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Αξιότιμε Κύριε Πρόεδρε,
Κατ’ αρχάς επιθυμούμε να εκφράσουμε την ευαρέσκειά μας για την προσπάθεια της ΡΑΕ και των
στελεχών της για την διενέργεια της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας για αιολικά πάρκα στην
Ελλάδα.
Πιστεύουμε ότι οι παρατηρήσεις που σας υποβάλουμε με την παρούσα, εφόσον γίνουν αποδεκτές,
θα συμβάλουν στην επιτυχία της διαδικασίας. Προκαταρκτικά σημειώνουμε, ότι λόγω του μικρού
χρόνου που διατέθηκε για τη δημόσια διαβούλευση, επιφυλασσόμαστε για την υποβολή
πρόσθετων παρατηρήσεων, σχολίων και τεκμηριώσεων εφόσον κριθεί αναγκαίο.
Κατ’ αρχάς οφείλουμε με έμφαση να υπογραμμίσουμε την ανάγκη άμεσης αντιμετώπισης
πιεστικών ζητημάτων που δεν αφορούν αυστηρά την υπό διαβούλευση προκήρυξη αλλά είναι
εξαιρετικά κρίσιμα για την επιτυχία της διαδικασίας. Τα θέματα αυτά έχουμε θέσει στην
Κυβέρνηση και στην ΡΑΕ (αναφέρουμε ενδεικτικά τις υπ’ αρ. πρωτ. ΕΛΕΤΑΕΝ 2018/25/19.3.2018
και 2018/8/8.2.2018 επιστολές μας με συνημμένο το αναλυτικό κείμενο θέσεων). Συνοπτικά τα
σημαντικότερα από αυτά τα θέματα αφορούν:
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Την ανάγκη να προβλεφθεί νομοθετικά ότι ένας φορέας θα έχει δικαίωμα να ζητήσει την
επιστροφή αζημίως της Εγγυητικής Επιστολής για Οριστική Προσφορά Σύνδεσης (που έχει
ήδη υποβάλει ή θα υποβάλει), σε περίπτωση που δεν συμμετάσχει ή δεν επιλεγεί σε
διαγωνισμό. Εφόσον δεν ασκήσει το δικαίωμά του αυτό, θα διατηρεί το δικαίωμα σύνδεσης
και θα μπορεί να συμμετέχει σε επόμενους διαγωνισμούς.



Την ανάγκη η διάρκεια ισχύος της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης (αλλά και της Άδειας
Εγκατάστασης εφόσον έχει εκδοθεί) να άρχεται με την έκδοση των οριστικών
αποτελεσμάτων της πρώτης ανταγωνιστικής διαδικασίας στην οποία είχε δικαίωμα να
συμμετάσχει ένα έργο. Σε κάθε περίπτωση -όπως έχουμε εξηγήσει- δεν είναι δυνατό να
συνεχίσει να ισχύει ως έχει η προθεσμία για υποβολή της ΑΕΠΟ στον αρμόδιο διαχειριστή
εντός ενός μήνα από την έκδοσή της.



Την ανάγκη να διατεθεί επαρκής χρόνος και πόροι στους Διαχειριστές ώστε να ανταποκριθούν
στο αυξημένο ενδιαφέρον που αναμένεται για χορήγηση Οριστικών Προσφορών Σύνδεσης
(ΟΠΣ) μετά την προκήρυξη του διαγωνισμού.



Την ανάγκη, πριν τη διενέργεια του πρώτου διαγωνισμού, να ληφθεί ειδική μέριμνα για την
Πελοπόννησο όπου έχει δημιουργηθεί σημαντικό περιθώριο ισχύος μετά την ακύρωση
παλαιών ΟΠΣ λόγω μη κατάθεσης από πολλά έργα της προβλεπόμενης εγγυητικής
επιστολής.



Την κατάργηση του Τέλους Διατήρησης Αδειών Παραγωγής.



Την ανάγκη να υπάρξει ένας πιο μόνιμος «κανονισμός» που θα ρυθμίζει τα θέματα των
προκηρύξεων περιλαμβανομένης της διαδικασίας επιστροφών των εγγυητικών επιστολών.

Η έγκαιρη αντιμετώπιση των ανωτέρω θα αυξήσει τον ανταγωνισμό και τη συμμετοχή στον
επικείμενο διαγωνισμό.
Για το ίδιο λόγο απαιτείται να διατεθεί περισσότερος χρόνος για την υποβολή των αιτήσεων. Αυτό
θα επιτρέψει στις επιχειρήσεις, τους κατασκευαστές, τις τράπεζες και τους διαχειριστές να
ανταποκριθούν στις εργασίες που πρέπει να ολοκληρωθούν για την υποβολή ώριμων και
ρεαλιστικών αιτήσεων.
Πέραν αυτών, όσον αφορά το υπόλοιπο κείμενο της προκήρυξης προτείνουμε να γίνουν κατ’
ελάχιστο οι ακόλουθες αλλαγές:
1) Πρέπει να μειωθεί δραστικότατα το ποσοστό ανταγωνισμού 75%
Αντιλαμβανόμαστε ότι η ρυθμιστική αυτή παρέμβαση απαίτησης ενός τέτοιου ποσοστού,
αποσκοπεί κυρίως στο να μην υπάρξει υπερβολικά υψηλή τιμή λόγω έλλειψης ανταγωνισμού.
Αυτό όμως ήδη επιτυγχάνεται με τη θέσπιση της τιμής εκκίνησης. Δεν είναι εύλογο να
λαμβάνονται δυο ρυθμιστικά μέτρα (και μάλιστα υπερβολικά) για την επίτευξη του ίδιου
σκοπού.
Περαιτέρω, αυτή η απαίτηση ενέχει τον κίνδυνο να απορριφθούν πολλά ώριμα έργα που θα
συνέβαλαν στην ανάπτυξη και την προσέγγιση των στόχων. Υπογραμμίζουμε ότι βασικός
σκοπός των διαγωνισμών είναι η επίτευξη του στόχου Α.Π.Ε. Υπενθυμίζουμε επίσης ότι η ΥΑ
172858/2018 καθορίζει ένα μέγεθος ισχύος Α.Π.Ε. που θα προκηρυχθεί έως το 2020 που θα
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αγγίζει ή και θα ξεπερνά τα 2.700MW. Για ένα τέτοιο μέγεθος και με το ποσοστό υπερκάλυψης
75%, θα πρέπει να συμμετάσχουν σε διαγωνισμούς έργα Α.Π.Ε. συνολικής ισχύος 4.725MW. Αν
υπάρξουν τόσα έργα, αυτά θα έχουν φθάσει σε τελικό στάδιο ωριμότητας αφού θα διαθέτουν
Οριστική Προσφοράς Σύνδεσης. Και όμως, πάνω από 2.000MW από αυτά τα ώριμα έργα, δεν
θα υλοποιηθούν εξαιτίας του ποσοστού αυτού.
2) Οι προθεσμίες υλοποίησης που τίθενται για ένα έργο που επιλέγεται στο
διαγωνισμό είναι εξαιρετικά μικρές
Κατ’ αρχάς διαπιστώνουμε ότι οι προτεινόμενες προθεσμίες, εμμέσως πλην ουσιαστικώς,
συμπιέζουν πολύ την διάρκεια ισχύος της Άδειας Εγκατάστασης που έχει καθορισθεί με
υπουργική απόφαση. Επί της ουσίας, σημειώνουμε τα ακόλουθα (βλ. και κείμενο θέσεών μας,
σημείο 16):


Δεν είναι εύλογο ένα έργο με Οριστική Προσφορά Σύνδεσης που θα επιλεγεί σε
ανταγωνιστική διαδικασία να πρέπει να ενεργοποιήσει τη σύνδεσή του εντός 24 ή 36 μηνών
από την ημερομηνία επιλογής, ενώ μετά την ημερομηνία αυτή να εκδοθεί η Άδεια
Εγκατάστασης με διάρκεια ισχύος 24 μηνών και δυνατότητα παράτασης σε 48 και 66 μήνες
συνολικά. Για αυτό οι προθεσμίες θα πρέπει να ταυτιστούν με αυτές της Άδειας
Εγκατάστασης.



Αν δεν ταυτιστούν πλήρως και υπό την προϋπόθεση ότι θα διευκρινισθεί ρητώς ότι θα
παρατείνονται σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας (όπως τεκμηριώνεται ακολούθως), θα πρέπει
να αυξηθούν σε τουλάχιστον 48 μήνες. Στην περίπτωση αυτή οι προβλεπόμενες προθεσμίες
δεν πρέπει να έχουν ως καταληκτική ημερομηνία την έναρξη δοκιμαστικής ή κανονικής
λειτουργίας του σταθμού (δεδομένου ότι αυτή η ημερομηνία δεν εξαρτάται από τον
επενδυτή), αλλά το αίτημα ενεργοποίησης της σύνδεσης του σταθμού που
υποβάλει ο επενδυτής προς τον αρμόδιο Διαχειριστή.



Οι προθεσμίες πρέπει να παρατείνονται για όσο χρονικό διάστημα υφίσταται αναστολή
εκτέλεσης εργασιών που έχει διαταχθεί με διαταγή ή απόφαση του Συμβουλίου της
Επικρατείας ή άλλου αρμόδιου δικαστηρίου ή συντρέχουν άλλες περιπτώσεις ανωτέρας βίας
(πέραν του ελέγχου του παραγωγού) περιλαμβανομένης της ύπαρξης εκκρεμούς δίκης με
αντικείμενο την ακύρωση διοικητικής πράξης που είναι απαραίτητη για τη θέση σε
λειτουργία του σταθμού.
Επ’ αυτού έχουν εφαρμογή οι παραδοχές της υπ’ αρ. 366/2008 γνωμοδότησης του ΝΣΚ.
Σύμφωνα δε με τις παραδοχές αυτές οι προθεσμίες που τίθενται από τη διοίκηση προς το
διοικούμενο προς ενέργεια του τελευταίου, αναστέλλονται αν κατά τη λήξη τους συμβαίνει
γεγονός που συνιστά ανωτέρα βία, η δε αναστολή διαρκεί όσο διαρκεί και το γεγονός αυτό
(ΣτΕ 367/2001, Γνμ ΝΣΚ 300/2007, 479/2006, 4888/2004). Περαιτέρω, λόγο ανωτέρας βίας
συνιστά και πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή και εν γένει συμπεριφορά της Διοίκησης,
η οποία περιάγει το διοικούμενο σε αδυναμία να εκπληρώσει υποχρεώσεις που απορρέουν
από το νόμο ή από άλλη διοικητική πράξη εντός της οριζόμενης προθεσμίας (ΔΕΚ C50/92/18.3.1993, ΣτΕ 3438/1997, ΑΠ 476/1997 κλπ.). Η αναστολή δε της προθεσμίας
επέρχεται αυτοδικαίως χωρίς να απαιτείται προηγούμενη σχετική γνωστοποίηση ή αίτηση
του ενδιαφερομένου προς τη Διοίκηση, καθόσον κάτι τέτοιο δεν προκύπτει ότι αποτελεί
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αναγκαία προϋπόθεση, για την επέλευση της αναστολής ως συνέπειας του γεγονότος
ανωτέρας βίας (ΣτΕ 924/1994, 2097/1979, 350/1990, Γνμ ΝΣΚ 488/2004). Τούτο δε ισχύει
πολύ περισσότερο με βάση και την αρχή της νομιμότητας (χρηστής Διοίκησης κλπ.) στην
περίπτωση κατά την οποία το γεγονός της ανωτέρας βίας είναι γνωστό στη Διοίκηση καθώς
και στην περίπτωση που τέτοιο γεγονός συνιστά πράξη ή παράλειψη ή υλική ενέργεια ή και
εν γένει συμπεριφορά αυτής που προέρχεται από την ίδια ή άλλη διοικητική Αρχή στο
πλαίσιο της υλικής αρμοδιότητάς της.
3) Η Ισχύς συμμετοχής να δύναται να είναι μικρότερη από την ισχύ της ΟΠΣ και να
μην απαιτείται ταύτιση της με αυτήν των λοιπών αδειών πλην της ισχύος της
Άδειας Παραγωγής ή του αιτήματος για την χορήγηση βεβαίωσης μείωσής της
H ισχύς συμμετοχής θα πρέπει να καθορίζεται από την Άδεια Παραγωγής όπως ισχύει η οποία
πρέπει να είναι ίση ή μικρότερη από την ισχύ της Σύµβασης Σύνδεσης ή της Οριστικής
Προσφοράς Σύνδεσης. Στην ειδική περίπτωση που έχει υποβληθεί στη ΡΑΕ αίτημα για
τροποποίηση της Άδειας Παραγωγής με έκδοση βεβαίωσης, το οποίο αφορά αποκλειστικά τη
μείωση της ισχύος, με ή χωρίς αλλαγή του τύπου και του πλήθους των ανεμογεννητριών (και
φυσικά η νέα αιτούμενη ισχύς είναι ίση ή μικρότερη από την ισχύ της Σύµβασης Σύνδεσης ή
της Οριστικής Προσφοράς Σύνδεσης) αλλά η ΡΑΕ δεν έχει προλάβει να εκδώσει τη βεβαίωση, η
ισχύς συμμετοχής θα πρέπει να καθορίζεται από την ισχύ του αιτήματος αυτού.
Η ισχύς συμμετοχής δεν πρέπει να απαιτείται να ταυτίζεται με την ισχύ άλλων αδειών ή
εγκρίσεων περιλαμβανομένων της ΑΕΠΟ και της Άδειας Εγκατάστασης.
Οι ανωτέρω διευθετήσεις θα επιτρέψουν την υποβολή περισσότερων ώριμων έργων στο
διαγωνισμό, που έχουν βελτιστοποιήσει πρόσφατα το σχεδιασμό τους και δεν έχουν προλάβει
να προσαρμόσουν όλες τις άδειες.
4) Μεγαλύτερη ευελιξία στη μεταβολή ισχύος του έργου μετά την επιλογή του
Θα πρέπει να επιτρέπεται η βελτιστοποίηση του σχεδιασμού του έργου μετά την επιλογή.
Κυρίως δεν θα πρέπει να τίθενται αυστηροί περιορισμοί που θα εμποδίζουν τον επενδυτή να
διαπραγματευθεί ελεύθερα και ανταγωνιστικά με όλους τους προμηθευτές εξοπλισμού.
Η τεχνολογία των ανεμογεννητριών έχει γνωρίσει ραγδαία εξέλιξη τα τελευταία έτη με αύξηση
των μεγεθών και της παραγωγικότητας των μοντέλων. Ταυτόχρονα παλαιότεροι τύποι
ανεμογεννητριών με τους οποίους έχουν σχεδιασθεί και αδειοδοτηθεί πολλά έργα, αποσύρονται
με ρυθμό μεγαλύτερο από ότι το παρελθόν λόγω της ταχύτερης εμφάνισης νέων μοντέλων.
Άμεση συνέπεια αυτής της τάσης που συνεχίζεται είναι ότι το βήμα μεταβολής της συνολικής
ισχύος ενός αιολικού πάρκου είναι σήμερα 2-3,6MW και σύντομα θα φθάσει τα 4-4,2MW. Με
δεδομένο αυτό, η αυστηρότητα των ποινών για τις μεταβολές που επιτρέπονται μετά την
επιλογή ενός έργου από το διαγωνισμό, λειτουργεί αποτρεπτικά για τη συμμετοχή σε αυτόν.
Σε κάθε περίπτωση δεν θα πρέπει να επιβάλλονται μη αναλογικές και υπερβολικές ποινές
εξαιτίας της -πιθανά και αναγκαστικής- επιλογής του επενδυτή να μειώσει την ισχύ του έργου
περισσότερο από 50%. Για αυτό προτείνεται:


Η ισχύς του έργου να μπορεί να μειωθεί έως και 15% χωρίς ποινή και με ανάλογη μείωση
του ποσού της ΕΕ καλής εκτέλεσης.
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Αν η ισχύς του έργου μειωθεί πάνω από 15%, τότε θα καταπίπτει μέρος της ΕΕ καλής
εκτέλεσης που αντιστοιχεί στην πέραν του 15% μείωση της ισχύος. Για παράδειγμα, εάν η
ισχύς μειωθεί κατά 35%, τότε θα καταπέσει το 20% (=35%-15%) της ΕΕ.



Η ισχύς του έργου να μπορεί να αυξηθεί έως και 5% σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης
νομοθεσίας. Στην περίπτωση αυτή η Τιμή Αναφοράς που κατοχυρώθηκε με τον διαγωνισμό
θα εφαρμόζεται στο σύνολο της νέας αυξημένης ισχύος και ο φορέας θα πρέπει να αυξήσει
το ύψος της ΕΕ καλής εκτέλεσης ώστε να τηρείται ο κανόνας του 4%.

5) Αύξηση της προθεσμίας προσκόμισης Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης
Η προβλεπόμενη προθεσμία για την προσκόμιση της ΕΕ καλής εκτέλεσης μετά την επιτυχία στο
διαγωνισμό πρέπει να λαμβάνει υπόψη το χρόνο που απαιτείται για την οριστικοποίηση και τη
συμβασιοποίηση της δανειοδότησης της επένδυσης, καθώς επίσης και το μέγεθος των
επενδύσεων για τα αιολικά πάρκα που είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό των φ/β έργων που
συμμετείχαν στον πιλοτικό διαγωνισμό.
Για αυτό προτείνεται προθεσμία τριών μηνών για την υποβολή αυτής της ΕΕ από την
ανακοίνωση των οριστικών αποτελεσμάτων της Ανταγωνιστικής Διαδικασίας. Για τον
υπολογισμό της προθεσμίας αυτής δεν πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο μήνας Αύγουστος.
6) Επιστροφή Εγγυητικών Επιστολών και Τέλους Συμμετοχής


Η Εγγυητική Επιστολή καλής εκτέλεσης (4%) θα πρέπει να επιστρέφεται αν ακυρωθεί με
δικαστική απόφαση ή αν ανακληθεί για οποιοδήποτε λόγο οποιαδήποτε άδεια ή έγκριση που
απαιτείται από το νομοθεσία για τη νόμιμη εγκατάσταση και λειτουργία του σταθμού
(11.2.7.2).



Να επιστρέφεται άμεσα η ΕΕ συμμετοχής σε έργα που δεν θα προκριθούν στη Φάση Β’
(11.2.7.2.1)



Σε περίπτωση ακύρωσης του διαγωνισμού, το Τέλος Συμμετοχής πρέπει να επιστρέφεται
διότι ο συμμετέχων δεν έλαβε τελικά την υπηρεσία για την οποία είχε καταβάλει το Τέλος
(10.1.1.4).



Σε περίπτωση αναβολής, η διαδικασία πρέπει να επαναλαμβάνεται εντός συγκεκριμένου
χρόνου που προτείνεται να είναι 3 μήνες. Άλλως ο φορέας να μπορεί να λάβει την
εγγυητική συμμετοχής και σε περίπτωση επανάληψης να έχει δικαίωμα να συμμετάσχει
επανυποβάλοντάς την (10.1.1.4 και 11.2.7.3). Σημειώνουμε ότι η διάταξη που έχει
προβλεφθεί στην όρο 11.2.7.3 είναι άδικη αφού, προφανώς, για την αναβολή δεν
ευθύνονται οι συμμετέχοντες και επομένως δεν μπορεί να είναι επί της ουσίας
υποχρεωμένοι να έχουν κατατεθειμένη την εγγυητική επιστολή τους αναλαμβάνοντας τα
σχετικά κόστη και να ποινολογούνται αν την αποσύρουν.

7) Συνέπειες μελλοντικών προσφυγών
Θα πρέπει να υπάρξουν και στο σώμα της προκήρυξης ρητές διατάξεις που θα εξασφαλίζουν
ένα ελάχιστο επίπεδο προστασίας των έργων που θα επιλεγούν.
Ειδικότερα θα πρέπει να προβλεφθεί ότι σε περίπτωση που μετά την απόρριψη ένστασης από
συμμετέχοντα, υπάρξει δικαστική αίτηση ακύρωσης της απόφασης απόρριψης η οποία γίνει
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τελικά αποδεκτή, αποκλειστική συνέπεια θα μπορεί να είναι να διευρύνεται η λίστα των
επιτυχόντων έτσι ώστε να επιλεγούν και οι προσφορές που θα επιλεγόντουσαν εάν δεν είχε
γίνει αποδεκτή η προσφορά εναντίον της οποίας υποβλήθηκε η τελικώς ευδοκιμήσασα ένσταση.
Ρητώς να οριστεί ότι δεν επέρχεται καμία συνέπεια ως προς την επιλεγείσα προσφορά την οποία
αφορούσε η ένσταση (π.χ. δεν ακυρώνεται η απόφαση επιλογής της στο διαγωνισμό, δεν
μειώνεται η τιμή που κατοχυρώθηκε κλπ.) εκτός εάν συντρέχει η περίπτωση υποβολής ψευδών
στοιχείων από πρόθεση.
Ρητώς επίσης να οριστεί ότι δεν χωρούν ασφαλιστικά μέτρα εναντίον των αποφάσεων της
επιτροπής. Ειδικά για αυτή τη ρύθμιση εκτιμάται ότι θα πρέπει να προωθηθεί παράλληλα και
κατάλληλη νομοθετική ρύθμιση.
8) Άλλες παρατηρήσεις


Κατά παρέκκλιση των σχετικώς αναφερομένων στα σημεία 11.2.4.1 – 11.2.4.5 εάν ο
Συμμετέχων είναι Νομικό Πρόσωπο οποιασδήποτε από τις μορφές που καθορίζονται στις
διατάξεις αυτές, να γίνεται δεκτό να υποβάλλει και υπό τροποποίηση καταστατικό του, το
οποίο, μέχρι την ημερομηνία κατάθεσης της Αίτησης Συμμετοχής, να έχει κατατεθεί στην
αρμόδια Υπηρεσία ΓΕΜΗ και να έχει λάβει αριθμό πρωτοκόλλου και ημερομηνία, ακόμα και
αν δεν έχει εκδοθεί ακόμη η σχετική ανακοίνωση καταχώρισης του ΓΕΜΗ.



Στο σημείο 11.4 και στον Πίνακα 2 δεν προσδιορίζεται ο χρόνος εντός του οποίου πρέπει να
προσκομισθούν στον πρωτόκολλο της ΡΑΕ τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σε κλειστό και
σφραγισμένο φάκελο.



Στο σημείο 14.2.1.4 δεν ταιριάζει απόλυτα η περίοδος των 2 ημερών με τα προβλεπόμενα
στον Πίνακα 2.

Θεωρούμε ότι η ενσωμάτωση των ανωτέρω παρατηρήσεων στο σχέδιο προκήρυξης απαιτείται για
την επιτυχία του διαγωνισμού.
Σε κάθε περίπτωση, επιφυλασσόμαστε να επανέλθουμε με νεότερα σχόλια επί της προκήρυξης ή
και επί γενικότερων θεμάτων που αφορούν τους διαγωνισμούς (όπως ενδεικτικά ο μηχανισμός
καθορισμού της ανώτατης τιμής των επόμενων διαγωνισμών, η ανώτατη τιμή για το διαγωνισμό
της νότιας Εύβοιας που είναι χαμηλή λαμβανομένου υπόψη και του πρόσθετου κόστους
σύνδεσης, η προώθηση νησιωτικών έργων με ανεξάρτητη ηλεκτρική διασύνδεση που δεν
εντάσσονται στο καθεστώς της ατομικής κοινοποίησης -ήτοι ισχύος κάτω από 250ΜW κλπ.).

Με εκτίμηση,

Παναγιώτης Λαδακάκος
Πρόεδρος ΔΣ ΕΛΕΤΑΕΝ
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