσβασης, που θα έχουν χορηγηθεί σε κάθε χρή-
στη (username, company ID). 

Σε περίπτωση, που ο Συμμετέχων είναι κάτοχος πε-
ρισσοτέρων του ενός (1) Σταθμών παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας, για τις οποίες καταθέτει ξεχωριστές 
Αιτήσεις Συμμετοχής, σύμφωνα με τους όρους της πα-
ρούσας Προκήρυξης, για την είσοδό του στην ως άνω 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα, θα προβεί στη δημιουργία 
περισσότερων πιστοποιημένων χρηστών (όσων και τα 
έργα, που πρόκειται να συμμετάσχουν στην Πιλοτική 
Ανταγωνιστική Διαδικασία), οι οποίοι θα συμμετάσχουν 
στην Κατηγορία Ι ή ΙΙ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Δι-
αδικασίας, που θα επιλέξουν, ανάλογα με το έργο τους. 
Στην ειδική περίπτωση που ο Συμμετέχων είναι Φυσικό 
Πρόσωπο και θέλει να συμμετάσχει με διαφορετικά έργα, 
τότε θα πρέπει να κάνει πολλαπλές αιτήσεις εγγραφής με 
τα ίδια στοιχεία χρήστη δηλαδή τα ατομικά του στοιχεία, 
αλλά να δηλώσει διαφορετικές ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
(e-mails) για κάθε έργο.

Οι Συμμετέχοντες δύνανται να υποβάλλουν την ανω-
τέρω αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα 
από τις 10/11/2016 και ώρα 20:00 ως και σαράντα οκτώ 
(48) ώρες πριν από την καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
κατάθεσης των Αιτήσεων Συμμετοχής και των δικαιο-
λογητικών συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία, ήτοι μέχρι την 20/11/2016 και ώρα 15:00.

Βήμα 2ο: Υποβολή Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνη 
Δήλωση και Δικαιολογητικών

Στη συνέχεια, έπειτα από τη λήψη των πιο πάνω κω-
δικών πρόσβασης οι Συμμετέχοντες πρέπει να μετα-
βούν στην ιστοσελίδα με ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) 
https://www.marketsite.gr. Με τη χρήση των κωδικών 
πρόσβασής τους εισέρχονται στο περιβάλλον εφαρμο-
γών και επιλέγουν τις «Εφαρμογές Ηλεκτρονικών Διαγω-
νισμών» για τη συμμετοχή στην πρώτη φάση (Στάδιο Α’) 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Στην εφαρμογή αυτή θα υποβάλλουν υποχρεωτικά 
ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα την Αίτηση 
Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση και τα δικαιολογητικά 
συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 
της παρούσας Προκήρυξης επιλέγοντας την Κατηγο-
ρία, στην οποία επιθυμούν να συμμετάσχουν, ήτοι (α) 
Κατηγορία Ι (<1MW) - Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά Κατηγορίας Ι ή (β) 
Κατηγορία ΙΙ (>1MW) - Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά Κατηγορίας ΙΙ, κα-
θώς και τη μορφή του Συμμετέχοντος (φυσικό πρόσω-
πο, Α.Ε., Ε.Π.Ε., προσωπικές εταιρίες (Ο.Ε.- Ε.Ε. - Αστική 
εταιρία), Ι.Κ.Ε. ή λοιπά νομικά πρόσωπα). 

Ρητά σημειώνεται ότι μετά την οριστική ηλεκτρονική 
υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυνης Δήλω-
σης και των δικαιολογητικών συμμετοχής, ο Συμμετέ-
χων πρέπει, επί ποινή αποκλεισμού, εντός αυστηρής 
προθεσμίας τριών (3) εργασίμων ημερών από τη λήξη 
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της προθεσμίας υποβολής των Αιτήσεων Συμμετοχής 
να καταθέσει στο πρωτόκολλο της Ρυθμιστικής Αρχής 
Ενέργειας κλειστό και σφραγισμένο φάκελο με τα δικαι-
ολογητικά που αναφέρονται στην παράγραφο 11.4 της 
παρούσας Προκήρυξης με την ένδειξη:

«ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ (Κατηγορία Ι ή ΙΙ)
[Επωνυμία Συμμετέχοντος]»
10.1.1.2. Η Ρ.Α.Ε., 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 πα-
ρούσας και θα προκρίνει στην επόμενη φάση (Στάδιο Β’) 
τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα σχετικά κριτήρια 
και δύνανται να συμμετάσχουν στο Στάδιο Β’ της Πιλο-
τικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, για κάθε μία από τις 
Κατηγορίες Ι και ΙΙ.

Η Ολομέλεια της Ρ.Α.Ε. με απόφασή της θα καταρτίσει 
Προσωρινό Κατάλογο Συμμετεχόντων για κάθε μία από 
τις Κατηγορίες Ι και ΙΙ, που προκρίθηκαν για τη συμμε-
τοχή τους στη δεύτερη φάση (Στάδιο Β’) της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και Προσωρινό Κατάλογο 
Αποκλεισθέντων, που θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα 
της Ρ.Α.Ε..

Οι έχοντες έννομο συμφέρον δύναται να υποβάλλουν 
ενστάσεις ενώπιον της Ρ.Α.Ε. εντός προθεσμίας δύο ερ-
γάσιμων (2) ημερών από την ημερομηνία ανάρτησης του 
Προσωρινού Καταλόγου Αποκλεισθέντων, σύμφωνα με 
το άρθρο 13 της Προκήρυξης. Η Ρ.Α.Ε., αφού εξετάσει 
τις τυχόν υποβληθείσες ενστάσεις, αποφασίζει σχετικά 
με τον Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων και τον Ορι-
στικό Κατάλογο Αποκλεισθέντων για κάθε μία από τις 
ανωτέρω δύο Κατηγορίες έργων (Ι και ΙΙ), σύμφωνα με 
το χρονοδιάγραμμα της παραγράφου 10.1.3. 

10.1.1.3. Προκειμένου να επιτευχθεί ικανοποιητικός 
ανταγωνισμός και να υπάρξει επιτυχία της εν λόγω πιλο-
τικής ανταγωνιστικής διαδικασίας, τίθεται ο ακόλουθος 
βασικός κανόνας: Το άθροισμα της ισχύος όλων των Συμ-
μετεχόντων του Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων, 
σε κάθε μία Κατηγορία, πρέπει να υπερβαίνει κατά 40% 
τη δημοπρατούμενη ισχύ της Κατηγορίας αυτής. 

Λαμβάνοντας υπόψη τον Κανόνα αυτό, και τον Οριστι-
κό Κατάλογο Συμμετεχόντων, η Ρ.Α.Ε. με απόφασή της 
θα οριστικοποιήσει την ακριβή ισχύ δημοπράτησης για 
κάθε μία από τις δύο κατηγορίες, η οποία θα βρίσκεται 
εντός της ζώνης ισχύος της παρούσας προκήρυξης, δηλ. 
για την Κατηγορία Ι: μεταξύ 4MW και 7MW, και για την 
Κατηγορία ΙΙ: μεταξύ 33MW και 36MW, ώστε ταυτόχρο-
να το άθροισμα της δημοπρατούμενης ισχύος των δύο 
κατηγοριών Ι και ΙΙ να είναι το σύνολο της δημοπρατού-
μενης ισχύος, δηλαδή 40MW.

Σε περίπτωση που ο ανωτέρω Κανόνας δεν ικανοποι-
είται σε μία από τις ανωτέρω Κατηγορίες Ι ή/και ΙΙ, τότε 
η εν λόγω πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία της Κα-
τηγορίας, για την οποία δεν ικανοποιείται ο όρος αυτός, 
ακυρώνεται.

• Για παράδειγμα: Έστω ότι στην Κατηγορία Ι, η δημο-
πρατούμενη ισχύς είναι 4MW (επιλογή μεταξύ 4 και 7 MW 
σύμφωνα με την παρούσα προκήρυξη). Εάν το άθροισμα 
της ισχύος των Συμμετεχόντων στην εν λόγω πιλοτική 

ανταγωνιστική διαδικασία είναι μικρότερο των 5,6MW, 
η πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία για την Κατηγορία 
αυτή θα ακυρωθεί.

10.1.1.4. Η Ρ.Α.Ε., με την απόφασή της σχετικά με τον 
Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων και τον Οριστικό 
Κατάλογο Αποκλεισθέντων για κάθε μία από τις ανω-
τέρω δύο Κατηγορίες έργων (Ι και ΙΙ), προσδιορίζει την 
ακριβή ισχύ δημοπράτησης για κάθε μία από τις δύο 
Κατηγορίες έργων (Ι και ΙΙ), ενημερώνοντας κάθε έναν 
Συμμετέχοντα στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου (e-mail), που έχει δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής 
του και αναρτά τα αποτελέσματα στην ιστοσελίδα της.

Σε περίπτωση που ακυρωθεί η πιλοτική ανταγωνιστι-
κή διαδικασία για κάποια από τις ως άνω Κατηγορίες, 
τότε επιστρέφεται το ποσό της εγγυητικής επιστολής 
Συμμετοχής (ύψους 1%) σε κάθε έναν Συμμετέχοντα της 
Κατηγορίας αυτής που ακυρώθηκε. Το Τέλος Συμμετο-
χής, όπως προσδιορίζεται στην παρούσα Προκήρυξη, 
δεν επιστρέφεται σε καμία περίτπωση μετά τη λήξη της 
προθεσμίας Ηλεκτρονικής κατάθεσης Αιτήσεων.

Οι Συμμετέχοντες, που πληρούν τα απαιτούμενα κρι-
τήρια και περιλαμβάνονται στον ανωτέρω Οριστικό Κα-
τάλογο Συμμετεχόντων, θα ειδοποιούνται ηλεκτρονικά 
από τη Ρ.Α.Ε. στη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
(e-mail), που έχουν δηλώσει στην Αίτηση Συμμετοχής 
τους, προκειμένου να συμμετάσχουν στη δεύτερη φάση 
(Στάδιο Β’) της Πιλοτικής 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 Πιλοτικής Ανταγωνι-
στικής Διαδικασίας.

10.1.2 Στάδιο Β’: Συμμετοχή στην Ηλεκτρονική δη-
μοπρασία της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας -
Αποτελέσματα

10.1.2.1. Οι Συμμετέχοντες, που περιλαμβάνονται 
στους Οριστικούς Καταλόγους (α) Συμμετεχόντων στην 
κατηγορία/τμήμα «Σταθμοί παραγωγής ηλεκτρικής 
ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά Κατηγορίας Ι» και 
(β) Συμμετεχόντων στην κατηγορία/τμήμα «Σταθμοί πα-
ραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά 
Κατηγορίας ΙΙ» θα κληθούν από τη Ρ.Α.Ε. με ηλεκτρονι-
κό 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 Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 
Κατά το χρονικό διάστημα, από την ημερομηνία ανάρτη-
σης των αποτελεσμάτων του πρώτου σταδίου, μέχρι την 
ημερομηνία διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
o πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών (cosmoONE) θα 
παρέχει διευκρινίσεις σχετικά με τη χρήση της Ηλεκτρο-
νικής Πλατφόρμας (Helpdesk). 

10.1.2.2. Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί 
την 12/12/2016, διακριτά για κάθε μία από τις δύο Κατη-
γορίες Ι και ΙΙ. Οι όροι, οι επιμέρους φάσεις του Σταδίου 
Β’ και η διαδικασία της ανωτέρω δημοπρασίας περιγρά-
φονται αναλυτικά στο άρθρο 14 της παρούσας Προκή-
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ρυξης. Μετά την ηλεκτρονική Δημοπρασία κάθε μίας 
από τις δύο Κατηγορίες Ι και ΙΙ δύναται να υποβληθούν 
ενστάσεις με ηλεκτρονικό μήνυμα στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση pilotpv@rae.gr αυστηρά εντός τριάντα (30) 
λεπτών από την ώρα λήξης της Ηλεκτρονικής Δημοπρα-
σίας.

10.1.2.3. Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δη-
μοπρασίας, ο ανωτέρω πάροχος ηλεκτρονικών δημο-
πρασιών περατώνει το έργο του με την επίσημη αποστο-
λή των αποτελεσμάτων της στη Ρ.Α.Ε.. Η Ρ.Α.Ε. με βάση 
τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας και 
κατόπιν της εξέτασης των τυχόν υποβληθεισών ενστά-
σεων σύμφωνα με την παράγραφο 14.3 της παρούσας 
Προκήρυξης, αποφασίζει σχετικά με τους Συμμετέχοντες 
- Κάτοχους σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά, που μειοδότησαν και επιλέ-
χθηκαν μέσω της εν λόγω ανταγωνιστικής διαδικασίας, 
για να ενταχθούν σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης ανά κατηγορία συμμετοχής 
(Κατηγορία Ι και ΙΙ) και αναρτά στην ιστοσελίδα της τα 
εν λόγω αποτελέσματα.

10.1.3. Η Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία θα διε-
ξαχθεί σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα, που παρουσι-
άζεται στον παρακάτω πίνακα:

Χρονοδιάγραμμα Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
Δημοσίευση της Προκήρυξης
Υποβολή ερωτημάτων Ενδιαφερο-
μένων επί της Προκήρυξης και της 
Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικα-
σίας.

Ως την 17/11/2016, 
ώρα 15:00

Αίτηση εγγραφής στην Ηλεκτρονική 
Πλατφόρμα διενέργειας της Πιλοτι-
κής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας.

Από την 14/11/2016, 
ώρα 09:00 ως 20/11/2016 
και ώρα 15.00

Εκκίνηση ηλεκτρονικής κατάθεσης 
Αιτήσεων Συμμετοχής – Υπευθύνων 
Δηλώσεων και Δικαιολογητικών 
Συμμετοχής κατά τα οριζόμενα στο 
άρθρο 11 της Προκήρυξης.

Από την 14/11/2016, 
ώρα 16:00

Ηλεκτρονική κατάθεση Αιτήσεων 
Συμμετοχής – Υπευθύνων Δηλώ-
σεων και Δικαιολογητικών κατά τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11 της Προ-
κήρυξης (Καταληκτική Ημερομηνία)

Ως την 22/11/2016 
και ώρα 15:00

Υποβολή πρωτότυπων εγγράφων 
(Hard Copy) της αίτησης Συμμε-
τοχής στη Ρ.Α.Ε., σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11 παρ. 4 της 
Προκήρυξης.

Ως την 25/11/2016 
και ώρα 15:00

Αξιολόγηση/Εξέταση των υποβλη-
θέντων Αιτήσεων Συμμετοχής -
 Υπευθύνων Δηλώσεων και δικαιο-
λογητικών από τη Ρ.Α.Ε..

Ως την 30/11/2016

Απόφαση Ρ.Α.Ε. – Ανακοίνωση 
Προσωρινού Καταλόγου Συμμετε-
χόντων στο Στάδιο Β’ της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
Προσωρινού Καταλόγου Αποκλει-
σθέντων.

30/11/2016

Υποβολή ενστάσεων 
από Συμμετέχοντες.

Από 1/12/2106 έως 
2/12/2016 
και ώρα 14:00

Απόφαση Ρ.Α.Ε. 
α) επί των τυχόν ενστάσεων των 
Συμμετεχόντων, 
β) Οριστικοποίηση Καταλόγου Συμ-
μετεχόντων για το Στάδιο Β’, 
γ) Οριστικοποίηση της ισχύος Δη-
μοπράτησης για κάθε μία από τις 
Κατηγορίες Ι και ΙΙ.

07/12/2016

Διενέργεια εικονικών δημοπρασιών, 
εκπαίδευση Συμμετεχόντων στο 
Στάδιο Β’ της Πιλοτικής Ανταγωνι-
στικής Διαδικασίας.

07-09/12/2016

Διενέργεια Ηλεκτρονικών Δημο-
πρασιών υποβολής προσφορών 
διακριτά για κάθε μία από τις δύο 
Κατηγορίες Ι και ΙΙ.

12/12/2016

Κατηγορία Ι: 10:00 π.μ.
Κατηγορία ΙΙ: 12:00 π.μ.
Απόφαση Ρ.Α.Ε. επί των οριστικών 
αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας.

12/12/2016

Ανακοίνωση και ενημέρωση των 
Συμμετεχόντων - φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων που επελέγησαν για 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη 
μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης.

12/12/2016

Άρθρο 11
Στάδιο Α’ Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - 
Δικαιολογητικά συμμετοχής – Διαδικασία και 
περιεχόμενο

11.1. Η υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύθυ-
νης Δήλωσης και των δικαιολογητικών συμμετοχής στην 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία γίνεται ηλεκτρονικά 
το αργότερο μέχρι 22/11/2016 και ώρα 15:00, στην Ηλε-
κτρονική Πλατφόρμα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγω-
νιστικής Διαδικασίας με ηλεκτρονική διεύθυνση (URL) 
https://www.marketsite.gr. Εντός της ανωτέρω προθε-
σμίας ο Ενδιαφερόμενος πρέπει να έχει ολοκληρώσει 
οριστικά την ηλεκτρονική υποβολή της Αίτησης Συμμε-
τοχής – Υπεύθυνης Δήλωσης και των δικαιολογητικών 
συμμετοχής. Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας 
η είσοδος στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα δε θα είναι δυ-
νατή προς υποβολή των ανωτέρω. 

Μετά την υποβολή της Αίτησης Συμμετοχής – Υπεύ-
θυνης Δήλωσης και των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, 
η Ηλεκτρονική Πλατφόρμα αποστέλλει αυτόματα στο 
Συμμετέχοντα ηλεκτρονικό μήνυμα (e-mail), με το οποίο 
ενημερώνεται για το χρόνο (ημερομηνία και ώρα) και την 
παραλαβή της Αίτησης Συμμετοχής του και για το μονα-
δικό αριθμό κατάθεσης (ID) αυτής. Επισημαίνεται ότι το 
ως άνω ηλεκτρονικό μήνυμα είναι αυτοματοποιημένο 
μήνυμα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και αποτελεί 
απλή απόδειξη παραλαβής. Η πληρότητα των Αιτήσεων 
Συμμετοχής και δικαιολογητικών συμμετοχής, που υπο-
βλήθηκαν, και η τήρηση των όρων και προϋποθέσεων 
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της παρούσας Προκήρυξης κατά την πρώτη φάση (Στά-
διο Α’) της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, θα 
διαπιστωθούν με απόφαση της Ρ.Α.Ε., η οποία εκδίδεται 
μετά την εξέταση/αξιολόγηση του συνόλου των υπο-
βληθεισών Αιτήσεων Συμμετοχής και δικαιολογητικών. 

Αιτήσεις Συμμετοχής – Υπεύθυνες Δηλώσεις και δι-
καιολογητικά συμμετοχής, που υποβληθούν στην Ηλε-
κτρονική Πλατφόρμα της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας μετά από την ώρα και ημερομηνία, που 
ορίζονται ανωτέρω ως καταληκτική ημερομηνία και ώρα 
υποβολής τους ή που τυχόν περιέλθουν στην Ρ.Α.Ε. με 
οποιοδήποτε άλλο τρόπο πέρα των οριζόμενων ανω-
τέρω δεν θα λαμβάνονται υπόψη και θα επιστρέφονται 
στον Ενδιαφερόμενο.

11.2. Οι Ενδιαφερόμενοι, προκειμένου να συμμετά-
σχουν στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβάλ-
λουν 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 ή .jpeg):

11.2.1. Αίτηση Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση στην 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία πλήρως συμπλη-
ρωμένη, υπογεγραμμένη (κατά περίπτωση) από το 
Συμμετέχον φυσικό πρόσωπο ή το νόμιμο εκπρόσωπο 
του Συμμετέχοντος νομικού προσώπου σύμφωνα με τα 
υποδείγματα των Παραρτημάτων 1 ως 12 της παρούσας 
Προκήρυξης με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής 
του υπογράφοντος προσώπου από αρμόδια αρχή, στην 
οποία θα δηλώνουν μεταξύ άλλων υπεύθυνα σύμφωνα 
με άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 ότι: 

i. Αποδέχονται ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκή-
ρυξης. 

ii. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, 
συμβάσεων κ.λπ. τυπικών δικαιολογητικών, που θα υπο-
βάλλουν, δεν έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την 
ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και της 
Προσφοράς και έχουν τηρήσει τους όρους αυτών.

iii. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, ότι δεν έχουν 
γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό, εκτός όσων 
αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ, Ανακοινώσεις, αποφάσεις 
κ.λπ. που προσκομίσθηκαν, ότι τα όργανα διοίκησης του 
νομικού προσώπου, η σύνθεση του αρμοδίου οργάνου, η 
συγκρότησή του σε σώμα και οι αρμοδιότητες και εξου-
σίες των εκπροσώπων του νομικού προσώπου - εταιρίας 
είναι πράγματι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρα-
κτικό, αποφάσεις κ.λπ. όπως δημοσιεύθηκε. 

iv. Δεν έχουν καταδικασθεί με αμετάκλητη απόφαση 
ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδικήματα, που 
επιφέρουν τον αποκλεισμό τους από τη συμμετοχή στην 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και, ειδικότερα, για:

(α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρ-
θρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 98/773/ΔΕΥ 
του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

(β) 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.

(γ) Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης 
για την προστασία των οικονομικών συμφερόντων των 
Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων.

(δ) Νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστη-
ριότητες, 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.

(ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, 
εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας, δωροδοκίας και 
δόλιας χρεοκοπίας. 

(στ) Έχουν καταδικασθεί, σύμφωνα με την νομοθεσία 
του κράτους εγκατάστασης, για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική του διαγωγή.

v. Δεν τελούν υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δρα-
στηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμ-
βιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν. 3588/2007 ή 
οποιαδήποτε άλλη κατάσταση, που προκύπτει από παρό-
μοια 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 δια-
χείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη 
κατάσταση, που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες 
εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις.

vi. Σε περίπτωση νομικού προσώπου ότι δε βρίσκεται 
σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή αναστολής 
της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση 
του Κ.Ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκ-
καθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ A΄ 101), όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις και, δεν τελεί υπό 
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκα-
θάρισης των ανωτέρω νομοθετημάτων ή υπό άλλες 
ανάλογες καταστάσεις.

vii. Δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παρά-
πτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί πειθαρχι-
κά με οποιοδήποτε τρόπο.

viii. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσο 
αφορά την καταβολή εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/
και του κράτους εγκατάστασής τους.

ix. Έχουν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις τους, όσο αφο-
ρά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλουν 
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/
και του κράτους εγκατάστασής τους.

Εφόσον ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο, η ανω-
τέρω Αίτηση Συμμετοχής -Υπεύθυνη Δήλωση περιλαμ-
βάνει δήλωση και των:

- ομόρρυθμων εταίρων και διαχειριστών (σε περίπτω-
ση ομόρρυθμων ή ετερορρύθμων εταιρειών),

- διαχειριστών (σε περίπτωση εταιρειών περιορισμέ-
νης ευθύνης), 

- προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου (σε περίπτω-
ση ανώνυμης εταιρείας), 

- φυσικών προσώπων που ασκούν τη διοίκησή του (σε 
κάθε άλλη περίπτωση),

- και επιπλέον του φυσικού προσώπου, που υπογράφει 
την Αίτηση Συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
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Διαδικασία για λογαριασμό του νομικού προσώπου, αν 
είναι διαφορετικό από τα παραπάνω. 

Εφόσον, έχουν διαπραχθεί αδικήματα της περίπτωσης 
στ’ της παραγράφου 9.2.1 του άρθρου 9 της παρούσας 
Προκήρυξης, στο πρόσωπο του Συμμετέχοντα ή των 
ανωτέρω προσώπων, οφείλει αυτός να τα αναφέρει ανα-
λυτικά στην Αίτηση Συμμετοχής -Υπεύθυνη Δήλωση και 
να συνυποβάλλει την καταδικαστική απόφαση, προκει-
μένου 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.

11.2.2. Αντίγραφο του αποδεικτικού καταβολής του τέ-
λους συμμετοχής πεντακοσίων ευρώ (500,00€) σύμφωνα 
με το άρθρο 7 παρ. 6 του Ν. 4414/2016 και το άρθρο 8 
της Προκήρυξης. 

11.2.3. Σε περίπτωση Συμμετέχοντος νομικού προ-
σώπου η ως άνω Αίτηση Συμμετοχής απαιτείται να συ-
νοδεύεται από Πρακτικό απόφασης του Διοικητικού 
Συμβουλίου της εταιρείας σε περίπτωση Α.Ε. ή απόφα-
ση 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, για κάθε Συμμετέχοντα, 
με την οποία: 

(α) Εγκρίνεται η συμμετοχή τους στην Πιλοτική Αντα-
γωνιστική Διαδικασία.

(β) Ορίζεται ο νόμιμος εκπρόσωπος με εξουσία να 
υπογράφει δεσμευτικά για το Συμμετέχοντα την Αίτηση 
Συμμετοχής – Υπεύθυνη Δήλωση και όλα τα έγγραφα της 
Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

(γ) Ορίζονται τα στοιχεία επικοινωνίας και πιστοποίη-
σης του Συμμετέχοντα και ιδίως ο χρήστης και η διεύ-
θυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του (e-mail), μέσω 
της οποίας θα γίνεται η εγγραφή και πιστοποίηση στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα του παρόχου διενέργειας της 
Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, κατά τα οριζόμενα στο άρ-
θρο 10 της Προκήρυξης.

(δ) Ορίζεται αντίκλητος (ο οποίος δύναται να είναι το 
ίδιο πρόσωπο με το νόμιμο εκπρόσωπο), με πλήρη στοι-
χεία επικοινωνίας αυτού (ονοματεπώνυμο, διεύθυνση, 
αριθμός τηλεφώνου, φαξ, e-mail κ.λπ.), προκειμένου να 
μπορεί η Ρ.Α.Ε. να έλθει σε επικοινωνία με το Συμμετέ-
χοντα.

Η ανωτέρω απόφαση πρέπει να έχει συνταχθεί σύμ-
φωνα με το Παράρτημα 13 της Προκήρυξης.

11.2.4. Νομιμοποιητικά έγγραφα και στοιχεία Συμμε-
τέχοντος: 

11.2.4.1. Αν ο Συμμετέχων είναι ανώνυμη εταιρεία 
(Α.Ε.), απαιτείται να υποβάλει κωδικοποιημένο καταστα-
τικό της εταιρείας, Φ.Ε.Κ. συστάσεως, Φ.Ε.Κ. Διοικητικού 
Συμβουλίου και Φ.Ε.Κ. νομιμοποιήσεων (ή/και σχετικές 
Ανακοινώσεις από το Γ.Ε.ΜΗ.), με το σύνολο των τροπο-
ποιήσεών τους μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της 
Αίτησης Συμμετοχής, καθώς και Βεβαιώσεις της Διεύ-
θυνσης Ανάπτυξης/Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού της 
αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας της έδρας του ή/και 
βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά 
τόπους επιμελητηρίου για τις τροποποιήσεις του Κατα-
στατικού του, ισχύον Δ.Σ., μη λύση της εταιρείας κ.λπ. 

11.2.4.2. Αν ο Συμμετέχων είναι προσωπική εταιρεία 
(Ο.Ε., Ε.Ε.) απαιτείται να υποβάλει συμφωνητικό σύστα-
σης με όλες τις τροποποιήσεις ως την ημέρα υποβολής 
της προσφοράς, καθώς και Βεβαιώσεις του Πρωτοδι-
κείου της έδρας του ή/και βεβαίωση από τις υπηρεσίες 
Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου για τις 
τροποποιήσεις του Καταστατικού του, εκπροσώπηση, 
μη λύση κ.λπ. 

11.2.4.3. Αν ο Συμμετέχων είναι εταιρεία περιορισμέ-
νης ευθύνη (Ε.Π.Ε.) απαιτείται να υποβάλει κωδικοποι-
ημένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως με το σύνολο 
των τροποποιήσεων ως την ημέρα της υποβολής της 
Αίτησης Συμμετοχής (ή/και σχετικές Ανακοινώσεις από 
το Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και Βεβαιώσεις του Πρωτοδικείου της 
έδρας του ή/και βεβαίωση από τις υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. του 
αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου για τις τροποποιή-
σεις του Καταστατικού του, εκπροσώπηση, μη λύση κ.λπ.

11.2.4.4. Αν ο Συμμετέχων είναι ιδιωτική κεφαλαιου-
χική εταιρεία (Ι.Κ.Ε.) απαιτείται να προσκομίσει κωδικο-
ποιημένο καταστατικό και ΦΕΚ συστάσεως με το σύνολο 
των τροποποιήσεων έως την ημέρα της υποβολής της 
Αίτησης Συμμετοχής (ή/και σχετικές Ανακοινώσεις από 
το Γ.Ε.ΜΗ.), καθώς και Βεβαιώσεις από τις υπηρεσίες 
Γ.Ε.ΜΗ. του αρμόδιου κατά τόπους επιμελητηρίου για 
τις τροποποιήσεις του Καταστατικού του, εκπροσώπηση, 
μη λύση κ.λπ.

11.2.4.5. Αν ο Συμμετέχων είναι νομικό πρόσωπο δη-
μοσίου δικαίου (Ν.Π.Δ.Δ.), νομικό πρόσωπο ιδιωτικού 
δικαίου (Ν.Π.Ι.Δ.), ίδρυμα ή έχει άλλη νομική μορφή 
απαιτείται να προσκομίσει αντίγραφο της ιδρυτικής του 
πράξης (Νόμος, Π.δ., αποφάσεις κ.λπ.), τις τροποποιήσεις 
της ιδρυτικής του πράξης πράξεις, ΦΕΚ, το Κωδικοποιη-
μένο καταστατικό του, την απόφαση εκλογής/ συγκρό-
τησης του οργάνου διοίκησης, Διοικητικού Συμβουλίου 
κ.λπ. και της εκπροσώπησης κ.λπ. 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.

11.2.4.6. Αν ο Συμμετέχων είναι φυσικό πρόσωπο απαι-
τείται να προσκομίσει επικυρωμένο αντίγραφο της αστυ-
νομικής του ταυτότητας και την έναρξη επιτηδεύματος 
από την αντίστοιχη Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία με 
τις μεταβολές της.

11.2.5 έγγραφα Αδειοδότησης για σταθμούς <1MW: 
Οι Συμμετέχοντες στην κατηγορία «Σταθμοί παραγω-

γής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά, Κα-
τηγορία Ι (<1MW) - Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που 
εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης Άδειας Παρα-
γωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του Ν. 3468/2006 
(ΦΕΚ Α’ 129)», προσκομίζουν τα ακόλουθα δικαιολογη-
τικά και στοιχεία κατά περίπτωση:

11.2.5.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που διαθέ-
τουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

11.2.5.1.1. Την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, που 
τους έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

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 
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χρόνο υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής στην Πιλοτι-
κή Ανταγωνιστική Διαδικασία να έχει υποβληθεί στον 
αρμόδιο Διαχειριστή.

11.2.5.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, που έχουν 
Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ.

11.2.5.2.1. Τη Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Δι-
αχειριστή.

11.2.6. Έγγραφα Αδειοδότησης για σταθμούς >1MW: 
Οι Συμμετέχοντες στην κατηγορία «Σταθμοί παρα-

γωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά, 
Κατηγορίας ΙΙ (>1MW) - Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις 
που υποχρεούνται σε λήψη Άδειας Παραγωγής» προσκο-
μίζουν τα ακόλουθα δικαιολογητικά και στοιχεία κατά 
περίπτωση:

11.2.6.1. Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις, που διαθέ-
τουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ:

11.2.6.1.1. Την Άδεια Παραγωγής με τις εγκεκριμένες 
τροποποιήσεις της και τις σχετικές Βεβαιώσεις περί με-
ταβολής στοιχείων της.

11.2.6.1.2. Την Οριστική Προσφορά Σύνδεσης, που 
τους έχει χορηγηθεί από τον αρμόδιο Διαχειριστή. 

11.2.6.1.3. 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 Πιλοτι-
κή Ανταγωνιστική Διαδικασία να έχει υποβληθεί στον 
αρμόδιο Διαχειριστή.

11.2.6.2 Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις με Σύμβαση 
Σύνδεσης σε ισχύ:

11.2.6.2.1. Την Άδεια Παραγωγής με τις εγκεκριμένες 
τροποποιήσεις της και τις σχετικές Βεβαιώσεις περί με-
ταβολής στοιχείων της.

11.2.6.2.2. Τη Σύμβαση Σύνδεσης με τον αρμόδιο Δι-
αχειριστή.

11.2.7. Εγγυητικές Επιστολές
11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής για την εξα-

σφάλιση της συμμετοχής Ενδιαφερομένου στον Διαγωνι-
σμό και την διασφάλιση της καλής και αποτελεσματικής 
διεξαγωγής του. 

Κατάθεση εγγυητικής: Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετο-
χής κατατίθεται στη Ρ.Α.Ε. με την υποβολή του φακέλου 
της πρώτης φάσης (Α’ Στάδιο), κατά τα προβλεπόμενα 
στο άρθρο 11 της παρούσας Προκήρυξης.

Ποσό της εγγυητικής: Το ποσό της ανωτέρω Εγγυ-
ητικής Επιστολής Συμμετοχής που κατατίθεται για τη 
συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, 
ανέρχεται σε ποσοστό 1% της συνολικής επένδυσης, 
θεωρώντας δε, ως βάση υπολογισμού, ότι το κόστος ενός 
τυπικού έργου φωτοβολταϊκής εγκατάστασης Κατηγο-
ρίας Ι και ΙΙ υπολογίζεται στο ποσό των 1.000,00€/kW 
εγκατεστημένης ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστα-
σης. Δηλαδή, το ύψος του ποσού της εν λόγω Εγγυητικής 
Επιστολής Συμμετοχής υπολογίζεται σε 10€/kW εγκατε-
στημένης ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης που 
θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία.

Διάρκεια ισχύος της εγγυητικής: Οι ανωτέρω εγγυητι-
κές επιστολές επί ποινή αποκλεισμού συντάσσονται σύμ-
φωνα με το Παράρτημα 14 (για την Κατηγορία Ι (<1MW)) 
και το Παράρτημα 15 (για την Κατηγορία ΙΙ (>1MW)) της 
παρούσας Προκήρυξης και θα έχουν διάρκεια ισχύος για 

την Κατηγορία Ι (<1MW) είκοσι ένα (21) μήνες από την 
οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, και για την Κατηγορία ΙΙ 
(>1MW) είκοσι επτά (27) μήνες από την οριστική κατακύ-
ρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας.

Έκδοση: Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται 
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα, ή τα κράτη προέλευσης των Συμμετεχόντων 
και έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυ-
τών, αυτό το δικαίωμα, ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και 
Δανείων ή άλλους φορείς που έχουν, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, αρμοδιότητα έκδοσης. Εγγυήσεις που εκ-
δίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, συνοδεύονται 
υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 
μετάφρασή τους στην ελληνική γλώσσα. 

Κατάπτωση: Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή Συμμετο-
χής καταπίπτει σε περίπτωση που Επιλεγείς Συμμετέχων 
δεν προσκομίζει τις εγγυητικές επιστολές Καλής Εκτέλε-
σης, σύμφωνα με την παράγραφο 11.2.7.2, καθώς επίσης 
και στην περίπτωση που καταπίπτει Εγγυητική Καλής 
Εκτέλεσης, σύμφωνα με την ίδια παράγραφο, εφόσον 
η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής χρησιμοποιείται για 
την τήρηση του κανόνα 4% για τη διασφάλιση της καλής 
εκτέλεσης του έργου.

Eπιστροφή Εγγυητικής: Οι εν λόγω Εγγυητικές Επιστο-
λές Συμμετοχής των Συμμετεχόντων που δεν θα επιλε-
γούν προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης, επιστρέφονται αμέσως μετά 
την έκδοση της απόφασης της Ρ.Α.Ε. σχετικά με τα απο-
τελέσματα της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, 
καθώς και στην περίπτωση που δεν χρησιμοποιείται για 
την τήρηση του κανόνα 4% για τη διασφάλιση της καλής 
εκτέλεσης του έργου. Στην περίπτωση που η Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής χρησιμοποιείται για την τήρηση 
του εν λόγω κανόνα 4%, επιστρέφεται από την Ρ.Α.Ε. κα-
τόπιν σχετικού αιτήματός, αν πραγματοποιηθεί η ενερ-
γοποίηση της σύνδεσης του σταθμού (θέση σε κανονική 
ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση εντός της 
ανωτέρω προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών ή των 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ή των τυχόν παρατάσεων 
αυτών.

11.2.7.2 Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης, με σκο-
πό την εξασφάλιση της υλοποίησης του έργου σύμφωνα 
με τα ειδικότερα προβλεπόμενα στις διατάξεις της πε-
ρίπτωσης (ε) της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Νό-
μου και, ειδικότερα, για την ενεργοποίηση της σύνδεσης 
(θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία), κατά περί-
πτωση του Σταθμού, παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταϊκά του Συμμετέχοντα, εφόσον επιλεγεί 
μέσω της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής 
Ενίσχυσης, εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδο-
ση της σχετικής απόφασης και την οριστική κατακύρω-
ση του αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας για έργα - φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις 
της Κατηγορίας Ι (<1MW) ή εντός είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης και την 
οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για έργα - φωτοβολταϊκές 
εγκαταστάσεις της Κατηγορίας ΙΙ (>1MW). 
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Kατάθεση Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης: Η Εγγυητική 
Επιστολή Καλής Εκτέλεσης κατατίθεται στη Ρ.Α.Ε. από 
τους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες εντός δεκαπέντε (15) 
ημερών από την ανακοίνωση των οριστικών αποτελε-
σμάτων της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. Η εν 
λόγω Εγγυητική Επιστολή δύναται να μην απαιτείται, αν 
το ποσό της εγγύησης που αυτή εξασφαλίζει σύμφωνα 
με τα κατωτέρω αναφερόμενα, καλύπτεται πλήρως από 
εγγυητικές επιστολές που έχουν κατατεθεί για το ίδιο 
έργο στον αρμόδιο Διαχειριστή, στο πλαίσιο της δέσμευ-
σης ηλεκτρικού χώρου με την αποδοχή της Οριστικής 
Προσφοράς Σύνδεσης, ή/και συμπληρωματικά, με την 
Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής στο Διαγωνισμό που 
έχει κατατεθεί για το ίδιο έργο κατά τα ανωτέρω προβλε-
πόμενα και όπως ειδικότερα περιγράφεται ακολούθως. 

Ποσό της Εγγυητικής: Επιστολής Καλής Εκτέλεσης 
«Κανόνας 4%»: Για την εξασφάλιση της υλοποίησης του 
έργου, για κάθε έναν Επιλεγέντα Συμμετέχοντα, θα πρέ-
πει, το άθροισμα των εγγυητικών επιστολών που έχει 
καταθέσει ο Συμμετέχων για το συγκεκριμένο έργο προς 
όλους τους εμπλεκόμενους για την υλοποίηση του έργου 
φορείς, και συγκεκριμένα στον αρμόδιο Διαχειριστή, στο 
πλαίσιο της αδειοδοτικής διαδικασίας για την έκδοση της 
αντίστοιχης Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης, και στη 
Ρ.Α.Ε. στο πλαίσιο της εν λόγω πιλοτικής ανταγωνιστικής 
διαδικασίας, να ανέρχεται στο ποσοστό του τέσσερα τοις 
εκατό (4%) του συνόλου της επένδυσης, θεωρώντας ως 
βάση υπολογισμού ένα τυπικό κόστος 1.000,00 €/kW 
εγκατεστημένης ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστα-
σης. Είναι ευθύνη του κάθε Συμμετέχοντα, επί ποινή έκ-
πτωσής του, να φροντίζει για την πλήρη τήρηση του εν 
λόγω κανόνα του 4%, καθ’ όλη τη διάρκεια υλοποίησης 
του έργου μέχρι τη σύνδεσή του με το δίκτυο, εντός του 
διατιθέμενου χρόνου υλοποίησης κατά τις προβλέψεις 
της παρούσας Προκήρυξης.

Ειδικότερα, οι Επιλεγέντες Συμμετέχοντες: 
(α) Σε περίπτωση, που το άθροισμα του ποσού της 

ανωτέρω Εγγυητικής Επιστολής Συμμετοχής ύψους 
1% που έχουν καταθέσει για τη συμμετοχή τους στην 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και του ποσού της 
εγγυητικής επιστολής που έχουν καταθέσει στον αρμό-
διο Διαχειριστή, υπολείπεται του τέσσερα τα εκατό (4%) 
του συνόλου της επένδυσης, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 
υποχρεούνται να καταθέσουν στη Ρ.Α.Ε. συμπληρωμα-
τική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου 
ύψους ίσου με το υπολειπόμενο ποσό μέχρι του ύψους 
του τέσσερα τα εκατό (4%) του συνόλου της επένδυσης.

(β) Σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων που επιλέ-
χθηκε, υπογράψει Σύμβαση σύνδεσης με τον αρμόδιο 
Διαχειριστή, οπότε το ύψος της εγγυητικής επιστολής 
που έχει καταθέσει σε αυτόν θα μειωθεί, και το ποσό 
αθροιζόμενο με το ποσό της ανωτέρω Εγγυητικής Επι-
στολής Συμμετοχής ύψους 1% υπολείπεται του 4% του 
συνόλου της επένδυσης σύμφωνα με τα ανωτέρω, τότε 
οφείλει, πριν την υπογραφή της Σύμβασης σύνδεσης 
με τον αρμόδιο Διαχειριστή, να προσκομίσει στη Ρ.Α.Ε. 
πρόσθετη Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης για το 
υπολειπόμενο ποσό μέχρι του ύψους του 4%, με σκοπό 
την τήρηση του «Κανόνα 4%».

(γ) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύος 
του σταθμού μέχρι ποσοστού πενήντα τοις εκατό (50%) 
της εγκατεστημένης ισχύος με την οποία ο σταθμός αυ-
τός συμμετείχε στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικα-
σία, η εν λόγω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή/και 
η Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που τυχόν έχει 
κατατεθεί, καταπίπτουν κατά το ποσοστό της μείωσης 
της εγκατεστημένης ισχύος του σταθμού.

(δ) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύ-
ος του σταθμού για ποσοστό μεγαλύτερο του 50% της 
εγκατεστημένης ισχύος με την οποία ο σταθμός αυτός 
συμμετείχε στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, η 
εν λόγω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή/και η Εγγυη-
τική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που τυχόν έχει κατατεθεί, 
καταπίπτουν πλήρως.

(ε) Σε περίπτωση μείωσης της εγκατεστημένης ισχύ-
ος του σταθμού για ποσοστό μεγαλύτερο του 70% της 
εγκατεστημένης ισχύος με την οποία ο σταθμός αυτός 
συμμετείχε στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, η 
εν λόγω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή/και η Εγγυ-
ητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης που τυχόν έχει κατα-
τεθεί, καταπίπτουν πλήρως και ο εν λόγω σταθμός χάνει 
οποιοδήποτε δικαίωμα υλοποίησης.

Οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης 
του έργου θα πρέπει να προσκομίζονται στη Ρ.Α.Ε. από 
τους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες, έγκαιρα, αποκλειστι-
κά με δική τους ευθύνη, ώστε να τηρείται κάθε στιγμή 
μέχρι την σύνδεση του σταθμού με το δίκτυο, ο ως άνω 
Κανόνας του 4%. 

Οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης 
συντάσσονται σύμφωνα με το Παράρτημα 16 (για την 
Κατηγορία Ι (<1MW)) και το Παράρτημα 17 (για την Κα-
τηγορία ΙΙ (>1MW)) της παρούσας Προκήρυξης. 

Διάρκεια Ισχύος: Οι Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέ-
λεσης έχουν διάρκεια ισχύος για την Κατηγορία Ι (<1MW) 
είκοσι ένα (21) μήνες από την οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικα-
σίας ή το υπολειπόμενο από την έκδοσή τους μέχρι την 
συμπλήρωση είκοσι ενός (21) μηνών από την οριστική 
κατακύρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγω-
νιστικής Διαδικασίας διάστημα, και για την Κατηγορία ΙΙ 
(>1MW) είκοσι επτά (27) μήνες από την οριστική κατακύ-
ρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας ή το υπολειπόμενο από την έκδοσή τους 
μέχρι τη συμπλήρωση είκοσι επτά (27) μηνών από την 
οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας διάστημα.

Έκδοση: Οι ως άνω Εγγυητικές Επιστολές εκδίδονται 
από πιστωτικά ιδρύματα που λειτουργούν νόμιμα στην 
Ελλάδα ή τα κράτη προέλευσης των Συμμετεχόντων και 
έχουν, σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών αυτών, 
αυτό το δικαίωμα ή το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δα-
νείων ή άλλους φορείς που έχουν, βάσει της κείμενης 
νομοθεσίας, αρμοδιότητα έκδοσης. Εγγυήσεις, που εκ-
δίδονται σε κράτος εκτός της Ελλάδος, θα συνοδεύονται 
υποχρεωτικά, και με ποινή αποκλεισμού, από επίσημη 
μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. 

Κατάπτωση: Αν δεν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση 
της σύνδεσης του σταθμού (θέση σε κανονική ή δοκι-
μαστική λειτουργία) κατά περίπτωση των Επιλεγέντων 
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Συμμετεχόντων εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δε-
καοκτώ (18) μηνών ή των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή 
των τυχόν παρατάσεων αυτών, οι ανωτέρω Εγγυητικές 
Επιστολές Συμμετοχής ή/και Καλής Εκτέλεσης, όπως κι 
αν συντίθενται αυτές (εγγυητικές επιστολές προς Δια-
χειριστή ή/και Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ή/και 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης) θα καταπίπτουν, 
όπως προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία και στην 
παρούσα Προκήρυξη.

Επίσης, η/οι ανωτέρω Εγγυητική/ές Επιστολή/ές Κα-
λής Εκτέλεσης του έργου που έχει καταθέσει ο Επιλεγείς 
Συμμετέχων, θα καταπίπτει/ουν, αν ο Επιλεγείς Συμμετέ-
χων δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που ορίζονται 
στο παρόν άρθρο και στις παραγράφους 16.5 και 16.6 
του άρθρου 16 της Προκήρυξης και δεν προσκομίσει 
στην Ρ.Α.Ε. την/τις Εγγυητική/ές Επιστολή/ές που προ-
βλέπονται στα άρθρα αυτά εντός των προβλεπόμενων 
προθεσμιών.

Επιστροφή Εγγυητικής Καλής Εκτέλεσης: Οι ανωτέρω 
Εγγυητικές Επιστολές Καλής Εκτέλεσης των Επιλεγέντων 
Συμμετεχόντων θα επιστραφούν σε αυτούς από την 
Ρ.Α.Ε. κατόπιν σχετικού αιτήματός τους, αν πραγματοποι-
ηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του σταθμού (θέση 
σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτω-
ση εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) 
μηνών ή των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών, ή των τυχόν 
παρατάσεων αυτών.

Σε περίπτωση που οι Επιλεγέντες Συμμετέχοντες έχουν 
καταθέσει ήδη στον αρμόδιο Διαχειριστή εγγυητική επι-
στολή για το συγκεκριμένο έργο, το ποσό της οποίας 
είναι ίσο ή υπερβαίνει το ποσοστό τέσσερα τα εκατό 
(4%) του συνόλου της επένδυσης, θεωρώντας ως βάση 
υπολογισμού ένα τυπικό κόστος 1.000,00 €/kW εγκα-
τεστημένης ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, 
τότε η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής (ύψους 
1% της επένδυσης) που κατέθεσαν στο πλαίσιο της πι-
λοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας επιστρέφεται από 
την Ρ.Α.Ε., αμέσως μετά την οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικα-
σίας, κατόπιν σχετικού έγγραφου αιτήματός τους.

11.2.7.3.Οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές που έχουν 
κατατεθεί στη Ρ.Α.Ε. θα επιστραφούν άμεσα σε όλους 
τους Συμμετέχοντες σε περίπτωση οριστικής ακύρωσης 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, δεν έχει ισχύ και επιστρέφεται κάθε Εγγυητική 
Επιστολή Συμμετοχής που καταβλήθηκε στη Ρ.Α.Ε., της 
οποίας παρήλθε η διάρκεια ισχύος, εφόσον δεν παρα-
τάθηκε ή ανανεώθηκε η ισχύς της από τον εγγυητή και 
το Συμμετέχοντα. 

Αν αναβληθεί η διενέργεια της Πιλοτικής Ανταγωνι-
στικής Διαδικασίας ή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
οι ανωτέρω Εγγυητικές Επιστολές θα παραμένουν στα 
χέρια της Ρ.Α.Ε. για όσο διάστημα απαιτείται για την 
επανάληψη/διενέργεια των ανωτέρω και κατά μέγιστο 
χρόνο τριών (3) μηνών, μετά την πάροδο των οποίων, οι 
Εγγυητικές Επιστολές αυτές θα επιστρέφονται, κατόπιν 
σχετικού αιτήματος, στους Συμμετέχοντες που επιθυ-
μούν, οι οποίοι εφόσον τις παραλάβουν δεν θα δύνανται 
να συμμετέχουν στην συνέχιση της διαδικασίας.

11.3. Όλα τα δικαιολογητικά συμμετοχής στην Πιλο-
τική Ανταγωνιστική Διαδικασία πρέπει να είναι εν ισχύ 
την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των Αιτήσεων 
και των Προσφορών.

Τα έγγραφα, που υποβάλλονται/προσκομίζονται ηλε-
κτρονικά θα πρέπει να είναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από 
αντίγραφα εγγράφων, που έχουν εκδοθεί από τις αρμόδιες 
υπηρεσίες και τους φορείς ή των ακριβών αντιγράφων 
τους και στην περίπτωση ιδιωτικών εγγράφων ευκρινή 
φωτοαντίγραφα από αντίγραφα ιδιωτικών εγγράφων, 
που έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο ή συμβολαιογράφο, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στις διατάξεις του Ν. 4250/2014 
(ΦΕΚ Α’ 74) και του Ν. 2690/ 1999 (ΦΕΚ Α’ 45).

Στην περίπτωση εγγράφων, που προσκομίζονται και 
έχουν εκδοθεί από αλλοδαπές αρχές, θα πρέπει να εί-
ναι ευκρινή φωτοαντίγραφα από αντίγραφα εγγράφων 
τους και να έχουν επικυρωθεί από δικηγόρο σε επίσημη 
μετάφραση.

11.4. Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και 
τα δικαιολογητικά συμμετοχής του παρόντος άρθρου 
υποβάλλονται κατ’ αρχήν ηλεκτρονικά στην Ηλεκτρονι-
κή Πλατφόρμα σε μορφή ηλεκτρονικού αρχείου (κατά 
προτίμηση τύπου .pdf ή .jpeg) σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στην παρ. 11.1 και 11.2 ανωτέρω. Επί ποινή αποκλεισμού 
προσκομίζονται στο πρωτόκολλο της Ρ.Α.Ε. από κάθε 
Συμμετέχοντα το αργότερο εντός τριών (3) εργάσιμων 
ημερών από τη λήξη της προθεσμίας ηλεκτρονικής υπο-
βολής των Αιτήσεων Συμμετοχής – Υπεύθυνων Δηλώ-
σεων και των Δικαιολογητικών Συμμετοχής, ήτοι μέχρι 
την 25η Νοεμβρίου 2016 και ώρα 15:00 σε κλειστό και 
σφραγισμένο φάκελο:

(α) Η Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση του Συμ-
μετέχοντα φυσικού προσώπου ή νομικού προσώπου.

(β) απόφαση οργάνου διοίκησης συμμετέχοντος νο-
μικού προσώπου.

(γ) Αντίγραφο αποδεικτικού κατάθεσης του τέλους 
συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία.

(δ) Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.
(ε) Αποδεικτικό οριστικής ηλεκτρονικής υποβολής της 

Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών συμμετο-
χής, όπως αποστέλλεται από την Ηλεκτρονική Πλατφόρ-
μα με αναφορά στο μοναδικό αριθμό υποβολής (ID).

11.5. Η Ρ.Α.Ε. δύναται να ζητήσει από οποιοδήποτε 
Συμμετέχοντα την υποβολή διευκρινιστικών στοιχείων, 
τα οποία πρέπει να υποβληθούν ηλεκτρονικά εντός δύο 
(2) εργάσιμων ημερών, αφότου ζητηθεί η υποβολή τους. 
Αν οποιοσδήποτε Συμμετέχων αποτύχει ν’ ανταποκριθεί 
σ’ αυτό το αίτημα, η συμμετοχή του και τα δικαιολογητι-
κά συμμετοχής, που υπέβαλε ενδέχεται να θεωρηθούν 
ελλιπή και δύναται να αποκλειστεί από την Πιλοτική 
Ανταγωνιστική Διαδικασία.

Άρθρο 12
Έλεγχος Δικαιολογητικών Συμμετοχής - 
Απόφαση Ρ.Α.Ε.

Η Ρ.Α.Ε. θα ελέγξει την πληρότητα και το περιεχόμενο 
των υποβληθέντων δικαιολογητικών σύμφωνα με τους 
όρους της παρούσας Προκήρυξης.

Με απόφασή της, η Ρ.Α.Ε. καταρτίζει για κάθε μία από 
τις πιο πάνω αναφερόμενες Κατηγορίες Ι (<1MW) και 
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ΙΙ (>1MW) Προσωρινό Κατάλογο Συμμετεχόντων ανά 
Κατηγορία, με τους Συμμετέχοντες, που πληρούν τα σχε-
τικά κριτήρια και προυποθέσεις και δύνανται να συμμε-
τάσχουν στο Στάδιο Β’ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας.

Με την ίδια ως άνω απόφαση η Ρ.Α.Ε. για κάθε μία από 
τις υπόψη Κατηγορίες Ι (<1MW) και ΙΙ (>1MW) καταρτίζει 
Προσωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων. 

Η απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της Ρ.Α.Ε. 
και ενημερώνονται ηλεκτρονικά όλοι οι Συμμετέχοντες 
στο Στάδιο Α’ της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. 

Άρθρο 13
Ενστάσεις κατά το Α’ Στάδιο της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας

13.1. Ο Συμμετέχων που περιλαμβάνεται στον Προ-
σωρινό Κατάλογο Αποκλεισθέντων Συμμετεχόντων του 
προηγούμενου άρθρου δύναται να υποβάλει ένσταση 
επί των προσωρινών αποτελεσμάτων του Σταδίου Α’ της 
Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας εντός προθεσμίας 
δύο (2) εργάσιμων ημερών από την ανακοίνωση της από-
φασης της Ρ.Α.Ε. στην ιστοσελίδα της (http://www.rae.gr), 
με την οποία αποκλείεται από τη συμμετοχή στη δεύτερη 
φάση (Στάδιο Β’) της Πιλοτικής Διαγωνιστικής Διαδικασίας 

Η ένσταση υπογράφεται από τον Συμμετέχοντα, αν 
είναι φυσικό πρόσωπο, ή το νόμιμο εκπρόσωπο του Συμ-
μετέχοντα, αν είναι νομικό πρόσωπο, φέρει θεώρηση του 
γνήσιου της υπογραφής του υπογράφοντος προσώπου 
από αρμόδια αρχή και υποβάλλεται ηλεκτρονικά σε μορ-
φή ηλεκτρονικού αρχείου τύπου (κατά προτίμηση .pdf ή 
jpeg) μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στις διευθύν-
σεις ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail) pilotpv@rae.gr
και info@rae.gr.

13.2. Η Ρ.Α.Ε. αποφαίνεται επί των ενστάσεων εντός της 
προθεσμίας που ορίζεται στον Πίνακα της παραγράφου 
10.1.3. 

Με απόφασή της, η Ρ.Α.Ε. καταρτίζει τον Οριστικό 
Κατάλογο Συμμετεχόντων στη δεύτερη φάση (Στάδιο 
Β’) της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και τον 
Οριστικό Κατάλογο Αποκλεισθέντων από αυτή για κάθε 
μία από τις Κατηγορίες Ι (<1MW) και ΙΙ (>1MW).

Άρθρο 14
Στάδιο Β’ Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας - 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία – 
Δικαιούμενοι Συμμετοχής – Διαδικασία – Όροι

14.1. Στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία της δεύτερης φά-
σης (Στάδιο Β’) της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασί-
ας δικαιούνται να συμμετέχουν, όσοι περιλαμβάνονται 
στον Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων ανά Κατηγορία 
(Ι ή ΙΙ) σύμφωνα με την απόφαση της Ρ.Α.Ε.. 

Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενεργηθεί από τον 
πάροχο ηλεκτρονικών δημοπρασιών cosmoΟne στην 
Ηλεκτρονική Πλατφόρμα με διεύθυνση (URL) https://
www.marketsite.gr.

14.2 Η ανωτέρω Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα διενερ-
γηθεί σύμφωνα με την κατωτέρω διαδικασία και όρους:

14.2.1. Γενικοί Όροι που διέπουν την Ηλεκτρονική Δη-
μοπρασία:

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 για την κατηγορία «Σταθ-

μοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φω-
τοβολταϊκά Κατηγορίας Ι» θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 
12 Δεκεμβρίου 2016 και ώρα 10:00 π.μ.. Η Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία για την κατηγορία «Σταθμοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά Κατηγο-
ρίας ΙΙ» θα διενεργηθεί τη Δευτέρα 12 Δεκεμβρίου 2016 
και ώρα 12:00 μεσημβρινή. Η διάρκεια κάθε Δημοπρα-
σίας θα είναι τριάντα (30) λεπτά χωρίς καμία παράταση.

14.2.1.4. Συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ανά κατη-
γορία: 

(α) Στην Κατηγορία Ι (<1MW) (Σταθμοί παραγωγής ηλε-
κτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά Κατηγορίας 
Ι) κατανέμεται προς δημοπράτηση ισχύς ΧΧ MW.

(β) Στην Κατηγορία ΙΙ (>1MW) (Σταθμοί παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά Κατη-
γορίας ΙΙ) κατανέμεται η υπόλοιπη προς δημοπράτηση 
ισχύς ΥΥ MW.

Οι τιμές ΧΧ MW και ΥΥ MW θα οριστικοποιηθούν με 
απόφαση της Ρ.Α.Ε. που θα εκδοθεί αμέσως μετά την 
έκδοση του Οριστικού Καταλόγου Συμμετεχόντων ανά 
Κατηγορία και τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη διε-
ξαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας.

14.2.1.5. Τιμή εκκίνησης
Η τιμή εκκίνησης ορίζεται σε 104€/MWh για την Κα-

τηγορία Ι (<1MW) και σε 94€/MWh για την Κατηγορία ΙΙ 
(>1MW). Οι ανωτέρω τιμές είναι οι ανώτατες επιτρεπό-
μενες τιμές με τις οποίες εκκινείται η Ηλεκτρονική Δη-
μοπρασία. Η τιμή εκκίνησης κάθε Συμμετέχοντα στην 
κάθε κατηγορία είναι η ανωτέρω ανώτατη τιμή. Κάθε 
Συμμετέχων 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 Συμμετέχοντα.

14.2.1.6. Βήμα βελτίωσης της τιμής προσφοράς
Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 

κάθε Συμμετέχων 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€), ήτοι 0,01€/MWh ή 
σε πολλαπλάσιο αυτής.

14.2.1.7 Μονάδες Μέτρησης και διαπραγμάτευσης της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στο σύστημα της Ηλεκτρο-
νικής Δημοπρασίας.

Διευκρινίζεται ότι στο σύστημα της Ηλεκτρονικής Δη-
μοπρασίας, η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς ανά δη-
μοπρασία, η ισχύς που αναλογεί σε κάθε Συμμετέχοντα, 
η υπολειπόμενη ποσότητα ισχύος, η δεσμευμένη ποσό-
τητα κ.λπ. θα είναι εκπεφρασμένες σε kW (και όχι MW).

14.2.2. Υποβολή προσφορών
14.2.2.1. Αποδεκτές προσφορές 
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Κατά τη διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
ως αποδεκτές προσφορές ορίζονται οι προσφορές, που 
ικανοποιούν ταυτόχρονα τις εξής προϋποθέσεις: 

(α) Είναι χρονικά έγκυρες, δηλαδή, παρελήφθησαν 
και επεξεργάστηκαν από το σύστημα της Ηλεκτρονι-
κής Πλατφόρμας εντός του χρόνου διάρκειας της Ηλε-
κτρονικής Δημοπρασίας. Η χρονική εγκυρότητα ή μη 
μιας προσφοράς υπολογίζεται αποκλειστικά και μόνον 
σύμφωνα με τον χρόνο παραλαβής και επεξεργασίας 
της υποβληθείσας προσφοράς από το σύστημα της Ηλε-
κτρονικής Πλατφόρμας και όχι σύμφωνα με το χρόνο 
αποστολής της προσφοράς, που αναφέρεται ως ένδειξη 
στην οθόνη του Συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί ένα 
χρονικό διάστημα για την μεταβίβαση της προσφοράς 
από το σύστημα του Συμμετέχοντος στο σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας και την επεξεργασία της 
προσφοράς από το εν λόγω σύστημα. Η ευθύνη καθυ-
στέρησης παραλαβής και επεξεργασίας της προσφοράς 
από την Ηλεκτρονική Πλατφόρμα βαρύνει αποκλειστικά 
το Συμμετέχοντα.

(β) Βελτιώνουν (μειώνουν) την προηγούμενη αποδε-
κτή προσφορά του εκάστοτε Συμμετέχοντος κατά τιμή.

Την ευθύνη για τυχόν σημαντική καθυστέρηση παρα-
λαβής και επεξεργασίας από την Ηλεκτρονική Πλατφόρ-
μα έχει αποκλειστικά ο κάθε Συμμετέχων. 

14.2.2.2 Κάθε νέα προσφορά που γίνεται αποδεκτή 
από το σύστημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας υπερι-
σχύει και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες προσφορές 
του ίδιου Συμμετέχοντος.

14.2.3. Ειδικοί όροι Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 
Η Ηλεκτρονική Δημοπρασία θα είναι μειοδοτική, πα-

ραλλαγή του αμερικάνικου τύπου (Yankee Reverse) και 
θα διενεργείται ως εξής:

14.2.3.1. Στοιχεία προσφοράς
Κάθε προσφορά θα περιλαμβάνει μια αριθμητική πα-

ράμετρο (παράμετρος τιμής) και θα αντιπροσωπεύει την 
τιμή (σε ευρώ) που προσφέρεται από τον Συμμετέχοντα 
ανά μονάδα πωλούμενης ενέργειας (MWh), δηλαδή, την 
προσφερόμενη τιμή ανά MWh, η οποία θα αποτελεί Τιμή 
Αναφοράς (Τ.Α.) της φωτοβολταϊκής εγκατάστασης. Ο 
Συμμετέχων στην Hλεκτρονική Δημοπρασία, υποβάλλει 
την προσφορά του σε €/MWh και αφορά αποκλειστικά 
όλη την ενέργεια που θα πωλεί από το σύνολο της ισχύ-
ος του Σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά, με τον οποίο και λαμβάνει μέρος στην 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία. 

Η ποσότητα των προσφορών κάθε Συμμετέχοντα, 
δηλαδή, η εγκατεστημένη ισχύς κάθε έργου φωτοβολ-
ταϊκής εγκατάστασης (ισχύς συμμετοχής), είναι συγκε-
κριμένη, μη δυνάμενη να μεταβληθεί, μη διαπραγμα-
τεύσιμη μέσω του συστήματος, ορατή κατά τη διάρκεια 
της δημοπρασίας μόνο από τον ίδιο Συμμετέχοντα και 
εισηγμένη στην Ηλεκτρονική Πλατφόρμα πριν την έναρ-
ξη της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

14.2.3.2. Κανόνες υποβολής προσφορών
Κατά τη διάρκεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 

κάθε Συμμετέχων μπορεί να πληροφορηθεί από το σύ-
στημα την ποσότητα ισχύος (σε kW) από την δημοπρα-
τούμενη ισχύ, που έχει προσωρινά δεσμεύσει ο ίδιος, 
με βάση την τελευταία αποδεκτή από το σύστημα της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας προσφορά, που έχει υπο-

βληθεί. Βελτίωση προσφοράς μπορεί να γίνει, ακόμη και 
στην περίπτωση, που έχει προσωρινά δεσμευθεί υπέρ 
Συμμετέχοντος η ποσότητα ισχύος (σε kW), που αυτός 
επιθυμεί, ώστε ο εν λόγω Συμμετέχων να προσπαθήσει 
έτι περαιτέρω να διασφαλιστεί έναντι πιθανών αντιπρο-
σφορών άλλων Συμμετεχόντων.

Η βελτίωση κάθε προσφοράς, γίνεται με μείωση της 
αριθμητικής παραμέτρου της τιμής σε σχέση με την προ-
σφορά που έχει προηγουμένως υποβάλει ο Συμμετέχων.

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 εν-
δείξεις, τις οποίες οι Συμμετέχοντες 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 αποδε-
κτών προσφορών κάθε Συμμετέχοντα. Η προσωρινή δέ-
σμευση ποσοτήτων κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας 
και η τελική οριστικοποίηση γίνονται ως εξής: 

• Καλύτερη θεωρείται η προσφορά που έχει τη χαμηλό-
τερη αριθμητική παράμετρο τιμής, δηλαδή τη χαμηλότε-
ρη τιμή σε € ανά MWh. Το σύστημα δεσμεύει προσωρινά 
στη συγκεκριμένη προσφορά την αντίστοιχη ποσότητα 
εγκατεστημένης ισχύος της φωτοβολταϊκής εγκατάστα-
σης του Συμμετέχοντος και προχωρά στην επόμενη κα-
λύτερη (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 φω-
τοβολταϊκής του εγκατάστασης ποσότητα ισχύος στον 
δεύτερο κατά σειρά μειοδότη, και προχωρά στην επό-
μενη αριθμητική παράμετρο τιμής κ.ο.κ. 

• Αν δύο προσφορές έχουν ίδια παράμετρο τιμής, τότε 
«καλύτερη» είναι αυτή, της οποίας ο σταθμός έχει την μι-
κρότερη εγκατεστημένη ισχύ (παράμετρος ποσότητας).

• Αν δύο προσφορές έχουν την ίδια παράμετρο τιμής και 
την ίδια εγκατεστημένη ισχύ (παράμετρο ποσότητας) τότε 
«καλύτερη» είναι αυτή που υποβλήθηκε στην Ηλεκτρονι-
κή Δημοπρασία νωρίτερα (ήτοι, η προσωρινή δέσμευση 
κατακύρωση γίνεται κατά χρονική προτεραιότητα). 

• Με τη λήξη της δημοπρασίας, οι προσωρινές δεσμεύ-
σεις γίνονται οριστικές και «κλειδώνουν» στους αντίστοι-
χους Συμμετέχοντες με βάση την τελική λίστα προτεραι-
ότητας «καλύτερης προσφοράς» (δηλαδή παράμετρος 
τιμής, παράμετρος ποσότητας και παράμετρος χρόνου). 
Επισημαίνεται ότι στη διαδικασία των διαδοχικών δε-
σμεύσεων, αν η εγκατεστημένη ισχύς μίας προσφοράς 
είναι μεγαλύτερη από την εναπομείνασα ποσότητα, (είτε 
στη διάρκεια της δημοπρασίας με τις προσωρινές δε-
σμεύσεις, είτε στο κλείσιμο με την οριστικοποίηση) η 
προσφορά δεν εξυπηρετείται καθόλου και το σύστημα 
προχωρά στην επόμενη προσφορά προς εξυπηρέτηση.

Επισημαίνεται ότι η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική 
Δημοπρασία δεν συνεπάγεται αυτόματα και την κατο-
χύρωση οποιασδήποτε ποσότητας ισχύος στο κλείσιμο 
της δημοπρασίας. Η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δη-
μοπρασία δίδει απλά στους Συμμετέχοντες τη δυνατό-
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τητα 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 διατά-
ξεις του Ν. 4414/2016.

14.2.4.  Δημοσιότητα στοιχείων και συμμετεχόντων 
κατά την Ηλεκτρονική Δημοπρασία. 

Τα στοιχεία που θα εμφανίζονται κάθε στιγμή σαν πλη-
ροφορία στην οθόνη εκάστου Συμμετέχοντος θα είναι 
τα στοιχεία που σχετίζονται με την τελευταία (χρονικά) 
προσφορά του, ήτοι: 

• Η τιμή σε ευρώ ανά MWh, που προσφέρει ο Συμμε-
τέχων.

• Αν με την εν ισχύ προσφορά του εκείνη τη στιγμή 
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 προ-
σφορές που γίνονται αποδεκτές είναι αυτές που υποβάλ-
λονται μέσω του συστήματος και μόνο κατά τη διάρκεια 
διενέργειας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. Οι προσφο-
ρές (μεμονωμένες αριθμητικές παράμετροι - τιμής) δεν 
επιτρέπεται να εξαρτώνται από αιρέσεις ή προθεσμίες.

14.2.6. Πριν τη Δημοπρασία:
(α) Για τη συμμετοχή των διαγωνιζομένων στην Ηλε-

κτρονική Δημοπρασία απαιτείται: 
- Hλεκτρονικός υπολογιστής (PC ή Mac) με έναν από 

τους υποστηριζόμενους πλοηγούς Internet Explorer, 
Mozilla Firefox ή Google Chrome στην τρέχουσα έκδο-
σή τους. 

- Σύνδεση με το διαδίκτυο (Internet)με ευθύνη του 
ιδίου του Συμμετέχοντα ως προς την ποιότητα και την 
ταχύτητα σύνδεσης.

- Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail account).
(β) Θα δοθεί στους Συμμετέχοντες εγχειρίδιο χρήσης 

της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 
(γ) Εικονική δημοπρασία: 
Οι Συμμετέχοντες στο Στάδιο Β’ της Πιλοτικής Αντα-

γωνιστικής Διαδικασίας δύνανται θα λάβουν μέρος σε 
εικονικές δημοπρασίες, που θα πραγματοποιηθούν σε 
χρόνο, που ακριβώς θα τους κοινοποιηθεί μετά την έκ-
δοση της απόφασης της Ρ.Α.Ε. με τα αποτελέσματα του 
Σταδίου Α’. Κατά την εικονική δημοπρασία οι Συμμετέ-
χοντες πρέπει να:

- Ελέγξουν την πρόσβαση μέσω του δικτύου του πα-
ρόχου διαδικτύου (Internet Service Provider (ISP), που 
διαθέτουν, προς το Σύστημα Ηλεκτρονικών Δημοπρα-
σιών 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.

 - Εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήματα προς επίλυ-
ση πριν την διενέργεια της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας. 

- Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να 
ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλ-
λακτικού ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τη σύνδεσή τους 
με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

- Διαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να 
ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλ-
λακτικού τρόπου σύνδεσης με το διαδίκτυο (internet) 
για τη σύνδεσή τους με την εφαρμογή των ηλεκτρονικών 
δημοπρασιών. 

- Ελέγξουν τους κωδικούς πρόσβασης τους στην εφαρ-
μογή των ηλεκτρονικών δημοπρασιών. 

- Εξοικειωθούν με το σύστημα της δημοπρασίας, ώστε 
να μην έχουν ερωτήματα κατά τη διάρκεια της ηλεκτρο-
νικής δημοπρασίας.

- Υποβάλλουν προσφορές με τους κωδικούς πρόσβα-
σης τους, με τους οποίους θα συμμετάσχουν και στην 
ηλεκτρονική δημοπρασία, ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή 
λειτουργία τους.

Η συμμετοχή στην εικονική δημοπρασία είναι δυ-
νητική. Σε περίπτωση μη συμμετοχής τους η Ρ.Α.Ε. δεν 
ευθύνεται για πιθανή λανθασμένη εκ μέρους των Συμ-
μετεχόντων χρήση του συστήματος.

Διευκρινίζεται ότι οι Συμμετέχοντες θεωρείται ότι είναι 
πλήρως κατατοπισμένοι για το Σύστημα Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας αφού έχουν ενημερωθεί για τους διαθέσι-
μους τρόπους εκπαίδευσης και για την υποχρέωση τους 
στην εικονική δημοπρασία.

14.2.7. Κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας
14.2.7.1. Αποδεκτές προσφορές
Η προσφορά ενός Συμμετέχοντα γίνεται αποδεκτή 

μόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω προ-
ϋποθέσεις:

(α) Γίνεται αποδεκτή από το σύστημα της Ηλεκτρονικής 
Πλατφόρμας εντός του χρόνου διενέργειας της Ηλεκτρο-
νικής Δημοπρασίας, με βάση τη διαδικασία και τον απαι-
τούμενο χρόνο αποδοχής και επεξεργασίας μιας προσφο-
ράς από τα συστήματα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας. 

(β) Είναι σύμφωνη με τον κανόνα της Δημοπρασίας, 
που έχει επιλεγεί. Κάθε φορά που μία προσφορά υπο-
βάλλεται στο Σύστημα, επιστρέφεται μια ένδειξη (μήνυ-
μα) στην οθόνη του Συμμετέχοντα, για το αν έχει γίνει 
αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά, που δεν 
ικανοποιεί τους όρους της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας, 
δεν γίνεται αποδεκτή από το σύστημα, θεωρείται ως μη 
γενόμενη και δεν λαμβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε 
σημείο της Δημοπρασίας.

14.2.7.2. Βλάβες και τεχνικά προβλήματα.
Ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών (cosmoONE) 

έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά μέτρα, ώστε να 
αποτρέψει την πιθανότητα εμφάνισης τεχνικού προβλή-
ματος κατά την διάρκεια της κανονικής Δημοπρασίας. Σε 
περίπτωση εμφάνισης τεχνικού προβλήματος ισχύουν 
τα ακόλουθα:

(α) Τεχνικό πρόβλημα της Ηλεκτρονικής Πλατφόρ-
μας. Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήματος 
της τεχνικής υποδομής του συστήματος (π.χ. υποδομή 
της cosmoONE) κατά τη διάρκεια διεξαγωγής της Ηλε-
κτρονικής Δημοπρασίας, η Ρ.Α.Ε. διατηρεί το δικαίωμα 
της προσωρινής αναστολής της δημοπρασίας και της 
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συνέχισής της, μετά την άρση του προβλήματος, μετά 
την έγκαιρη ενημέρωση των Συμμετεχόντων, που θα γίνει 
από την Ρ.Α.Ε. Σε περίπτωση, κατά την οποία το τεχνικό 
πρόβλημα δεν δύναται να αποκατασταθεί, η Ρ.Α.Ε. θα 
ενημερώνει τους Συμμετέχοντες για την ύπαρξη προ-
βλήματος και η ηλεκτρονική δημοπρασία θα ακυρώνεται 
και θα επαναλαμβάνεται σε ημερομηνία και ώρα που θα 
γνωστοποιήσει η Ρ.Α.Ε. εντός εύλογου χρόνου στους Συμ-
μετέχοντες μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (e-mail).

(β) Τεχνικό πρόβλημα Συμμετέχοντος. Σε περίπτωση 
προβλήματος της υποδομής (σύνδεση στο διαδίκτυο 
(Internet), βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κ.λπ.) ενός Συμμε-
τέχοντος, ο τελευταίος μπορεί να συνεχίσει τη συμμε-
τοχή του στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία με τη χρήση 
των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης (οι οποίοι είναι 
επιλογής και ευθύνης του Συμμετέχοντος), όπως έχει 
ενημερωθεί κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης και έχει 
δοκιμάσει κατά την εικονική δημοπρασία (λ.χ. δεύτερη 
ανεξάρτητη σύνδεση στο Internet, άλλο Η/Υ κ.λπ.). Η 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία δεν διακόπτεται για λόγους 
προβλήματος υποδομής Συμμετέχοντα ή αδυναμίας 
υποβολής προσφοράς Συμμετέχοντος.

Στην περίπτωση, που ένας Συμμετέχων, αποσυνδεθεί 
κατά τη διάρκεια της Δημοπρασίας, η τελευταία τιμή, που 
είχε καταχωρήσει στο σύστημα αποθηκεύεται. Αυτό δεν 
διασφαλίζει, ότι αν είχε δεσμεύσει ποσότητα κατά την 
στιγμή της αποσύνδεσης, ότι η ποσότητα αυτή δεν μπο-
ρεί να διεκδικηθεί από άλλους Συμμετέχοντες, δηλαδή, 
να μην μπορεί να αποδεσμευθεί από τον συγκεκριμένο 
χρήστη. Σε περίπτωση αποσύνδεσης και επανασύνδεσης 
ενός Συμμετέχοντος, η συμμετοχή του στην εξέλιξη της 
Δημοπρασίας συνεχίζεται με τα πραγματικά δεδομένα 
της στιγμής επανασύνδεσης, ήτοι: 

• αν κατά την αποσύνδεση, είχε δεσμεύσει προσω-
ρινά 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 την 
δική του, η ποσότητα αυτή ενδέχεται να μην είναι πλέον 
δεσμευμένη στον συγκεκριμένο Συμμετέχοντα και αυτός 
θα πρέπει να συνεχίσει τις προσφορές του με βάση τα 
πραγματικά δεδομένα της στιγμής της επανασύνδεσης.

Στην περίπτωση, που δεν καταφέρει να επανασυνδε-
θεί, η ευθύνη των αποτελεσμάτων, που θα εκδοθούν 
δεν θα μπορούν να προσβληθούν από τον εν λόγω 
Συμμετέχοντα, καθώς η 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 Ρ.Α.Ε. 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. Επί-
σης, 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 Συμμετέχοντες δεν έχουν κάποιο δικαίωμα ή αξίωση 
από τη συμμετοχή τους στη δημοπρασία.

14.2.9. Αποδοχή όρων 
Οι Συμμετέχοντες, που λαμβάνουν μέρος στην Ηλε-

κτρονική Δημοπρασία αποδέχονται ρητά και ανεπιφύ-
λακτα 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 
(cosmoONE, https:// www.marketsite.gr). 

14.3. Υποβολή Ενστάσεων
Μετά το πέρας της Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας κάθε 

μίας από τις δύο Κατηγορίες Ι και ΙΙ, δύναται να υποβλη-
θούν ενστάσεις από τους Συμμετέχοντες με αποστολή 
ηλεκτρονικού μηνύματος (e-mail) από την ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail) που ο Συμμετέχων έχει χρησιμο-
ποιήσει για την εγγραφή/πιστοποίηση χρήστη για την 
φωτοβολταϊκή εγκατάστασή του που συμμετέχει στην 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση pilotpv@rae.gr, αυστηρά, εντός τριάντα (30) 
λεπτών από την ώρα λήξης της Ηλεκτρονικής Δημοπρα-
σίας κάθε μίας από τις άνω Κατηγορίες. Στην ένσταση θα 
πρέπει, επί ποινή απόρριψης αυτής, να αναφέρονται τα 
πλήρη στοιχεία του Συμμετέχοντα και της φωτοβολτα-
ϊκής εγκατάστασής του που συμμετέχει στην Ηλεκτρο-
νική Δημοπρασία.

Άρθρο 15
Αποτελέσματα Ηλεκτρονικής Δημοπρασίας Πιλο-
τικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας

15.1. Μετά την ολοκλήρωση της Ηλεκτρονικής Δημο-
πρασίας, ο πάροχος ηλεκτρονικών δημοπρασιών περα-
τώνει το έργο του με την αποστολή των αποτελεσμάτων 
της δημοπρασίας στη Ρ.Α.Ε..

Η Ρ.Α.Ε., με βάση τα αποτελέσματα της Ηλεκτρονικής 
Δημοπρασίας και κατόπιν της εξέτασης και αξιολόγησης 
των τυχόν ενστάσεων που υποβλήθηκαν σύμφωνα με 
το άρθρο 14.3 της Προκήρυξης, αποφασίζει σχετικά με 
τους Συμμετέχοντες - Κάτοχους σταθμού παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτοβολταϊκά, που μει-
οδότησαν και επιλέχθηκαν μέσω της εν λόγω Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, για να ενταχθούν σε κα-
θεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, 
διακριτά για κάθε μία κατηγορία:

(α) Επιλεγέντες Συμμετέχοντες στην κατηγορία «Σταθ-
μοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτο-
βολταϊκά Κατηγορίας Ι» και 

(β) Επιλεγέντες Συμμετέχοντες στην κατηγορία «Σταθ-
μοί παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε./Φωτο-
βολταϊκά Κατηγορίας ΙΙ». 

Επίσης όλα τα έργα της κάθε μίας από τις ανωτέρω δύο 
Κατηγορίες Ι και ΙΙ, τα οποία δεν επιλέγησαν, ως αποτέ-
λεσμα της ηλεκτρονικής δημοπρασίας, κατατάσσονται 
κατά αύξουσα σειρά με βάση την τελική προσφορά τους 
που έγινε αποδεκτή από το σύστημα της ηλεκτρονικής 
δημοπρασίας.

Σε περίπτωση αδιάθετης ισχύος μόνο στην Κατηγορία Ι,
αυτή μεταφέρεται στην Κατηγορία ΙΙ. Σε περίπτωση αδιά-
θετης ισχύος μόνο στην Κατηγορία ΙΙ, αυτή μεταφέρεται 
στην Κατηγορία Ι. Αν υπάρξει αδιάθετη ισχύς και στις 
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δύο ως άνω Κατηγορίες, αυτή δεν μεταφέρεται και η εν 
λόγω Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία περατώνεται. 

Η ως άνω μεταφορά αδιάθετης ισχύος έχει ως σκοπό 
την κάλυψη του πρώτου και μόνο κατά σειρά έργου που 
δεν επιλέχθηκε στην κατηγορία αυτή. Σε περίπτωση που 
με τη μεταφορά της αδιάθετης ισχύος δεν είναι δυνατή 
η κάλυψη όλης της ισχύος του πρώτου αυτού έργου, 
τότε η εν λόγω διαδικασία περατώνεται ως έχει. Σε περί-
πτωση όμως που με τη μεταφορά της αδιάθετης ισχύος 
καλύπτεται όλη η ισχύς του πρώτου κατά σειρά έργου 
που δεν είχε επιλεγεί, τότε αυτό το έργο και μόνο αυτό 
κατατάσεται στην λίστα των Επιλεγέντων Συμμετεχό-
ντων. Τυχόν αδιάθετη ισχύς που μεταφέρθηκε, πέραν 
αυτής της ισχύος του πρώτου έργου που θα καλυφθεί, 
δεν διατίθεται για την κάλυψη άλλου έργου.

Η Ρ.Α.Ε. με απόφασή της καταρτίζει τους σχετικούς 
Καταλόγους αποτελεσμάτων ανά Κατηγορία Συμμετε-
χόντων (Κατηγορία Ι και ΙΙ) τους αναρτά στην ιστοσελί-
δα της και ενημερώνει τους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες 
μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση (e-mail), που έχουν δηλώσει.

Οι Επιλεγέντες Συμμετέχοντες εφόσον εμπίπτουν στην 
περίπτωση (α) της παραγράφου 11.2.7.2 της Προκήρυξης 
θα πρέπει να προσκομίσουν στην Ρ.Α.Ε. την συμπληρω-
ματική Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του έργου, 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ανωτέρω παράγραφο.

Άρθρο 16
Υλοποίηση των φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων που εντάχθηκαν σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης.

16.1. Επιτρέπεται η μεταβίβαση Αδειών Παραγωγής 
ηλεκτρικής ενέργειας και οι τροποποιήσεις που προ-
βλέπονται στον οικείο Κανονισμό Αδειών, των ανωτέρω 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων που εντάχθηκαν σε κα-
θεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 
κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, σύμ-
φωνα με τα προβλεπόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία, 
υπό την προϋπόθεση πλήρους υποκατάστασης του Επι-
λεγέντα Συμμετέχοντα από το νέο πρόσωπο, σε όλα τα 
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που απορρέουν, μεταξύ 
άλλων, και από την Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία 
βάσει της παρούσας Προκήρυξης.

16.2. Επιτρέπεται η μείωση της εγκατεστημένης ισχύ-
ος των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από 
φωτοβολταϊκά που εντάχθηκαν σε καθεστώς λειτουρ-
γικής ενίσχυσης κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11, 
περιπτ. 11.2.7.2.

16.3. Ο Επιλεγείς Συμμετέχων οφείλει να υποβάλει στη 
Ρ.Α.Ε. Ετήσια λεπτομερή Έκθεση Προόδου σχετικά με την 
υλοποίηση του έργου του.

16.4. Η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί στενά την υλοποίηση όλων 
των έργων που επελέγησαν στο πλαίσιο της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και δύναται να ζητά την 
υποβολή συγκεκριμένων στοιχείων από κάθε έναν Επι-
λεγέντα Συμμετέχοντα, ο οποίος είναι υποχρεωμένος να 
τα προσκομίζει όποτε του ζητηθούν.

16.5. Προκειμένου να εξασφαλιστεί η υλοποίηση του 
έργου, η Ρ.Α.Ε. παρακολουθεί στενά την πορεία υλοποί-
ησης των έργων και ως προς την ισχύ όλων των εγγυ-

ητικών επιστολών που έχει υποβάλλει ο κάθε Επιλεγείς 
Συμμετέχοντας ακολουθώντας τον ενιαίο κανόνα του 
4%, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 11 περίπτ. 11.2.7.2 
της παρούσας.

16.6 Αποτελεί αποκλειστική ευθύνη του κάθε Επιλεγέ-
ντα Συμμετέχοντα να τηρεί συνεχώς τον κανόνα του 4% 
που καθορίζεται στην παράγραφο 11.2.7.2 της παρούσας 
Προκήρυξης.

Για το λόγο αυτό, μετά τη λήξη της Πιλοτικής Αντα-
γωνιστικής Διαδικασίας η Ρ.Α.Ε. καταρτίζει πίνακα με τις 
ανωτέρω εγγυητικές επιστολές που έχει καταθέσει σε 
όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ο καθένας Επιλεγείς 
Συμμετέχων, για την παρακολούθηση της τήρησης του 
ως άνω κανόνα του τέσσερα τα εκατό (4%). 

Σε περίπτωση που ο Επιλεγείς Συμμετέχων δεν κα-
ταθέσει, εφόσον απαιτείται, Εγγυητική Επιστολή Καλής 
Εκτέλεσης, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 
11.2.7 της Προκήρυξης, έτσι ώστε το συνολικό ύψος των 
εκάστοτε ανωτέρω εγγυητικών επιστολών του σε Διαχει-
ριστή και Ρ.Α.Ε. να ισούται με το τέσσερα τα εκατό (4%) 
του συνολικού κόστους του έργου του, η φωτοβολταϊκή 
εγκατάστασή του θα απεντάσσεται από το καθεστώς 
στήριξης με την μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης και θα 
καταπίπτει υπέρ της Ρ.Α.Ε. η κατατεθείσα Εγγυητική Επι-
στολή Συμμετοχής του έργου και η τυχόν κατατεθείσα 
Εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης.

Άρθρο 17
Ρήτρες - Κυρώσεις 
για την καλή εκτέλεση του έργου

17.1 Σε περίπτωση που δεν πραγματοποιηθεί η ενερ-
γοποίηση της σύνδεσης του σταθμού (θέση σε κανονική 
ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση των Επιλε-
γέντων Συμμετεχόντων εντός της ανωτέρω προθεσμίας 
των δεκαοκτώ (18) μηνών ή των είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών ή των τυχόν παρατάσεων αυτών λόγω δικαστικής 
αναστολής:

α) οι ανωτέρω φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις θα απε-
ντάσσονται από το καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λει-
τουργικής Ενίσχυσης,

β) καταπίπτουν στο σύνολό τους οι Εγγυητικές Επιστο-
λές που έχουν κατατεθεί για την εξασφάλιση της καλής 
εκτέλεσης του έργου είτε στη ΡΑΕ είτε και στον αρμόδιο 
διαχειριστή στο πλαίσιο της Οριστικής Προσφοράς Σύν-
δεσης του σταθμού, σύμφωνα της παρούσα Προκήρυξη,

γ) εκκινούν οι διαδικασίες εξέτασης των λόγων καθυ-
στέρησης για τα έργα της Κατηγορίας ΙΙ, σύμφωνα με 
τα σχετικώς οριζόμενα στον οικείο Κανονισμό Αδειών 
Παραγωγής προκειμένου για την ανάκληση της άδειας 
παραγωγής. Για τα έργα της Κατηγορίας Ι, ακολουθείται 
αναλογικά η ανωτέρω διαδικασία εξέτασης προκειμένου 
για τη λύση της Σύμβασης Σύνδεσης ή/και παύση της 
Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης. 

Άρθρο 18
Δημοσίευση της Προκήρυξης

Η παρούσα Προκήρυξη θα αναρτηθεί την ιστοσελίδα 
της Ρ.Α.Ε. και θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυ-
βερνήσεως και στη Διαύγεια.

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) 

ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 
 

Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος 
 

Ι.1 Στοιχεία Συμμετέχοντος Φυσικού Προσώπου 

 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

   

Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 
 

 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 

 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 
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Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 
Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  

 
 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με τη ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  
 

 
Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 

 
Ο υπογράφων την παρούσα ………………….……………… κάτοικος 
…………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον 
αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από …………………………….., στις 
…………………………, ιδιοκτήτης ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχων στη 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών 
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης 
(άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1. (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία έχω εγγραφεί και πιστοποιηθεί 

στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και θα γίνεται η 
υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών 
στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή 
στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της 
Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User 
ID) τον οποίο έχω λάβει κατά την εγγραφή μου στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο ............................... 

(β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η 
συμμετοχή, εφόσον κληθώ να συμμετάσχω κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή 
και αναγνωρίζω από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα 
υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από 
εμένα τον ίδιο και για λογαριασμό μου. 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 
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Γ. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που 
επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και 
ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες 
εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε 
άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση 
εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Ε. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά 
την επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Έχω  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. 

Η. Έχω  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου  όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που 
οφείλω  σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

  
3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
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Τμήμα V : Δικαιολογητικά 
 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
 
Α.  

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.3 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής   Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
 

 
Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 11.2.4.6 Επικυρωμένο αντίγραφο της 
αστυνομικής του ταυτότητας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Β.2.1 11.2.4.6 Έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Β.2.2 11.2.4.6 Μεταβολές έναρξης 
Επιτηδεύματος από την αρμόδια 
Δ.Ο.Υ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 
Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 
 
Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1 11.2.5.1.1 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ.1.2 11.2.5.1.2 Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................€ 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή:  ............ 
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
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Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 11.2.5.2.1 Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 
σε Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 

 
.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 

 
Ο Συμμετέχων - Δηλών 

 
____________________________ 

Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) 

ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 
 

I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος  
 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

 
Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

 
 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 
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 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 

   

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  
 

 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

 
 

Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
 
 Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία …………………………………………………..  και τον 
διακριτικό τίτλο (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. .......................) δυνάμει της .......... απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ή 
του/ων Διαχειριστού/ων αυτής), ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 
Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές 
ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1.  (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει 
κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας είναι ο ............................... 

 (β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η 
συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω 
κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως 
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έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες 
που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να 
έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της 

 

2.  Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον 
αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), 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. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του 
κράτους εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και 
του κράτους εγκατάστασής του. 
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Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

 
 
3.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) Δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 
αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία ....................) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός 
και ημερομηνία ....................) που προσκομίσθηκαν και β) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε 
σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι 
πράγματι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό (αριθμός και ημερομηνία ....................) όπως 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ - Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός και ημερομηνία ....................).  

    

4.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
 

  
Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Α. 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.3 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.4 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
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Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυ
ξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1. 11.2.4.1. Κωδικοποιημένο καταστατικό  ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  
Β.2.1 11.2.4.1 Φ.Ε.Κ. συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.2.2 11.2.4.1 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.3.1 11.2.4.1 Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.3.2 11.2.4.1 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ τροποποιήσεων 

Καταστατικού 
ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.4.1 11.2.4.1 Φ.Ε.Κ. Διοικητικού Συμβουλίου - 
νομιμοποιήσεων 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.4.2 11.2.4.1 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ Διοικητικού 
Συμβουλίου - νομιμοποιήσεων 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.5.1 11.2.4.1 Βεβαιώσεις Διεύθυνσης Ανάπτυξης/ 
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 
αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας 
έδρας εταιρείας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.5.2 11.2.4.1 Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 
Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 
Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1. 11.2.5.1.1 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ.1.2 11.2.5.1.2 Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
Τράπεζα: ................. 
Ημερομηνία έκδοσης: 
...................... 
Ποσό: .................€ 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: ...................... 
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 

Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 11.2.5.2.1 Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 
σε Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: .................. 
 

 
.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 
_____________________________ 

Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΕΠΕ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) 

ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 
 

I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος  
 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

 
Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

 
 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα/Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 
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 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 

   

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  
 

 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

 
 

Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
  
Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της 
............... εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
………………………………………………….. και τον διακριτικό τίτλο ..................... (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
.......................) δυνάμει της .......... απόφασης του/ων Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω 
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία 
υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. 
δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής 
μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1.  (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει 
κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας είναι ο ............................... 

 (β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η 
συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω 
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κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως 
έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες 
που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να 
έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της 

 

2.  Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον 
αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), 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. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του 
κράτους εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και 
του κράτους εγκατάστασής του. 
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Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

  
 
3.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός 
όσων αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία .........................) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. 
(αριθμός και ημερομηνία .........................) που προσκομίσθηκαν.  

   
4.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
 

  
Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Α. 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.3 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.4 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
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Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυ
ξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 11.2.4.3 Κωδικοποιημένο καταστατικό  ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  
Β.2.1 11.2.4.3 Φ.Ε.Κ. συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.2.2 11.2.4.3 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.3.1 11.2.4.3 Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.3.2 11.2.4.3 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ τροποποιήσεων 

Καταστατικού 
ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.4.1 11.2.4.3 Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 
Πρωτοδικείου έδρας εταιρείας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.4.2 11.2.4.3 Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 
Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 
Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1. 11.2.5.1.1 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ.1.2 11.2.5.1.2 Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
Τράπεζα: .................. 
Ημερομηνία έκδοσης: 
..................... 
Ποσό: .........................€ 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: .................... 
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 

 
 
Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 11.2.5.2.1 Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 
σε Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 
 

 
.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 

 
Ο Συμμετέχων - Δηλών 

 
 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)) 

ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) 

ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 
 

I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε.) / ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) / ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος  
 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

 
Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

 
 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ 36681Τεύχος Β’ 3627/09.11.2016

 

 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 

   

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για τη συμμετοχή στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  
 

 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

 
 

Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
  
Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της 
...............   ομόρρυθμης εταιρείας / ετερόρρυθμης εταιρείας με την επωνυμία …………………………… 
…………………….. και τον διακριτικό τίτλο ..................... (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. .......................) δυνάμει της .......... 
απόφασης του/ων Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης 
και Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 
8 του Ν. 1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες 
αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1.  (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει 
κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας είναι ο ............................... 

 (β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η 
συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω 
κωδικού χρήστη (User ID και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως 
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έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες 
που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να 
έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της. 

 

2.  Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον 
αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), 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. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του 
κράτους εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και 
του κράτους εγκατάστασής του. 
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Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

  
 
3.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 
προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της 
εταιρείας, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της 
εταιρείας παραμένουν οι ίδιες.  

   
4.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
 

  
Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Α. 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.3 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.4 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
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Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 
Β.1. Συμμετέχων προσωπική εταιρεία (Ο.Ε., Ε.Ε., Αστική εταιρεία): 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυ

ξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 11.2.4.2. Συμφωνητικό συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  
Β.2 11.2.4.2 Τροποποιήσεις Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.3.1 11.2.4.2 Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 
Πρωτοδικείου έδρας εταιρείας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.3.2 11.2.4.2 Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ   
 
 
Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 
Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1. 11.2.5.1.1 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ.1.2 11.2.5.1.2 Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
Τράπεζα: ...................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
......................... 
Ποσό: .....................€ 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: ........................ 
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 

 
 
Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 11.2.5.2.1 Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 
σε Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 
 

 
.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 

 
Ο Συμμετέχων - Δηλών 

 
 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 5 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) 

ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 
 

I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος  
 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

 
Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

 
 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 
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 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 

   

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  
 

 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

 
 

Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
  
Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της 
............... εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
………………………………………………….. και τον διακριτικό τίτλο ..................... (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
.......................) δυνάμει της .......... απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ή του/ων Διαχειριστού/ων 
αυτής), ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στη 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταικών 
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης 
(άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 
έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις 
γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1.  (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει 
κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας είναι ο ............................... 

 (β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η 
συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω 
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κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως 
έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες 
που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να 
έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της 

 

2.  Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον 
αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), 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. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του 
κράτους εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και 
του κράτους εγκατάστασής του. 
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Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

  
 
3.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ,, εκτός όσων 
προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της 
εταιρείας, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της 
εταιρείας παραμένουν οι ίδιες. 

  
4.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 

  
Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Α. 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.3 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.4 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
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Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Β.1. 11.2.5.4.1. Κωδικοποιημένο καταστατικό  ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  
Β.2.1 11.2.5.4.1. Φ.Ε.Κ. συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.2.2 11.2.5.4.1. Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.3.1 11.2.5.4.1. Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων 

Καταστατικού 
ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.3.2 11.2.5.4.1. Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ 
τροποποιήσεων Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.4. 11.2.5.4.1. Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 

Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 
 
Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1. 11.2.5.1.1 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ.1.2 11.2.5.1.2 Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
............................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: ............... 
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 

 
Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 11.2.5.2.1 Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 
σε Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 
 

 
.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 

 
Ο Συμμετέχων - Δηλών 

 
 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 6 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΛΟΙΠΑ ΝΠ - ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Κ.ΛΠ.) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ Ι 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΛΗΨΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 
ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ, ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΑΡΘΡΑ 3 ΚΑΙ 4 ΤΟΥ Ν. 3468/2006 (Α'129)) 

ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 
 

Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 
 

I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή :  

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος  
 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

 
Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

 
 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 
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 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 

   

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  
 

 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

 
 

Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
  
Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………, νόμιμος εκπρόσωπος 
νομικού προσώπου ................. δικαίου με την επωνυμία ………………………………………………….. 
και τον διακριτικό τίτλο ..................... δυνάμει της .......... απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/ων 
Διαχειριστού/ων αυτού ή ......................., ιδιοκτήτη της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 
Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές 
ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1.  (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία το ανωτέρω νομικό πρόσωπο 

έχει εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο το ανωτέρω νομικό 
πρόσωπο έχει κατά την εγγραφή του στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο ............................... 

 (β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που έχουν χορηγηθεί στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο της 
Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, εφόσον το ανωτέρω νομικό πρόσωπο κληθεί να 
συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο 
Β') και η υποβολή προσφορών κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που 
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του έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση 
Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία 
ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από το ανωτέρω νομικό πρόσωπο το ίδιο και για 
λογαριασμό του 

 

2.  Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον 
αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. (κατά περίπτωση) Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. (κατά περίπτωση) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης, παύσης, 
ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), 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. 

Ε. (κατά περίπτωση)Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά 
την επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. (κατά περίπτωση) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί 
και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. (κατά περίπτωση) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. 

Η. (κατά περίπτωση) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. 
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Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

  
 
3.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στην ιδρυτική πράξη και στο Καταστατικό του νομικού 
προσώπου που εκπροσωπώ, εκτός όσων προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής/τα όργανα διοίκησης 
παραμένει/ουν αυτός/οι που ορίσθηκε/αν από την ιδρυτική πράξη και  Καταστατικό του νομικού 
προσώπου, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του/ους για την εκπροσώπηση και διαχείριση της 
εταιρείας παραμένουν οι ίδιες. ) (γ) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε σώμα και οι 
αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι πράγματι αυτές που 
αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό (αριθμός και ημερομηνία ....................) όπως δημοσιεύτηκε 

   
4.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
 

  
Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Α. 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.3 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.4 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
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Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυ
ξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β. 1 11.2.4.5 Ιδρυτική Πράξη (Νόμοι, Π.Δ., 
Αποφάσεις) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.2 11.2.4.5 Τροποποιήσεις Ιδρυτικής Πράξης κ.λπ. ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.3 11.2.4.5 Κωδικοποιημένο καταστατικό  ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.4 11.2.4.5 Απόφαση εκλογής/συγκρότησης 

Οργάνου Διοίκησης, Διοικητικού 
Συμβουλίου κ.λπ. - εκπροσώπησης 
κ.λπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.5 11.2.4.5 Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 
Πρωτοδικείου έδρας νομικού 
προσώπου  ή άλλης Διοικητικής Αρχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 
 
Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 
Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1. 11.2.5.1.1 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ.1.2 11.2.5.1.2 Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 ή 
του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
Τράπεζα: .................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
................. 
Ποσό: ..........€ 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή: ................... 
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 

 
Γ.2. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες έχουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1 11.2.5.2.1 Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής 
σε Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 

 
.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 

 
Ο Συμμετέχων - Δηλών 

 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 7 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 
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Προς:  
τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας  
 
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 
ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
 

Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος 
 

Ι.1 Στοιχεία Συμμετέχοντος Φυσικού Προσώπου 

 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

   

Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 
 

 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 

 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 
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Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 
Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  

 
 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  
 

 
Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 

 
Ο υπογράφων την παρούσα ………………….……………… κάτοικος 
…………………………………., κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον 
αριθμό……………………………, που εκδόθηκε από …………………………….., στις 
…………………………, ιδιοκτήτης ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχων στη 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών 
εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης 
(άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., δηλώνω σύμφωνα με άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 έχοντας 
πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές 
περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις 
διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1. (α)  Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία έχω εγγραφεί και 

πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας και 
θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς 
η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη 
δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο 
κωδικός χρήστη (User ID) τον οποίο έχω λάβει κατά την εγγραφή μου στον ηλεκτρονικό τόπο 
διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο ............................... 

(β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η 
συμμετοχή, εφόσον κληθώ να συμμετάσχω κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην 
Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την διεξαγωγή της 
δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή 
και αναγνωρίζω από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα 
υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από 
εμένα τον ίδιο και για λογαριασμό μου. 

2. Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 
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Γ. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που 
επιφέρουν τον αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και 
ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. Δεν τελώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή 
πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση 
που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες 
εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου διαδικασία κήρυξης 
σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε 
άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση 
εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Ε. Δεν έχω καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά 
την επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Έχω  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής 
ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. 

Η. Έχω  εκπληρώσει τις υποχρεώσεις μου  όσον αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που 
οφείλω  σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής μου. 

Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

  
3. (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
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Τμήμα V : Δικαιολογητικά 
 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 
Α. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.3 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής   Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
 

 
Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυ

ξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 11.2.4.6 Επικυρωμένο αντίγραφο της 
αστυνομικής του ταυτότητας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Β.2.1 11.2.4.6 Έναρξη Επιτηδεύματος από την 
αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Β.2.2 11.2.4.6 Μεταβολές έναρξης Επιτηδεύματος 
από την αρμόδια Δ.Ο.Υ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 
Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 
Γ. 1  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ. 1.1.1 11.2.6.1.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ...................... 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ........................... 

Γ.1.1.2 11.2.6.1.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.1.1.3 11.2.6.1.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας Ρ.Α.Ε.: 
....................... 
Ημερομηνία :................ 



ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ36702 Τεύχος Β’ 3627/09.11.2016

 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.2 11.2.6.1.2. Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ.1.3 11.2.6.1.3. Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 
ή του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
................................ 
Τράπεζα: ............................ 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή:  
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 

 
 
Γ.2  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 11.2.6.2.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ........................ 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: .......................... 

Γ.2.1.2 11.2.6.2.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.2.1.3 11.2.6.2.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.2.2 11.2.6.2.2. Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 
Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 

 
 

.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 
 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 
 

 
_____________________________ 

Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 8 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΑΝΩΝΥΜΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ 

ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙI 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 
ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

 
I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή : ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Α.Ε.) 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος  
 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

 
Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

 
 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

   

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 
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 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 

   

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  
 

 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

 
 

Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
 
 Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της 
ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία …………………………………………………..  και τον 
διακριτικό τίτλο (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. .......................) δυνάμει της .......... απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου (ή 
του/ων Διαχειριστού/ων αυτής), ιδιοκτήτριας της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 
Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές 
ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1.  (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User ID) τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει 
κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας είναι ο ............................... 

 (β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η 
συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω 
κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως 
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έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες 
που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να 
έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της 

 

2.  Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον 
αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), 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. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του 
κράτους εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και 
του κράτους εγκατάστασής του. 
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Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

 
3.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) Δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 
αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία ....................) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός 
και ημερομηνία ....................) που προσκομίσθηκαν και β) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε 
σώμα και οι αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι 
πράγματι αυτές που αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό (αριθμός και ημερομηνία ....................) όπως 
δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ - Ανακοίνωση Γ.Ε.ΜΗ. (αριθμός και ημερομηνία ....................).  

 4.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 

 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
 

 
  

Τμήμα V : Δικαιολογητικά 
 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Α. 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.3 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.4 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
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Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 11.2.4.1 Κωδικοποιημένο καταστατικό  ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  
Β.2.1 11.2.4.1 Φ.Ε.Κ. συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.2.2 11.2.4.1 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.3.1 11.2.4.1 Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.3.2 11.2.4.1 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ τροποποιήσεων 

Καταστατικού 
ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.4.1 11.2.4.1 Φ.Ε.Κ. Διοικητικού Συμβουλίου - 
νομιμοποιήσεων 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.4.2 11.2.4.1 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ Διοικητικού 
Συμβουλίου - νομιμοποιήσεων 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.5.1 11.2.4.1 Βεβαιώσεις Διεύθυνσης Ανάπτυξης/ 
Τμήμα Εμπορίου και Τουρισμού 
αρμόδιας Περιφερειακής Ενότητας 
έδρας εταιρείας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.5.2 11.2.4.1 Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ   
 
Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 
Γ. 1  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 11.2.6.1.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ........................ 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ........................ 

Γ. 1.1.2 11.2.6.1.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ. 1.1.3 11.2.6.1.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ. 1.2 11.2.6.1.2. Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ. 1.3 11.2.6.1.3. Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 
ή του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
.................... 
Τράπεζα:  .................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
...................... 
Ποσό: .....................€ 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή:  
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
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Γ.2  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 11.2.6.2.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ...................... 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ..................... 

Γ.2.1.2 11.2.6.2.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.2.1.3 11.2.6.2.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.2.2 11.2.6.2.2. Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 
Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 

 
 

.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 
 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 
 
 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 9 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΕΠΕ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ 

ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 
ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

 
I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή : ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ (Ε.Π.Ε.) 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος  
 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

 
Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

 
 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

   

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 
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 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 

   

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  
 

 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

 
 

Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
  
Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της 
............... εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
………………………………………………….. και τον διακριτικό τίτλο ..................... (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
.......................) δυνάμει της .......... απόφασης του/ων Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω 
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία 
υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. 
δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής 
μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1.  (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει 
κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας είναι ο ............................... 

 (β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η 
συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω user 
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ID και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και 
αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν 
κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από την εταιρεία την 
ίδια και για λογαριασμό της 

 

2.  Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον 
αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), 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. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του 
κράτους εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και 
του κράτους εγκατάστασής του. 
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Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

  
 
3.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) ότι δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός 
όσων αναφέρονται στα σχετικά ΦΕΚ (αριθμός και ημερομηνία .........................) - Ανακοινώσεις Γ.Ε.ΜΗ. 
(αριθμός και ημερομηνία .........................) που προσκομίσθηκαν.  

   
4.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
 

  
 

Τμήμα V : Δικαιολογητικά 
 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Α. 
 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.3 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.4 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
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Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 
 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1. 11.2.4.3 Κωδικοποιημένο καταστατικό  ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  
Β.2.1 11.2.4.3 Φ.Ε.Κ. συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.2.2 11.2.4.3 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.3.1 11.2.4.3 Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.3.2 11.2.4.3 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ τροποποιήσεων 

Καταστατικού 
ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.4.1 11.2.4.3 Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 
Πρωτοδικείου έδρας εταιρείας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.4.2 11.2.4.3 Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 
Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 

Γ.1  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: 

 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 11.2.6.1.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: .................. 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: .......................... 

Γ. 1.1.2 11.2.6.1.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ. 1.1.3 11.2.6.1.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ. 1.2 11.2.6.1.2. Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ. 1.3 11.2.6.1.3. Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 
ή του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
.............. 
Τράπεζα:  ...................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
................ 
Ποσό: ...................€ 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή:  .................. 
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
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Γ.2  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ 
 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 11.2.6.2.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ................. 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: .................. 

Γ.2.1.2 11.2.6.2.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.2.1.3 11.2.6.2.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.2.2 11.2.6.2.2. Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 
Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 

 
.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 

 
Ο Συμμετέχων - Δηλών 

 
 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 10 

 
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ (ΟΕ, ΕΕ, ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ)) 
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙI 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 
ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

 
I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή : ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ο.Ε. / ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ε.Ε.) / ΑΣΤΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος  
 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

 
Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

 
 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 
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 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 

   

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  
 

 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

 
 

Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
  
Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της 
............... εταιρείας περιορισμένης ευθύνης με την επωνυμία 
………………………………………………….. και τον διακριτικό τίτλο ..................... (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
.......................) δυνάμει της .......... απόφασης του/ων Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω 
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία 
υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. 
δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής 
μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1.  (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει 
κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας είναι ο ............................... 

 (β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η 
συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω 
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κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως 
έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες 
που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να 
έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της 

 

2.  Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον 
αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), 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. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του 
κράτους εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και 
του κράτους εγκατάστασής του. 
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Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

  
 
3.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ, εκτός όσων 
προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της 
εταιρείας, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της 
εταιρείας παραμένουν οι ίδιες.  

   
4.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
 

  
Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Α. 
 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.3 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.4 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
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Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 
 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυ

ξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 11.2.4.2. Συμφωνητικό συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  
Β.2 11.2.4.2 Τροποποιήσεις Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.3.1 11.2.4.2 Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 
Πρωτοδικείου έδρας εταιρείας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.3.2 11.2.4.2 Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ   
 
 
 
 
Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 
 
Γ.1. Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ. 

 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 11.2.6.1.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ....................... 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ....................... 

Γ. 1.1.2 11.2.6.1.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ. 1.1.3 11.2.6.1.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ. 1.2 11.2.6.1.2. Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ. 1.3 11.2.6.1.3. Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 
ή του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
Τράπεζα:  
Ημερομηνία έκδοσης: 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή:  
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
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Γ.2  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ 
 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 11.2.6.2.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: 

Γ.2.1.2 11.2.6.2.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.2.1.3 11.2.6.2.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.2.2 11.2.6.2.2. Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 
Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 

 
 

.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 
 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 
 
 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 11 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ 

ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 
ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

 
I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή : ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.) 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος  
 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

 
Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

 
 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 

 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε NAI / OXI 
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ισχύ: 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 

   

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  
 

 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

 
 

Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
  
Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………, νόμιμος εκπρόσωπος της 
............... ιδιωτικής κεφαλαιουχικής εταιρείας με την επωνυμία 
………………………………………………….. και τον διακριτικό τίτλο ..................... (Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 
.......................) δυνάμει της .......... απόφασης του/ων Διαχειριστού/ων αυτής, ιδιοκτήτριας της ανωτέρω 
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία 
υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. 
δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής 
μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και 
γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 
1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1.  (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία η ανωτέρω εταιρεία έχει 

εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο η ανωτέρω εταιρεία έχει 
κατά την εγγραφή της στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας είναι ο ............................... 

 (β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που μου έχουν χορηγηθεί της Αίτησης Συμμετοχής και των 
δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η 
συμμετοχή, εφόσον η ανωτέρω εταιρεία κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη 
φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά την 
διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω 
κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που της έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως 
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έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες 
που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να 
έγιναν από την εταιρεία την ίδια και για λογαριασμό της 

 

2.  Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον 
αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκονται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή 
αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε 
ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), 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. 

Ε. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά την 
επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί και τιμωρηθεί 
πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. Ττο νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά καταβολή 
των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και του 
κράτους εγκατάστασής του. 

Η. Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον αφορά την 
πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της Ελλάδας ή/και 
του κράτους εγκατάστασής του. 
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Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

  
 
3.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στο Καταστατικό της εταιρείας που εκπροσωπώ,, εκτός όσων 
προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής παραμένει αυτός που ορίσθηκε από το Καταστατικό της 
εταιρείας, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του για την εκπροσώπηση και διαχείριση της 
εταιρείας παραμένουν οι ίδιες. 

   
4.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
 
 

  
Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Α. 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Απόφαση οργάνου διοίκησης 
Συμμετέχοντος 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.3 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.4 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 

Τράπεζα: ................... 

Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 

Ποσό: .................... € 
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Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Β.1. 11.2.4.4. Κωδικοποιημένο καταστατικό  ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Β. 2.1 11.2.4.4 Φ.Ε.Κ. συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.2.2 11.2.4.4 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ συστάσεως ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.3.1 11.2.4.4 Φ.Ε.Κ. τροποποιήσεων Καταστατικού ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.3.2 11.2.4.4 Ανακοινώσεις ΓΕΜΗ τροποποιήσεων 
Καταστατικού 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.4. 11.2.4.4 Βεβαιώσεις από υπηρεσίες Γ.Ε.ΜΗ. ΝΑΙ/ΟΧΙ   
 

Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 
Γ.1  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 11.2.6.1.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 

Ημερομηνία :................ 

ΑΔΑ: ................ 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 

Ημερομηνία :................ 

ΑΔΑ: ......................... 

Γ. 1.1.2 11.2.6.1.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 

Ημερομηνία :................ 

Γ. 1.1.3 11.2.6.1.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

 

Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 

Ημερομηνία :................ 

Γ. 1.2 11.2.6.1.2. Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

........................... 

Ημερ.:.................. 

Γ. 1.3 11.2.6.1.3. Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 
ή του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
........................... 

Τράπεζα:  .......................... 

Ημερομηνία έκδοσης: 
................... 

Ποσό: ........................€ 

Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή:  ......................... 

Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 

........................... 
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Γ.2  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ 
 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 11.2.6.2.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 

Ημερομηνία :................ 

ΑΔΑ: .......................... 

Ή 

Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 

Ημερομηνία :................ 

ΑΔΑ: ............................. 

Γ.2.1.2 11.2.6.2.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 

 

Τελευταία τροποποίηση: 

Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 

Ημερομηνία :................ 

Γ.2.1.3 11.2.6.2.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 

 

Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 

Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 

Ημερομηνία :................ 

Γ.2.2 11.2.6.2.2. Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 

........................... 

Ημερ.:.................. 

 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 
Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 

Ποσό: ..................€ 
 
 

.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 
 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 
 
 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 12 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ - ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 
ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (ΛΟΙΠΑ ΝΠ - ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ Κ.ΛΠ.) ΙΔΙΟΚΤΗΤΗ ΣΤΑΘΜΟΥ 

ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 
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ΠΡΟΣ:  
ΤΗ ΡΥΘΜΙΣΤΙΚΗ ΑΡΧΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ  
 

ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ  
ΣΤΑΘΜΟΥ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΠΟ Α.Π.Ε./ΦΒ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑΣ ΙΙ 

(ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΥΠΟΧΡΕΟΥΝΤΑΙ ΣΕ ΛΗΨΗ ΑΔΕΙΑΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ) 
ΣΤΗΝ ΠΙΛΟΤΙΚΗ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΕΠΙΛΟΓΗ 

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΠΡΟΣ ΕΝΤΑΞΗ ΣΕ ΚΑΘΕΣΤΩΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΜΟΡΦΗ 
ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΗΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) - ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ 

 
Τμήμα Ι : Στοιχεία Συμμετέχοντος Νομικού Προσώπου 

 
I. 1. Επωνυμία Νομικού Προσώπου:  

 Έδρα:  

 Διεύθυνση:  

 Νομική μορφή :  

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

 ΓΕΜΗ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

Ι.2 Νόμιμος Εκπρόσωπος  
 Όνομα:  

 Επώνυμο:  

 Όνομα Πατρός:  

 Τόπος και έτος γεννήσεως:  

 Υπηκοότητα:  

 Διεύθυνση κατοικίας:  

 Αριθμός ταυτότητας ή 
διαβατηρίου: 

 

 ΑΦΜ/Δ.Ο.Υ:  

   Τηλέφωνο/ Φαξ:  

 E-mail:  

 
Τμήμα ΙΙ : Στοιχεία Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης 

 
 Επωνυμία:  

 Θέση Εγκατάστασης:  

 Δημοτική Ενότητα / Δήμος:  

 Περιφερειακή Ενότητα:  

 Περιφέρεια:  

 Εγκατεστημένη Ισχύς (MW):  

   

 Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ: NAI / OXI 
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 Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε 
ισχύ: 

NAI / OXI 

 Υποβολή Εγγυητικής Επιστολής Ν. 
4152/2013 ή Ν. 4062/2012 σε 

Διαχειριστή: 

 
NAI / OXI 

   

 
Τμήμα ΙΙI : Στοιχεία (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και κωδικός χρήστη (User ID) Πιστοποίησης 

Συμμετέχοντος για την συμμετοχή στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία*  
 

 E-mail: .......................@....................... 

 Kωδικός χρήστη (User ID):  

   
* Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση και ο Kωδικός χρήστη (User ID) θα πρέπει να είναι μοναδικά για κάθε Αίτηση 
Συμμετοχής και για κάθε Σταθμό Φωτοβολταικής Εγκατάστασης που θα συμμετέχει στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία. Η ανωτέρω ηλεκτρονική διεύθυνση θα αποτελεί και την ηλεκτρονική διεύθυνση επικοινωνίας του 
Συμμετέχοντος με την ΡΑΕ καθ' όλο το διάστημα διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας  

 
 

Τμήμα ΙV : Υπεύθυνες Δηλώσεις 
  
Ο υπογράφων την παρούσα ………………………….……………… κάτοικος ………………………., 
κάτοχος του Δελτίου Αστυνομικής Ταυτότητας με τον αριθμό……………………………, που 
εκδόθηκε από …………………………….., στις …………………………, νόμιμος εκπρόσωπος 
νομικού προσώπου ................. δικαίου με την επωνυμία ………………………………………………….. 
και τον διακριτικό τίτλο ..................... δυνάμει της .......... απόφασης του Διοικητικού Συμβουλίου ή του/ων 
Διαχειριστού/ων αυτού ή ......................., ιδιοκτήτη της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης και 
Συμμετέχουσας/οντος στη Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή 
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής 
Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. δηλώνω σύμφωνα με το άρθρο 8 του Ν. 
1599/1986 έχοντας πλήρη γνώση των συνεπειών της δήλωσής μου αυτής, όπως οι συνέπειες αυτές 
ορίζονται στις γενικές περί υπευθύνων δηλώσεων διατάξεις, και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που 
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, τα ακόλουθα:  
 
1.  (α) Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία το ανωτέρω νομικό πρόσωπο 

έχει εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η ..............@............. Ο κωδικός χρήστη (User ID) το οποίο το ανωτέρω νομικό 
πρόσωπο έχει κατά την εγγραφή του στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας είναι ο ............................... 

 (β)  Η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που έχουν χορηγηθεί στο ανωτέρω νομικό πρόσωπο της 
Αίτησης Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, εφόσον το ανωτέρω νομικό πρόσωπο κληθεί να 
συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο 
Β') και η υποβολή προσφορών κατά την διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην 
Προκήρυξη με την χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (User ID) και των λοιπών κωδικών που 
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του έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει από τώρα την Αίτηση 
Συμμετοχής και την/ις προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την ηλεκτρονική δημοπρασία 
ως έγκυρες και ισχυρές και σαν να έγιναν από το ανωτέρω νομικό πρόσωπο το ίδιο και για 
λογαριασμό του 

 

2.  Α. Αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους όρους της Προκήρυξης.  

Β. Το σύνολο των υποβληθέντων αδειών, εγκρίσεων, συμβάσεων κλπ τυπικών δικαιολογητικών δεν 
έχουν ακυρωθεί και είναι σε ισχύ κατά την ημερομηνία υποβολής της Αίτησης Συμμετοχής και έχω 
τηρήσει τους όρους αυτών. 

Γ. Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ 
καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που επιφέρουν τον 
αποκλεισμό μου από την συμμετοχή στον Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και ειδικότερα : 

Ι. Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 2 παράγραφος 1 της κοινής δράσης της 
98/773/ΔΕΥ του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΙΙ. 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. 

ΙΙΙ. Απάτη, κατά την έννοια του άρθρου 1 της σύμβασης για την προστασία των οικονομικών 
συμφερόντων των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων. 

ΙV. 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. 

Γ. (κατά περίπτωση) Δεν τελεί το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ υπό πτώχευση, εκκαθάριση, παύση 
δραστηριοτήτων, αναγκαστική διαχείριση ή πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία εξυγίανσης αρ. 99 
Ν.3588/2007 ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία 
προβλεπομένη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές, νομοθετικές και κανονιστικές 
διατάξεις και δεν έχει κινηθεί εναντίον μου ή εναντίον του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ 
διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάρισης, αναγκαστικής διαχείρισης, πτωχευτικού συμβιβασμού 
ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που προκύπτει από παρόμοια διαδικασία προβλεπομένη από τις κατά 
περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις. 

Δ. (κατά περίπτωση) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης, παύσης, 
ανάκλησης ή αναστολής της δραστηριότητάς τους, τελεί υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, 
όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του ν. 1892/1990(A΄101), 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. 

Ε. (κατά περίπτωση)Δεν έχω και δεν έχουν τα πρόσωπα που διοικούν το νομικό πρόσωπο που 
εκπροσωπώ καταδικασθεί με απόφαση ελληνικού ή αλλοδαπού δικαστηρίου για αδίκημα που αφορά 
την επαγγελματική μου (τους) διαγωγή και δη για υπεξαίρεση, απάτη, πλαστογραφία, ψευδορκία, 
δωροδοκία και δόλια χρεωκοπία με τελεσίδικη απόφαση σύμφωνα με τη νομοθεσία του κράτους 
εγκατάστασής μου (ή του κράτους εγκατάστασης του νομικού προσώπου που εκπροσωπώ).  

ΣΤ. (κατά περίπτωση) Δεν έχω διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, που να έχει διαπιστωθεί 
και τιμωρηθεί πειθαρχικά με οποιοδήποτε τρόπο. 

Ζ. (κατά περίπτωση) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. 

Η. (κατά περίπτωση) Το νομικό πρόσωπο που εκπροσωπώ έχει εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του όσον 
αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών, που οφείλει σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της 
Ελλάδας ή/και του κράτους εγκατάστασής του. 
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Θ. Όλες οι ανωτέρω δηλώσεις μου είναι αληθείς και γνωρίζω και αποδέχομαι ότι η αλήθεια των 
δηλώσεών μου θα ελεγχθεί σε περίπτωση που αναδειχθώ Επιλεγείς Συμμετέχων, ότι θα αποκλεισθώ 
της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, εφόσον κάποια από τις δηλώσεις μου αποδειχθεί 
αναληθής. 

  
 
3.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω κατά περίπτωση) 

- α) δεν έχουν γίνει άλλες τροποποιήσεις στην ιδρυτική πράξη και στο Καταστατικό του νομικού 
προσώπου που εκπροσωπώ, εκτός όσων προσκομίσθηκαν και β) ο διαχειριστής/τα όργανα διοίκησης 
παραμένει/ουν αυτός/οι που ορίσθηκε/αν από την ιδρυτική πράξη και  Καταστατικό του νομικού 
προσώπου, δεν έχει ανακληθεί και οι αρμοδιότητές του/ους για την εκπροσώπηση και διαχείριση της 
εταιρείας παραμένουν οι ίδιες. ) (γ) Η σύνθεση του Δ.Σ., η συγκρότησή του σε σώμα και οι 
αρμοδιότητες και εξουσίες των εκπροσώπων της εταιρείας που εκπροσωπώ είναι πράγματι αυτές που 
αναφέρονται στο σχετικό πρακτικό (αριθμός και ημερομηνία ....................) όπως δημοσιεύτηκε 

   
4.  (Περιλαμβάνονται τα κατωτέρω εφόσον το έργο έχει ενταχθεί στη Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης 
(άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ) 
 
ότι ο ανωτέρω Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταϊκά περιλαμβάνεται / 
αποτελεί το έργο ……………………………………  έχει ενταχθεί στη ......................... [Διαδικασία Ταχείας 
Αδειοδότησης (άρθρου 9 Ν. 3775/2009) ή στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010] και 
ότι σε περίπτωση που επιλεγεί κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας για την ένταξή του 
σε καθεστώς Λειτουργικός Ενίσχυσης θα ενημερώσω/ει σχετικά τα αρμόδια όργανα των ανωτέρω 
νόμων (παρακολούθησης και υλοποίησης του έργου και της επένδυσης κ.λπ.). 
 

  
Τμήμα V : Δικαιολογητικά 

 
Για τη συμμετοχή μου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία υποβολής προσφορών για την 
επιλογή φωτοβολταικών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με την μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε., υποβάλλω σύμφωνα με τους 
όρους της Προκήρυξης τα κάτωθι δικαιολογητικά: 

 

Α. 
 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Α.1. 11.2.1 Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη 
Δήλωση 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.2 11.2.3 Απόφαση οργάνου  διοίκησης 
Συμμετέχοντος  

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1  

Α.3 11.2.2 Αποδεικτικό καταβολής τέλους 
συμμετοχής 500,00 € 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Ημερομηνία κατάθεσης 
σε Τράπεζα: ......./...../2016 

Α.4 11.2.7.1 Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής 
Επιστολής: ................. 
Τράπεζα: ................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................... 
Ποσό: .................... € 
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Β. (Συμπληρώνεται ο κατωτέρω πίνακας κατά περίπτωση) 
Α/Α Άρθρο 

Προκήρυξης 
Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 

Εγγράφων 
Λοιπά Στοιχεία 

Β.1 11.2.4.5. Ιδρυτική Πράξη (Νόμοι, Π.Δ., 
Αποφάσεις) 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.2 11.2.4.5 Τροποποιήσεις Ιδρυτικής Πράξης 
κ.λπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.3 11.2.4.5 Κωδικοποιημένο καταστατικό  ΝΑΙ/ΟΧΙ   
Β.4 11.2.4.5 Απόφαση εκλογής/συγκροτησης 

Οργάνου Διοίκησης, Διοικητικού 
Συμβουλίου κ.λπ. - εκπροσώπησης 
κ.λπ. 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

Β.5 11.2.4.5 Βεβαιώσεις αρμόδιου κατά τόπου 
Πρωτοδικείου έδρας νομικού 
προσώπου  ή άλλης Διοικητικής 
Αρχής 

ΝΑΙ/ΟΧΙ   

 
 
Γ. (Συμπληρώνονται οι κατωτέρω πίνακες κατά περίπτωση) 

Γ.1  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Οριστική Προσφορά Σύνδεσης σε ισχύ: 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.1.1.1 11.2.6.1.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ......................... 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: ........................ 

Γ. 1.1.2 11.2.6.1.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ. 1.1.3 11.2.6.1.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ. 1.2 11.2.6.1.2. Οριστική Προσφορά 
Σύνδεσης 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
Ημερ.:.................. 

Γ. 1.3 11.2.6.1.3. Αντίγραφο της εγγυητικής 
επιστολής του ν. 4152/2013 
ή του ν. 4062/2012 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Εγγυητικής Επιστολής: 
..................... 
Τράπεζα:  ........................ 
Ημερομηνία έκδοσης: 
.................. 
Ποσό:  .......................€ 
 
Ημερομηνία κατάθεσης σε 
Διαχειριστή:  ..................... 
Αρ. Πρωτ. Διαχειριστή: 
........................... 
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Γ.2  Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις που διαθέτουν Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ 
 

Α/Α Άρθρο 
Προκήρυξης 

Είδος ΝΑΙ/ΟΧΙ Αριθμός 
Εγγράφων 

Λοιπά Στοιχεία 

Γ.2.1.1 11.2.6.2.1. Άδεια Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: .................. 
Ή 
Αρ. Απόφασης ΥΠΕΚΑ:...... 
Ημερομηνία :................ 
ΑΔΑ: .............................. 

Γ.2.1.2 11.2.6.2.1. Εγκεκριμένες τροποποιήσεις 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός τροποποιήσεων: .... 
 
Τελευταία τροποποίηση: 
Αρ. Απόφασης Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.2.1.3 11.2.6.2.1. Βεβαιώσεις περί μη 
μεταβολής στοιχείων της 
Άδειας Παραγωγής 
Ηλεκτρικής Ενέργειας οι 
οποίες δεν συνεπάγονται 
τροποποίησή της 

ΝΑΙ/ΟΧΙ  Αριθμός Βεβαιώσεων: .... 
 
Τελευταία εκδοθείσα 
Βεβαίωση: 
Αρ. πρωτ. Γραμματείας 
Ρ.Α.Ε.:...... 
Ημερομηνία :................ 

Γ.2.2 11.2.6.2.2. Σύμβαση Σύνδεσης ΝΑΙ/ΟΧΙ 1 Αρ. Σύμβασης: 
........................... 
Ημερ.:.................. 
 
Αρ. Εγγυητικής Επιστολής σε 
Διαχειριστή: ................ 
Τράπεζα: ..................... 
Ημερομηνία έκδοσης: 
Ποσό: ..................€ 

 
 

.............., ..............2016 (τόπος/ ημερομηνία) 
 

Ο Συμμετέχων - Δηλών 
 
 
 

_____________________________ 
Ονοματεπώνυμο /Υπογραφή / Σφραγίδα 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΟΡΓΑΝΟΥ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ ΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ (άρθρου 

10.2.3 της Προκήρυξης) 
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..................... 
Θέμα: Έγκριση συμμετοχής της εταιρείας/του νομικού προσώπου στην Πιλοτική Ανταγωνιστική 
Διαδικασία υποβολής προσφορών για την επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε 
καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. 
– Ορισμός Εκπροσώπου – Ορισμός Αντικλήτου κ.λπ. 
 
(σε περίπτωση ΑΕ) Το Διοικητικό Συμβούλιο εισέρχεται στη συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση των όρων της από .........2016 
Προκήρυξης για την επιλογή κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής 
προσφορών φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή της 
Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 ΠΑΡ. 8 ΕΠ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. και των όρων της Προκήρυξης, 
τους οποίους αποδέχεται στο σύνολό τους, ομόφωνα αποφασίζει και εγκρίνει: 
ή  
(σε περίπτωση ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ και ΙΚΕ) Ο παριστάμενος/παριστάμενοι Διαχειριστές εισέρχεται/ονται στη 
συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και έχοντας λάβει γνώση 
των όρων της από .........2016 Προκήρυξης για την επιλογή, κατόπιν της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας υποβολής προσφορών, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς 
στήριξης με τη μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της Ρ.Α.Ε. και 
των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται/ονται στο σύνολό τους, ομόφωνα 
αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν: 
ή 
(σε περίπτωση άλλου νομικού προσώπου, ΝΠΙΔ, ΝΠΔΔ κ.λπ. ) Ο παριστάμενος/παριστάμενοι Διαχειριστές 
ή Το Διοικητικό Συμβούλιο ή οι ....... που αποτελούν το όργανο διοίκησης του νομικού προσώπου 
εισέρχεται/ονται στη συζήτηση αναφορικά με την ανωτέρω Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και 
έχοντας λάβει γνώση των όρων της από .........2016 Προκήρυξης για την επιλογή, κατόπιν της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών, φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε 
καθεστώς στήριξης με την μορφή της Λειτουργικής Ενίσχυσης (άρθρου 7 παρ. 8 επ. Ν. 4414/2016) της 
Ρ.Α.Ε. και των όρων της Προκήρυξης, τους οποίους αποδέχεται/ονται στο σύνολό τους, ομόφωνα 
αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν: 
 
(α) τη συμμετοχή της εταιρείας / του νομικού προσώπου, η/το οποία/ο είναι  κάτοχος 
φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, ισχύος (ή εγκατεστημένης ισχύος) ……..ΜW, που βρίσκεται (ή που 
πρόκειται να εγκατασταθεί και αναπτυχθεί) στη θέση ............... της Δημοτικής Ενότητας  ...................του 
Δήμου .............. της Περιφερειακής Ενότητας .................. της Περιφέρειας ......................., με την υποβολή 
Αίτησης Συμμετοχής - Υπεύθυνης Δήλωσης και δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και τη συμμετοχή, εφόσον κληθεί να συμμετάσχει κατά τα 
οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική δημοπρασία μέσω της σχετικής 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Β') 
και την υποβολή προσφοράς/ών κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα οριζόμενα στην 
ανωτέρω Προκήρυξη,  
 
(β) ορίζει τον/την  
Επώνυμο:  ……………………………………….….. 
Όνομα:   ……………………………………….…..  
Πατρώνυμο:  ……………………………………….….. 
Κάτοικο:  ……………………………………….….. 
Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλ.:  ……………………………………….…..  
Κινητό:  ……………………………………….….. 
Fax:  ……………………………………….….. 
E-mail:  ……………………………………….….. 

με ΑΔΤ ......................, A.T. ………………., Ημ. Έκδοσης: …………………………… 
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νόμιμο εκπρόσωπο της εταιρείας / του  νομικού προσώπου και παρέχει σε αυτόν την 
εξουσιοδότηση: (α) να υπογράψει τη σχετική Αίτηση Συμμετοχής - Υπεύθυνη Δήλωση και υποβάλλει 
το σχετικό φάκελο κ.λπ. για λογαριασμό της εταιρείας, κατά τα οριζόμενα στην ανωτέρω Προκήρυξη, 
και (β) υπογράψει για λογαριασμό της εταιρείας/του νομικού προσώπου όλα τα σχετικά με την 
ανωτέρω ανταγωνιστική διαδικασία έγγραφα, δικαιολογητικά, δηλώσεις καθώς και οποιαδήποτε άλλα 
έγγραφα απαιτηθούν για τη συμμετοχή της εταιρείας/ του νομικού προσώπου στην υπόψη 
ανταγωνιστική διαδικασία όπως επίσης και οποιοδήποτε σχετικό με την ανταγωνιστική διαδικασία 
έγγραφο, σε περίπτωση που κάτι τέτοιο απαιτηθεί σε οποιοδήποτε στάδιο της διαδικασίας. 
 
(γ) ορίζει ως αντίκλητο της εταιρείας/νομικού προσώπου τον/την  
 
Επώνυμο:  ……………………………………….….. 
Όνομα:   ……………………………………….…..  
Πατρώνυμο:  ……………………………………….….. 
Κάτοικο:  ……………………………………….….. 
Στοιχεία Επικοινωνίας:  

Τηλ.:  ……………………………………….…..  
Κινητό:  ……………………………………….….. 
Fax:  ……………………………………….….. 
E-mail:  ……………………………………….….. 

με ΑΔΤ ......................, A.T. ………………., Ημ. Έκδοσης: …………………………… 
 
Επίσης ομόφωνα αποφασίζει/ουν και εγκρίνει/ουν και δηλώνει/ουν ότι: 
 
(α)   Η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (e-mail), με την οποία η εταιρεία/το νομικό πρόσωπο 

έχει εγγραφεί και πιστοποιηθεί στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας και θα γίνεται η υποβολή μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της Αίτησης 
Συμμετοχής και των δικαιολογητικών στην πρώτη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Α'), καθώς και η συμμετοχή στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία μέσω της 
Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας της στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας 
(Στάδιο Β') είναι η .............................................@............................ Τον κωδικό χρήστη (User ID) 
.......................... τον οποίο η ανωτέρω εταιρεία/νομικό πρόσωπο έχει λάβει κατά την εγγραφή 
της/του στον ηλεκτρονικό τόπο διενέργειας της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας όσον 
αφορά την ανωτέρω φωτοβολταϊκή εγκατάσταση χειρίζεται  ο/η  
......................................................................................... 

(β)  Η υποβολή, μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη 
(User ID) και των λοιπών κωδικών που έχουν χορηγηθεί στη εταιρεία/στο νομικό πρόσωπο, της 
Αίτησης Συμμετοχής και των Δικαιολογητικών Συμμετοχής στην πρώτη φάση της Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (Στάδιο Α') και η συμμετοχή, εφόσον η εταιρεία/ το νομικό πρόσωπο 
κληθεί να συμμετάσχει κατά τα οριζόμενα στην Προκήρυξη, στην Ηλεκτρονική Δημοπρασία 
μέσω της Ηλεκτρονικής Πλατφόρμας στη δεύτερη φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας (Στάδιο Β') και η υποβολή προσφορών κατά τη διεξαγωγή της δημοπρασίας κατά τα 
οριζόμενα στην Προκήρυξη με τη χρήση του ανωτέρω κωδικού χρήστη (user ID) και των λοιπών 
κωδικών που της/του έχουν χορηγηθεί είναι απολύτως έγκυρη και ισχυρή και αναγνωρίζει/ουν 
από τώρα την Αίτηση Συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και την/ις 
προσφορά/ες που θα υποβληθεί/ουν κατά την Ηλεκτρονική Δημοπρασία ως έγκυρες και ισχυρές 
και σαν να έγιναν από την εταιρεία/το νομικό πρόσωπο την ίδια/το ίδιο και για λογαριασμό 
της/του. 

..................... 
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 
(Άρθρου 11.2.7.1  Προκήρυξης) 
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........................................ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
………………………………. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ..................................              
(τόπος − ημερομηνία)  
  
Προς: τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.): 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. …….. ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….….  
  
Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντί σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντί 
σας ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από τα ευεργετήματα της διζήσεως και 
διαιρέσεως καθώς και από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851–856, 862−864 και 
866−869 του Αστικού Κώδικα, υπέρ της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) με την επωνυμία 
……………………………………………………………….., (………………………………) με ΑΦΜ 
…………………… (και ΑΡΜΑΕ …………………, ΓΕΜΗ ................) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του 
ποσού των: ΕΥΡΩ ………………………………….. (ΕΥΡΩ …………………………………… 
……………………………………………), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 
εξασφάλιση της συμμετοχής της παραπάνω Εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) στην κατωτέρω 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία που διεξάγει η Ρ.Α.Ε και τη διασφάλιση της καλής και 
αποτελεσματικής  διεξαγωγής της και για την ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω 
Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) της υποχρεώσεώς της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε 
κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας 
από φωτοβολταικά της …………………………., που βρίσκεται στη θέση ......... ...............της Δημοτικής 
Ενότητας ................. του Δήμου .............. της Περιφερειακής Ενότητας .................. της Περιφέρειας 
.......................,  (αναγράφεται το όνομα και λοιπές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς το σταθμό 
παραγωγής) εγκατεστημένης ισχύος …….….. ΜW εφόσον επιλεγεί μέσω της κατωτέρω Πιλοτικής 
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, που διεξάγει η Ρ.Α.Ε προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή 
Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης και την 
οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει 
προκηρύξει η Ρ.Α.Ε. με την υπ' αριθμόν ........../2016 απόφασή της (ΦΕΚ ................., ΑΔΑ: ...................) και 
την σχετική Προκήρυξη κατά τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016 και 
στους όρους της ανωτέρω Προκήρυξης.   
Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, 
σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη 
λήψει της πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να 
επαληθεύσουμε το βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών, το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο 
από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το 
ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν 
διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή 
οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει σε είκοσι ένα (21) μήνες μετά την έκδοση της σχετικής 
απόφασης και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, που έχει προκηρύξει η Ρ.Α.Ε.. Σε περίπτωση παράτασης με απόφαση της Ρ.Α.Ε. της 
ανωτέρω προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών για την ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε 
κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η 
διάρκεια της παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το διάστημα της 
χορηγηθείσας παράτασης. 
Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ανωτέρω σταθμού (θέση σε κανονική ή 
δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών ή 
της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας 
επιστραφεί. Επίσης, θα πρέπει να μας επιστραφεί το σώμα της εγγυητικής επιστολής, αν η Εταιρεία (ή 
το φυσικό πρόσωπο) δεν επιλεγεί μέσω της υπόψη Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, που 
διεξάγει η Ρ.Α.Ε προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης. Άλλως η 
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ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ της Ρ.Α.Ε., αν δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή αν εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) 
μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση του ανωτέρω 
σταθμού (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) ή αν η Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) δεν 
εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στις παραγράφους 11.2.7.1, 11.2.7.2, του άρθρου 11, 
στις παραγράφους 16.1, 16.5, 16.6 του άρθρου 16 και στο άρθρο 17 της παρούσας Προκήρυξης και 
δεν προσκομίσει στην Ρ.Α.Ε. τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται στα άρθρα αυτά εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών. Η ως άνω εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 11.2.7.2 περιπτώσεις (γ), (δ) και (ε).  
Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας, που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και 
ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική 
διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή 
εξυγίανσης.  β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή 
οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε 
οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας.  
 Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με 
την παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 
Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά 
μας και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από 
την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο.  
Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την ………………..  
  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ 

ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 
(Άρθρου 11.2.7.1  Προκήρυξης) 
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........................................ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
………………………………. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ..................................              
(τόπος−ημερομηνία)  
  
Προς: τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.): 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. …….. ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….….  
  
Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντί σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντί 
σας ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από τα ευεργετήματα της διζήσεως και 
διαιρέσεως καθώς και από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851–856, 862−864 και 
866−869 του Αστικού Κώδικα, υπέρ της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) με την επωνυμία 
……………………………………………………………….., (………………………………) με ΑΦΜ 
…………………… (και ΑΡΜΑΕ …………………, ΓΕΜΗ ................) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του 
ποσού των: ΕΥΡΩ ………………………………….. (ΕΥΡΩ …………………………………… 
……………………………………………), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 
εξασφάλιση της συμμετοχής της παραπάνω Εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) στην κατωτέρω 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία που διεξάγει η Ρ.Α.Ε και τη διασφάλιση της καλής και 
αποτελεσματικής  διεξαγωγής της και για την ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω 
Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) της υποχρεώσεώς της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε 
κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση του σταθμού παραγωγής από φωτοβολταικά της 
…………………………., που βρίσκεται στη θέση ......... της Δημοτικής Ενότητας .................  του Δήμου 
.............. της Περιφερειακής Ενότητας .................. της Περιφέρειας ......................., (αναγράφεται το όνομα και 
λοιπές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς τον σταθμό παραγωγής) εγκατεστημένης ισχύος 
…….….. ΜW εφόσον επιλεγεί μέσω της κατωτέρω Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που 
διεξάγει η Ρ.Α.Ε προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός είκοσι 
τεσσάρων (24) μηνών από την έκδοση της σχετικής απόφασης και την οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει προκηρύξει η Ρ.Α.Ε. με την υπ' 
αριθμόν ........../2016 απόφασή της (ΦΕΚ ................., ΑΔΑ: ...................) και τη σχετική Προκήρυξη κατά τα 
προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016 και στους όρους της ανωτέρω 
Προκήρυξης.   
Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, 
σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη 
λήψει της πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να 
επαληθεύσουμε το βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών, το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο 
από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το 
ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν 
διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή 
οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει είκοσι επτά (27) μήνες μετά την έκδοση της σχετικής απόφασης 
και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει 
προκηρύξει η Ρ.Α.Ε. . Σε περίπτωση παράτασης με απόφαση της Ρ.Α.Ε. της ανωτέρω προθεσμίας των 
είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για της ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική 
λειτουργία) κατά περίπτωση της ανωτέρω φωτοβολταικής εγκατάστασης, η διάρκεια της παρούσας 
εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας παράτασης. 
Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ανωτέρω σταθμού (θέση σε κανονική ή 
δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να 
μας επιστραφεί. Επίσης, θα πρέπει να μας επιστραφεί το σώμα της εγγυητικής επιστολής εάν η 
Εταιρεία (ή το φυσικό πρόσωπο) δεν επιλεγεί μέσω της υπόψη Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, 
που διεξάγει η Ρ.Α.Ε προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης. Άλλως 
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η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ της Ρ.Α.Ε., εάν δεν ανανεωθεί τουλάχιστον τρεις (3) 
εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων 
(24) μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω  δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση του 
ανωτέρω σταθμού (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) ή αν η Εταιρεία (ή το φυσικό 
πρόσωπο) δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στις παραγράφους 11.2.7.1, 11.2.7.2, 
του άρθρου 11, στις παραγράφους 16.1, 16.5, 16.6 του άρθρου 16 και στο άρθρο 17 της παρούσας 
Προκήρυξης και δεν προσκομίσει στην Ρ.Α.Ε. τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται στα άρθρα 
αυτά εντός των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η ως άνω εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11.2.7.2 περιπτώσεις (γ), (δ) και (ε). 
Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και 
ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική 
διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή 
εξυγίανσης.  β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή 
οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε 
οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας.  
 Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με 
την παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 
Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά 
μας και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από 
την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο.  
Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την ……..  
  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  

ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 
ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Ι 

(Άρθρου 11.2.7.2  Προκήρυξης) 
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........................................ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
………………………………. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ..................................              
(τόπος − ημερομηνία)  
  
Προς: τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.): 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. …….. ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….….  
  
Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντί σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντί 
σας ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από τα ευεργετήματα της διζήσεως και 
διαιρέσεως καθώς και από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851–856, 862−864 και 
866−869 του Αστικού Κώδικα, υπέρ της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) με την επωνυμία 
……………………………………………………………….., (………………………………) με ΑΦΜ 
…………………… (και ΑΡΜΑΕ …………………, ΓΕΜΗ ................) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του 
ποσού των: ΕΥΡΩ ………………………………….. (ΕΥΡΩ …………………………………… 
……………………………………………), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 
ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) της 
υποχρεώσεώς της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης  (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) 
κατά περίπτωση του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από φωτοβολταικά της 
…………………………., που βρίσκεται στη θέση ......... ...............της Δημοτικής Ενότητας ................. του 
Δήμου .............. της Περιφερειακής Ενότητας .................. της Περιφέρειας .......................,  (αναγράφεται το 
όνομα και λοιπές λεπτομέρειες που προσδιορίζουν επακριβώς το σταθμό παραγωγής) εγκατεστημένης 
ισχύος …….….. ΜW  που έχει επιλεγεί μέσω της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει 
διεξάγει η Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' αριθμόν ........../2016 απόφασή της (ΦΕΚ ................., ΑΔΑ: ...................) 
και τη σχετική Προκήρυξη προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης 
εντός δεκαοκτώ (18) μηνών από την έκδοση της υπ' αριθμόν ........... απόφασης της Ρ.Α.Ε. και την 
οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της ανωτέρω Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, κατά 
τα προβλεπόμενα στις διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016, στους όρους της ανωτέρω 
Προκήρυξης  και στις ανωτέρω αποφάσεις της Ρ.Α.Ε..   
Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, 
σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη 
λήψει της πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να 
επαληθεύσουμε το βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών, το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο 
από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το 
ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν 
διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή 
οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει σε είκοσι ένα (21) μήνες μετά την έκδοση της ανωτέρω ......... 
απόφασης της Ρ.Α.Ε. και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, ήτοι την  ......................... Σε περίπτωση παράτασης με απόφαση της Ρ.Α.Ε. της ανωτέρω 
προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών για την ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή 
δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση της ανωτέρω φωτοβολταϊκής εγκατάστασης, η διάρκεια της 
παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας 
παράτασης. 
Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ανωτέρω σταθμού (θέση σε κανονική ή 
δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας των δεκαοκτώ (18) μηνών ή 
της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να μας 
επιστραφεί. Άλλως η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ της Ρ.Α.Ε., αν δεν ανανεωθεί 
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή αν εντός της ανωτέρω προθεσμίας των 
δεκαοκτώ (18) μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω δεν έχει ενεργοποιηθεί η σύνδεση 
του ανωτέρω σταθμού (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) ή αν η Εταιρεία (ή το φυσικό 
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πρόσωπο) δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στην παράγραφο 11.2.7.2 του άρθρου 
11, στις παραγράφους 16.5, 16.6 του άρθρου 16 και στο άρθρο 17 της ανωτέρω Προκήρυξης και δεν 
προσκομίσει στην Ρ.Α.Ε. τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται στα άρθρα αυτά εντός των 
προβλεπόμενων προθεσμιών. Η ως άνω εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης (α) κατά ποσοστό ίσο 
με την μείωση ισχύος της φωτοβολταικής εγκατάστασης (σταθμού), εφόσον η μείωση αυτή υπερβεί το 
τριάντα τα εκατό (30%) της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Πιλοτική 
Ανταγωνιστική Διαδικασία και (β) στο σύνολό της εφόσον η μείωση ισχύος της φωτοβολταικής 
εγκατάστασης (σταθμού) είναι πάνω από το πενήντα τα εκατό (50%) της ισχύος με την οποία ο 
ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, κατά τα προβλεπόμενα στο 
άρθρο 16.2. της Προκήρυξης. 
Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας, που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και 
ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική 
διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή 
εξυγίανσης.  β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή 
οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε 
οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας.  
 Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με 
την παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 
Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά 
μας και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από 
την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο.  
Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την ………………..  
  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 17 
 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ  
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ 

ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΙΙ 
(Άρθρου 11.2.7.2  Προκήρυξης) 
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........................................ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ 
………………………………. ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ..................................              
(τόπος−ημερομηνία)  
  
Προς: τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (Ρ.Α.Ε.): 
ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΑΡΙΘ. …….. ΓΙΑ ΕΥΡΩ ………………….….  
  
Με την παρούσα εγγυόμαστε έναντί σας άνευ όρων, ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ευθυνόμενοι έναντί 
σας ως πρωτοφειλέτες και εις ολόκληρον, παραιτούμενοι από τα ευεργετήματα της διζήσεως και 
διαιρέσεως καθώς και από κάθε δικαίωμα που προβλέπεται στα άρθρα 851–856, 862−864 και 
866−869 του Αστικού Κώδικα, υπέρ της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) με την επωνυμία 
……………………………………………………………….., (………………………………) με ΑΦΜ 
…………………… (και ΑΡΜΑΕ …………………, ΓΕΜΗ ................) (εφεξής η Εταιρεία), και μέχρι του 
ποσού των: ΕΥΡΩ ………………………………….. (ΕΥΡΩ …………………………………… 
……………………………………………), στο οποίο και μόνο περιορίζεται η υποχρέωσή μας, για την 
ακριβή και εμπρόθεσμη εκπλήρωση από την παραπάνω Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) της 
υποχρεώσεώς της/του για ενεργοποίηση της σύνδεσης  (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) 
κατά περίπτωση του σταθμού παραγωγής από φωτοβολταικά της …………………………., που 
βρίσκεται στη θέση ......... της Δημοτικής Ενότητας .................  του Δήμου .............. της Περιφερειακής 
Ενότητας .................. της Περιφέρειας ......................., (αναγράφεται το όνομα και λοιπές λεπτομέρειες που 
προσδιορίζουν επακριβώς τον σταθμό παραγωγής) εγκατεστημένης ισχύος …….….. ΜW που έχει 
επιλεγεί μέσω της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας που έχει διεξάγει η Ρ.Α.Ε. σύμφωνα με την υπ' 
αριθμόν ........../2016 απόφασή της (ΦΕΚ ................., ΑΔΑ: ...................) και τη σχετική Προκήρυξη προς 
ένταξη σε καθεστώς στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης εντός είκοσι τεσσάρων (24) μηνών 
από την έκδοση της υπ' αριθμόν ........... απόφασης της Ρ.Α.Ε. και την οριστική κατακύρωση του 
αποτελέσματος της ανωτέρω Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, κατά τα προβλεπόμενα στις 
διατάξεις του άρθρου 7 του Ν. 4414/2016, στους όρους της ανωτέρω Προκήρυξης  και στις ανωτέρω 
αποφάσεις της Ρ.Α.Ε..   
Εάν μας γνωστοποιήσετε, ότι η Εταιρεία (ή φυσικό πρόσωπο) παρέβη την παραπάνω υποχρέωσή της, 
σας δηλώνουμε ότι αναλαμβάνουμε με την παρούσα την υποχρέωση να σας καταβάλουμε, άμα τη 
λήψει της πρώτης έγγραφης ζήτησής σας περί κατάπτωσης και χωρίς να εξετάσουμε ή να 
επαληθεύσουμε το βάσιμο της απαίτησής σας ή να υποβάλουμε οποιαδήποτε αντίρρηση, εντός τριών 
(3) εργασίμων ημερών, το ποσό της εγγύησης, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ελεύθερο και απαλλαγμένο 
από κάθε απαίτηση, επιβάρυνση ή παρακράτηση, σύμφωνα με τις οδηγίες σας, και μόλις μας το 
ζητήσετε, χωρίς να απαιτείται για αυτή την πληρωμή οποιαδήποτε εξουσιοδότηση, ενέργεια ή 
συγκατάθεση εκ μέρους της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) και ανεξάρτητα από οποιαδήποτε τυχόν 
διαφορά, αντίρρηση, ένσταση, επιφύλαξη ή προσφυγή της Εταιρείας (ή φυσικού προσώπου) ή 
οποιουδήποτε τρίτου σε διαιτησία ή σε οποιοδήποτε αρμόδιο δικαστήριο.  
Η παρούσα εγγυητική επιστολή λήγει είκοσι επτά (27) μήνες μετά την έκδοση της ανωτέρω ......... 
απόφασης της Ρ.Α.Ε. και την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής 
Διαδικασίας, ήτοι την  ........................ . Σε περίπτωση παράτασης με απόφαση της Ρ.Α.Ε. της ανωτέρω 
προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών για της ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή 
δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση της ανωτέρω φωτοβολταικής εγκατάστασης, η διάρκεια της 
παρούσας εγγυητικής επιστολής παρατείνεται αυτομάτως κατά το διάστημα της χορηγηθείσας 
παράτασης. 
Εάν πραγματοποιηθεί η ενεργοποίηση της σύνδεσης του ανωτέρω σταθμού (θέση σε κανονική ή 
δοκιμαστική λειτουργία) κατά περίπτωση εντός της ανωτέρω προθεσμίας των είκοσι τεσσάρων (24) 
μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω το σώμα της εγγυητικής επιστολής θα πρέπει να 
μας επιστραφεί. Άλλως η ανωτέρω εγγυητική επιστολή καταπίπτει υπέρ της Ρ.Α.Ε., εάν δεν ανανεωθεί 
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν από τη λήξη της ή εάν εντός της ανωτέρω προθεσμίας 
των είκοσι τεσσάρων (24) μηνών ή της τυχόν παράτασής της κατά τα ανωτέρω  δεν έχει ενεργοποιηθεί 
η σύνδεση του ανωτέρω σταθμού (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) ή αν η Εταιρεία (ή το 
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φυσικό πρόσωπο) δεν εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που ορίζονται στην παράγραφο 11.2.7.2 του 
άρθρου 11, στις παραγράφους 16.5, 16.6 του άρθρου 16 και στο άρθρο 17 της ανωτέρω Προκήρυξης 
και δεν προσκομίσει στην Ρ.Α.Ε. τις εγγυητικές επιστολές που προβλέπονται στα άρθρα αυτά εντός 
των προβλεπόμενων προθεσμιών. Η ως άνω εγγυητική επιστολή καταπίπτει επίσης (α) κατά ποσοστό 
ίσο με την μείωση ισχύος της φωτοβολταικής εγκατάστασης (σταθμού), εφόσον η μείωση αυτή 
υπερβεί το τριάντα τα εκατό (30%) της ισχύος με την οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην 
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία και (β) στο σύνολό της εφόσον η μείωση ισχύος της 
φωτοβολταικής εγκατάστασης (σταθμού) είναι πάνω από το πενήντα τα εκατό (50%) της ισχύος με την 
οποία ο ανωτέρω σταθμός συμμετείχε στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, κατά τα 
προβλεπόμενα στο άρθρο 16.2. της Προκήρυξης. 
Η υποχρέωσή μας δυνάμει της παρούσας εγγύησης θα παραμείνει σε πλήρη ισχύ και δεν θεωρείται ότι 
απαλλαχτήκαμε αυτής λόγω οποιασδήποτε πράξης, παράλειψης ή γεγονότος το οποίο, ελλείψει της 
παρούσας διάταξης, θα ήταν δυνατό να οδηγήσει στην ελευθέρωσή μας από τις υποχρεώσεις μας που 
απορρέουν από την παρούσα εγγύηση, εν όλω ή εν μέρει, περιλαμβανομένων ενδεικτικά, και 
ανεξάρτητα από το αν έχουμε ή έχετε λάβει γνώση των ακολούθων: α. πτώχευση, αναγκαστική 
διαχείριση, λύση και θέση σε εκκαθάριση σε περίπτωση Εταιρείας, διαδικασία συνδιαλλαγής ή 
εξυγίανσης.  β. οποιαδήποτε παράταση, παραίτηση ή ευκολία δοθεί υπέρ της Εταιρείας ή 
οποιουδήποτε τρίτου, γ. ύπαρξη δικαιώματος συμψηφισμού ή επισχέσεως ερειδόμενου σε 
οποιασδήποτε φύσεως απαίτηση της Εταιρείας (ή του φυσικού προσώπου) ή τρίτου εναντίον σας.  
 Η παρούσα εγγύηση και όλα τα σχετικά με αυτήν ζητήματα διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο και με 
την παρούσα η Τράπεζά μας αποδέχεται ανέκκλητα την αρμοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας. 
Σημειώστε παρακαλούμε, ότι το συνολικό ποσό των Εγγυητικών Επιστολών, που χορήγησε η Τράπεζά 
μας και είναι σε ισχύ, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσας δεν υπερβαίνει το καθορισμένο από 
την ισχύουσα νομοθεσία για την Τράπεζά μας όριο.  
Σε πίστωση των ανωτέρω η παρούσα εγγύηση υπεγράφη την ……..  
  
ΥΠΟΓΡΑΦΗ & ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΤΡΑΠΕΖΑΣ  
 
 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. 

Αθήνα, 3 Νοεμβρίου 2016 

Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΠΟΥΛΑΞΗΣ

Καποδιστρίου 34, Τ.Κ. 104 32, Αθήνα 
Τηλ. Κέντρο 210 5279000

Κείμενα προς δημοσίευση:   webmaster.et@et.gr *02036270911160116*
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