ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 417/2016
Διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών
για φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 7
παρ. 8 του ν. 4414/2016
Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 3η Νοεμβρίου 2016 και

Λαμβάνοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 "Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής
ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας
Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων
προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις." (ΦΕΚ 149Α')
και ειδικότερα των παρ. 8, 9, 10, 14 και των παρ. 5, 6, 7 του άρθρου 7 αυτού.
2. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και
Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες
ρυθμίσεις» (ΦΕΚ Α΄ 179/22.8.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
3. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές
Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές
διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύει.
4. Τις «Κατευθυντήριες Γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και
της ενέργειας (2014-2020)» (Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/C 200/01).
5. To υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213164/17.10.2016 Έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε..
6. To υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213166/18.10.2016 Έγγραφο της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε. ως Διαχειριστής
των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών.
7. To υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213216/19.10.2016 Έγγραφο της ΑΔΜΗΕ Α.Ε..
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8. Την υπ’ αριθμ. 342/2016 Απόφαση της ΡΑΕ για την ανάθεση του έργου «Παροχή υπηρεσιών
ηλεκτρονικών δημοπρασιών για τη διενέργεια της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας για
Φωτοβολταϊκές Εγκαταστάσεις» στην εταιρεία «ΚΟΣΜΟ ΟΥΑΝ ΜΑΡΚΕΤ ΣΑΪΤ
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΜΠΟΡΙΟΥ».
9. To γεγονός ότι σύμφωνα με την παράγραφο 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011 όλες οι
κανονιστικού περιεχομένου 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 ν. 4414/2016 (ΦΕΚ 149Α'/9-8-2016) (εφεξής «Νόμος»), «Νέο καθεστώς στήριξης
των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή
Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης - Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό
διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες
διατάξεις» καθορίστηκε το θεσμικό πλαίσιο του καθεστώτος στήριξης με τη μορφή Λειτουργικής
Ενίσχυσης για τους σταθμούς παραγωγής 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
Διασυνδεδεμένο 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 κάτοχο του σταθμού παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από
Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής Τιμής (Σ.Ε.Σ.Τ.) ή Σύμβαση
λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (Σ.Ε.Δ.Π.) ή Σύμβασης λειτουργικής
Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (Σ.Ε.Δ.Π. - Μ.Δ.Ν.)
σύμφωνα με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, τις διατάξεις των άρθρων 9, 10 και 11 του ν.
4414/2016 και των αποφάσεων που εκδίδονται κατ' εξουσιοδότηση αυτών.
Επειδή, περαιτέρω με τις διατάξεις του νόμου αυτού θεσπίζεται το πλαίσιο ένταξης των σταθμών
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. στο καθεστώς στήριξης με τη μορφή
Λειτουργικής Ενίσχυσης, μέσω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών, σύμφωνα και
με τις κατευθύνσεις των «Κατευθυντήριων Γραμμών για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του
περιβάλλοντος και της ενέργειας (2014-2020)» (EEAG 20142020) (Επίσημη Εφημερίδα της
Ευρωπαϊκής Ένωσης 2014/C 200/01) (παρ. 3.3.2.1.Ενισχύσεις για παραγωγή ηλεκτρικής
ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές), το οποίο σύμφωνα με την παρ. 1 του άρθρου 7 του Νόμου
τίθεται σε ισχύ από 1-1-2017.
Ειδικότερα, σύμφωνα με την παρ. 5 του άρθρου 7 του Νόμου, την αποκλειστική αρμοδιότητα για
την διενέργεια και ολοκλήρωση των ανωτέρω ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής
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προσφορών, καθώς και για την κατακύρωση των σχετικών αποτελεσμάτων που θα αφορούν στην
επιλογή σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. προς ένταξη σε
καθεστώς στήριξης με την μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, έχει η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας
προκειμένου μεταξύ άλλων να διασφαλίζεται η τήρηση των αρχών διαφάνειας και ισότητας που
πρέπει να διέπουν τις σχετικές διαγωνιστικές διαδικασίες. Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 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, τυχόν ρήτρες, τυχόν
μείωση της Τ.Α. που προκύπτει στο πλαίσιο ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για
σταθμό Α.Π.Ε. και Σ.Η.Θ.Υ.Α. σε ένα Μ.Δ.Ν. μετά τη διασύνδεσή του με το Διασυνδεδεμένο Σύστημα
και το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο και κάθε άλλο θέμα σχετικό με τη διενέργεια της ανταγωνιστικής
διαδικασίας».
Επειδή, όπως προβλέπεται στην παράγραφο 8 του άρθρου 7 του Νόμου, ειδικά για το έτος 2016
«....εκδίδεται εντός τριών (3) μηνών από την έναρξη ισχύος του νόμου αυτού απόφαση της Ρ.Α.Ε.
για την προκήρυξη της πιλοτικής ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών για
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις, με βάση τα αναφερόμενα στην παρ. 5, η οποία διενεργείται εντός του
έτους 2016. Ειδικά για την εν λόγω διαδικασία το τέλος 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 υποβολής 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 εγκαταστάσεων που εξαιρούνται από την υποχρέωση
λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4 του ν. 3468/2006 (Α`129). Ο ακριβής
επιμερισμός της προς προκήρυξη ισχύος καθορίζεται στην απόφαση της παρ. 8, ενώ η
προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση
λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 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 επιλεχθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά
κατηγορία υπολείπεται της αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς τον περιορισμό του ποσοστού
που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, καθορίζονται με την απόφαση της παρ. 8.
γ) Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής ανταγωνιστικής
διαδικασίας 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 επιλεγούν μέσω της πιλοτικής ανταγωνιστικής
διαδικασίας, η ενεργοποίηση της σύνδεσης (θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) κατά
περίπτωση πρέπει να λάβει χώρα εντός:
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αα. 18 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις με ισχύ ≤1MWp,
ββ. 24 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις με ισχύ >1MWp.
Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν εφόσον μετά την οριστική 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 προσφοράς σύνδεσης σε ισχύ με
την προϋπόθεση ότι έχει προσκομισθεί η εγγυητική επιστολή του ν. 4152/2013 (Α` 107) ή του ν.
4062/2012 (Α` 70) κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος συμμετοχής στην πιλοτική ανταγωνιστική
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 εγκαταστάσεις μέχρι την ημερομηνία υποβολής προσφορών στην 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 ν. 4152/2013 (Α` 107), για τις
οποίες δεν είχαν προσκομισθεί εγγυητικές επιστολές εντός των προθεσμιών που ορίζουν οι διατάξεις
αυτές καθώς και για τις φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις οι οποίες δεν ενέπιπταν μεν στις ως άνω
διατάξεις του ν. 4152/2013 (Α` 107) επειδή οι κάτοχοι τους είχαν ήδη συνάψει συμβάσεις σύνδεσης
προ της έναρξης εφαρμογής τους, οι οποίες όμως συμβάσεις 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 ν. 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 διενεργηθεί από τη ΡΑΕ πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία υποβολής προσφορών για νέους
φωτοβολταϊκούς σταθμούς παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, με προϋποθέσεις 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
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πρέπει να προκηρυχθεί, 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 πιλοτική 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 διενεργείται βάσει των όρων και προϋποθέσεων
που καθορίζονται 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 μέγιστη 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 εγκαταστάσεων που
εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με τα άρθρα 3 και 4
του ν. 3468/2006 (Α΄129). Ο ακριβής επιμερισμός της προς προκήρυξη ισχύος
καθορίζεται στην απόφαση της παρ.8, ενώ η προκηρυσσόμενη ισχύς για τις φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας παραγωγής, σύμφωνα με
το άρθρο 4 του ν. 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 επιλεχθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων ανά
κατηγορία υπολείπεται της αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της αντίστοιχης κατηγορίας
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου, χωρίς τον περιορισμό του
ποσοστού που αναφέρεται στο προηγούμενο εδάφιο, καθορίζονται με την απόφαση της
παρ. 8.
(γ) Η ανώτατη επιτρεπόμενη τιμή υποβολής προσφοράς στο πλαίσιο της πιλοτικής
ανταγωνιστικής διαδικασίας 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 επιλεγούν μέσω της πιλοτικής
ανταγωνιστικής διαδικασίας, 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 αποτελέσματος της διαδικασίας για
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ ≤1MWp,
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ββ. 24 μηνών από την οριστική κατακύρωση του αποτελέσματος της διαδικασίας για
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με ισχύ >1MWp.
Οι προθεσμίες αυτές δεν ισχύουν εφόσον μετά την οριστική 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 προϋποθέσεις 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 αίτησης, 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, είναι 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 ν.
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 απαιτείται 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 ν. 4152/2013) χωρίς ενδιαμέσως να
έχουν υλοποιηθεί,

προϋπόθεση συμμετοχής στην ανταγωνιστική διαδικασία ορίζεται η προσκόμιση Οριστικής
προσφοράς σύνδεσης η οποία δύναται να χορηγηθεί κατόπιν αιτήματος 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 εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στη
Διαδικασία Ταχείας Αδειοδότησης του άρθρου 9 του ν. 3775/2009 (Α΄ 122) και τις φωτοβολταϊκές
εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας που έχουν ενταχθεί στις Διαδικασίες
Στρατηγικών Επενδύσεων του ν. 3894/2010 (Α΄ 204), με απόφαση του Υπουργού 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

6

συμμετοχή των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων του προηγούμενου εδαφίου στις διαδικασίες αυτές
ως ξεχωριστή κατηγορία, ειδικά κριτήρια συμμετοχής και ειδικά κριτήρια αξιολόγησης κατά τις
διαδικασίες αυτές, το μέγεθος της δημοπρατούμενης ισχύος αποκλειστικά για τις εγκαταστάσεις
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 παραγράφων 8 έως 13».
Επειδή, κατά τις διατάξεις των παρ. 5, 8 και 9, του άρθρου 7 του Νόμου η ΡΑΕ με την απόφασή
της για την προκήρυξη της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας μπορεί να καθορίσει ιδίως : (α) τους
δικαιούμενους συμμετοχής στην Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, λαμβάνοντας υπόψη
γεωγραφικούς περιορισμούς, (β) την δημοπρατούμενη ισχύ στην Πιλοτική Ανταγωνιστική
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 ν. 3468/2006, (γ) τα κριτήρια συμμετοχής
και αξιολόγησης των συμμετεχόντων, (δ) τη διαδικασία για τη διενέργεια της Πιλοτικής
Ανταγωνιστικής Διαδικασίας (ε) τις ρήτρες οι οποίες θα συνδέονται τόσο με τη συμμετοχή στη
Πιλοτική Ανταγωνιστική Διαδικασία, όσο και με την συμμόρφωση των συμμετεχόντων που θα
επιλεγούν μέσω της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας με την τήρηση των προθεσμιών της
περίπτωσης (ε) της παραγράφου 9 του άρθρου 7 του Νόμου για τη ενεργοποίηση της σύνδεσης
(θέση σε κανονική ή δοκιμαστική λειτουργία) της φωτοβολταϊκής τους εγκατάστασης, καθώς και
(στ) να κατανείμει τυχόν αδιάθετη ισχύ προς κατακύρωση μεταξύ των δύο ανωτέρω κατηγοριών
φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, αν η ισχύς των επιλεχθέντων φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων
ανά κατηγορία υπολείπεται της ανωτέρω αρχικά δημοπρατούμενης ισχύος της αντίστοιχης
κατηγορίας φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων.
Επειδή, από τα στοιχεία που απέστειλε στη ΡΑΕ ο «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) με το υπ’
αριθ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφό του (Ι-213164/17.10.2016), προέκυψαν τα παρακάτω στοιχεία για
φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που βρίσκονται σε περιοχές του Διασυνδεδεμένου Συστήματος:
Ι) Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που εξαιρούνται από την υποχρέωση λήψης άδειας
παραγωγής, σύμφωνα με το άρθρο 3 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129):
α) Εννέα (9) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με συνολική 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 Σύνδεσης σε ισχύ,
γ) Εννέα (9) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με συνολική ισχύ 915,88 kW με
Σύμβαση Σύνδεσης σε ισχύ.
ΙΙ) Φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις που υποχρεούνται σε λήψη άδειας παραγωγής,
σύμφωνα με το άρθρο 4 του ν. 3468/2006 (Α΄ 129):
α) Επτά (7) φωτοβολταϊκές εγκαταστάσεις με συνολική ισχύ 19.155,87 kW, που
ανανέωσαν τους οριστικούς όρους σύνδεσης έπειτα από την έναρξη ισχύος του ν.
4414/2016,
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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 ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΑΔΜΗΕ Α.Ε.) με το υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ
έγγραφό του (Ι-213216/19.10.2016), προέκυψε ότι εμπίπτουν 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 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ Α.Ε.» (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) με το υπ’
αριθ. πρωτ. ΡΑΕ έγγραφό του (Ι-213166/18.10.2016), ως Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων
Νησιών (ΜΔΝ): «κανείς δεν έχει καταθέσει αίτημα για επαναχορήγηση Οριστικής Προσφοράς
Σύνδεσης στα πλαίσια του άρθρου 7, παρ. 12 του Ν. 4414/2016, εντός της προθεσμίας που είχε τεθεί
(μέχρι 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 κατατέθηκαν από τους αρμόδιους Διαχειριστές
σύμφωνα με τις προβλέψεις των παραγράφων 12 και 13 του άρθρου 7 του Νόμου για τη συμμετοχή
των φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων στην πιλοτική ανταγωνιστική διαδικασία, εκτιμάται ότι,
προκειμένου να ικανοποιηθεί στο ελάχιστο δυνατό επίπεδο ο επιθυμητός ανταγωνισμός και να
καταστεί αποτελεσματική η διενέργεια ανταγωνιστικών διαδικασιών υποβολής προσφορών με
γνώμονα το όφελος των καταναλωτών, η συνολική δημοπρατούμενη ισχύς στην εν λόγω Πιλοτική
Ανταγωνιστική Διαδικασία δεν μπορεί 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 Ανταγωνιστικής 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 προβλεπόμενες 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 συνέχιση 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
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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 συμβληθεί 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 Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας, η οποία θα πρέπει
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 συνοδευόμενες από τα σχετικά
δικαιολογητικά και με διενέργεια, σε δεύτερο στάδιο ηλεκτρονικών δημοπρασιών υποβολής
προσφορών μεταξύ των συμμετεχόντων που πληρούν τις προϋποθέσεις συμμετοχής και θα έχουν
προκριθεί για τη συμμετοχή στη δεύτερη αυτή φάση της Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας,
διακρινόμενων σε δύο κατηγορίες φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων, ήτοι 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 ν. 3468/2006, σε δεύτερο στάδιο.

Για τους παραπάνω λόγους,
Αποφασίζει
1. Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της, σε εφαρμογή των διατάξεων των παρ. 5, 8, 9, 10, 14 του
άρθρου 7 του ν. 4414/2016, τη διενέργεια Πιλοτικής Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής
προσφορών για επιλογή φωτοβολταϊκών εγκαταστάσεων προς ένταξη σε καθεστώς στήριξης
µε τη μορφή Λειτουργικής Ενίσχυσης, σύμφωνα 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.
2. Η απόφαση αυτή, ως κανονιστικού περιεχομένου, να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 3/11/2016
Ο Πρόεδρος της Ρ.Α.Ε.

Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
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