Αίτηση – Υπεύθυνη Δήλωση*
για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ με τη
ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.
που επιλέχτηκε μέσω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών
A’ ΣΤΟΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Επωνυμία αιτούντος : …………………………………..
ΑΦΜ / ΔΟΥ : …………………………………………………..
Στοιχεία επικοινωνίας και έδρας αναλυτικά:
Διεύθυνση: ……………………………………………………..
Τηλέφωνο: …………………………………………………….
Email: ……………………………………………………………
Fax: ……………………………………………….
Σας υποβάλλουμε τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής
Ενίσχυσης για τον κάτωθι σταθμό παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.
Νόμιμος εκπρόσωπος: ……………………..

Υπογραφή νομίμου εκπροσώπου - Σφραγίδα

Θεώρηση γνήσιου υπογραφής

*Η παρούσα επέχει θέση υπεύθυνης δήλωσης του ν.1599/1986 και η ακρίβεια των δηλουμένων
στοιχείων μπορεί να ελεγχθεί από τις αρμόδιες υπηρεσίες

ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ
1. Περιγραφή Σταθμού και Θέση Εγκατάστασης
Τεχνολογία Σταθμού Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας
(επιλέξτε μία από τις ακόλουθες τεχνολογίες)

Αιολικός Σταθμός
Φωτοβολταϊκός Σταθμός
Τοποθεσία Σταθμού
Περιφέρεια :
Κωδικός NUTS 2:
Περιφερειακή Ενότητα:
Δήμος:
Δημοτική Ενότητα:
Θέση:

Μέγιστη (αποδιδόμενη στο Δίκτυο) Ισχύς παραγωγής του Σταθμού: ……………... kW
2.

Τιμή Αναφοράς Σταθμού
Δηλώστε την Τιμή Αναφοράς του Σταθμού :

……………… €/ΜWh

στη βάση της οποίας επιλέχθηκε ο Σταθμός μέσω ανταγωνιστικής διαδικασίας υποβολής προσφορών
και η οποία διέπει τη Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης, με την προϋπόθεση ικανοποίησης των
κριτηρίων και χρονικών ορίων που τίθενται με την Απόφαση της ΡΑΕ

3. Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια της σύμβασης λειτουργικής ενίσχυσης
-

Αναμενόμενη Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (δοκιμαστική ή κανονική) του σταθμού:
…………………………………….

-

Δηλώστε την Τελική Ημερομηνία Έναρξης Λειτουργίας (δοκιμαστική ή κανονική του
σταθμού που προκύπτει ως υποχρέωση στο πλαίσιο των χρονικών ορίων που
προβλέπονται από την Απόφαση της ΡΑΕ: ………………..

-

Διάρκεια Σύμβασης : ………. Έτη

4. Τομέας Βασικής Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Group Level)
Η Επιχείρηση μου δραστηριοποιείται στον Τομέα Βασικής Οικονομικής Δραστηριότητας:
………………………………………….….. σύμφωνα με την Κωδικοποίηση NACE Group Level II.

5. Μέγεθος Επιχείρησης
Η Επιχείρηση μου, σύμφωνα με τη Σύσταση της Επιτροπής της 6ης Μαΐου 2003 σχετικά µε
τον ορισµό των πολύ μικρών, των μικρών και των μεσαίων επιχειρήσεων (2003/361/ΕΚ),
χαρακτηρίζεται ως:
Πολύ Μικρή, Μικρή ή Μεσαία επιχείρηση
Μεγάλη Επιχείρηση

6. Επενδυτική Ενίσχυση
Δηλώνω ότι αποδέχομαι τα όσα προβλέπονται ως υποχρεώσεις σύμφωνα με το
άρθρο 3 του ν.4414/16 και την Αρ. Πρωτ.: ΑΠΕΗΛ/Α/Φ1/οικ.187480 (ΦΕΚ
Β’3955/2016) αναφορικά με τη λήψη επενδυτικής ενίσχυσης υπό τη μορφή
κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυσης άλλης ισοδύναμης μορφής η οποία ανάγεται
σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης.

Δηλώνεται η Επενδυτική Ενίσχυση, υπό τη μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυσης άλλης
ισοδύναμης μορφής.
Α

Δηλώνω ότι έχω λάβει έγκριση για λήψη επενδυτικής ενίσχυσης υπό τη
μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυσης άλλης ισοδύναμης μορφής η
οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κατασκευή και θέση
σε λειτουργία του σταθμού του οποίου τη σύναψη σύμβασης λειτουργικής
ενίσχυσης αιτούμαι με το παρόν

Β

Δηλώνω ότι έχω κάνει αίτηση για λήψη επενδυτικής ενίσχυσης υπό τη μορφή
κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής η οποία
ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κατασκευή και θέση σε
λειτουργία του σταθμού του οποίου τη σύναψη σύμβασης λειτουργικής
ενίσχυσης αιτούμαι με το παρόν αλλά ακόμη δεν έχω λάβει την έγκριση αυτής
από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Γ

Δηλώνω ότι δεν έχω κάνει αίτηση για λήψη επενδυτικής ενίσχυσης υπό τη
μορφή κεφαλαιακής ενίσχυσης ή ενίσχυση άλλης ισοδύναμης μορφής η
οποία ανάγεται σε όρους κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κατασκευή και θέση
σε λειτουργία του σταθμού του οποίου τη σύναψη σύμβασης λειτουργικής
ενίσχυσης αιτούμαι με το παρόν.

Σε περίπτωση που επιλέξατε το Α’ δηλώστε όλα τα ακόλουθα (α’ ως δ’), ενώ στην περίπτωση που
επιλέξατε το Β’ δηλώστε τα α’ και β’:

α. την χρηματοδοτική πηγή:
Αναπτυξιακός Νόμος / Επενδυτικός Νόμος
Λοιπά προγράμματα χρηματοδοτούμενα από εθνικούς πόρους
Προγράμματα συγχρηματοδοτούμενα από Ευρωπαϊκά
Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΔΕΤ) και Λοιπά
συγχρηματοδοτούμενα
Ευρωπαϊκά χρηματοδοτικά προγράμματα. Δηλώστε το
Πρόγραμμα:
…………………………..
Άλλη προέλευση :
………………………..………………………………………………………………….

β. τον τύπο (είδος) επενδυτικής ενίσχυσης :
Επιχορήγηση / Κεφαλαιακή Ενίσχυση
Φορολογική Απαλλαγή
Επιδότηση Χρηματοδοτικής Μίσθωσης
Επιδότηση του κόστους της δημιουργούμενης απασχόλησης
Σταθεροποίηση συντελεστή φορολογίας
Χρηματοδότηση επιχειρηματικού κινδύνου
Επιδότηση επιτοκίου
Άλλος τύπος ενίσχυσης :
………………………………………………………………………………………….
γ. το συνολικό εγκεκριμένο ποσό Επενδυτικής Ενίσχυσης σε €: ……………………..…….…
δ. το ποσό που έχω λάβει ως ενίσχυση σε €: …………………………....

7. Λοιπές Δηλώσεις
Δηλώνω υπεύθυνα ότι ή οι νόμιμοι εκπρόσωποί της Επιχείρησης ή μέλη της διοίκησης δεν
έχουν καταδικαστεί αμετάκλητα κατά την τελευταία τριετία, για έναν ή περισσότερους από τους
κατωτέρω λόγους:
α) Συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, κατά το άρθρο 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 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.
ε) Κάποιο από τα αδικήματα της υπεξαίρεσης, απάτης, εκβίασης, πλαστογραφίας, ψευδορκίας,
δωροδοκίας και δόλιας χρεοκοπίας.
στ) Για αδίκημα που αφορά την επαγγελματική τους διαγωγή, σύμφωνα με τη νομοθεσία του
κράτους εγκατάστασης.
Δηλώνω υπεύθυνα ότι για την παροχή της Λειτουργικής Ενίσχυσης,


Θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις, όσον αφορά καταβολή των εισφορών κοινωνικής
ασφάλισης, σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου είναι
εγκατεστημένη η Επιχείρησή μου, ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.



Θα εκπληρώνω τις υποχρεώσεις, όσο αφορά την πληρωμή των φόρων και τελών
σύμφωνα με τις νομοθετικές διατάξεις της χώρας, όπου είναι εγκατεστημένη η
Επιχείρησή μου ή σύμφωνα με την Ελληνική νομοθεσία.

8. Δήλωση περί μη Πτώχευσης, Μη αναγκαστικής Διαχείρισης
Η επιχείρησή μου δεν τελεί 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 προβλεπόμενη από τις κατά περίπτωση εφαρμοζόμενες εθνικές,
νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις ή έχει κινηθεί διαδικασία 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.
Η επιχείρησή μου δεν βρίσκεται σε κατάσταση λύσης, παύσης, ανάκλησης ή
αναστολής της δραστηριότητάς τους ή τελούν υπό κοινή εκκαθάριση του ΚΝ
2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990 (ΦΕΚ A΄
101), όπως εκάστοτε ισχύει, ή άλλες ανάλογες καταστάσεις ή επίσης τελούν υπό
διαδικασία έκδοσης απόφασης κοινής ή ειδικής εκκαθάρισης των ανωτέρω
νομοθετημάτων ή υπό άλλες ανάλογες καταστάσεις.

9. Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Με την αίτηση υποβάλλω τα κάτωθι απαιτούμενα σύμφωνα με την νομοθεσία δικαιολογητικά για
τη σύναψη σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης:
Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας (εφόσον απαιτείται)
Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και Επιστολή Αποδοχής της (μαζί με
αντίγραφο της εγγυητικής επιστολής όπου απαιτείται).
Σύμβαση Σύνδεσης (εφόσον υπάρχει)
Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) ή Π.Π.Δ. ή Βεβαίωση
απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση*
Απόφαση έγκρισης (χορήγησης) Επενδυτικής Ενίσχυσης (εφόσον υπάρχει)
Δήλωση σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής, σχετικά με
το χαρακτηρισμό της Επιχείρησης ως Πολύ Μικρή, Μικρή και Μεσαία,
(εφόσον έχει δηλωθεί ως τέτοια στην ενότητα 5).
Νομιμοποιητικά έγγραφα σύμφωνα με το Παράρτημα I
Άδεια Εγκατάστασης (εφόσον υπάρχει)
Αντίγραφα των εγγυητικών επιστολών που έχουν προσκομιστεί στο πλαίσιο
της οριστικής κατακύρωσης του έργου όπως αυτές προβλέπονται από την
Απόφαση της ΡΑΕ

* Σε περίπτωση μη έκδοσης της βεβαίωσης απαλλαγής από ΕΠΟ, για να διαπιστώνεται βεβαιωμένα η
παρέλευση εικοσαημέρου από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος (Ν. 3851/2010), θα υποβάλλεται
ακριβές αντίγραφο αποδεικτικού υποβολής αίτησης προς την αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ. για τη χορήγηση βεβαίωσης
απαλλαγής από ΕΠΟ, και Υπεύθυνη Δήλωση (άρθρο 8 του ν. 1559/1986) ότι δεν εκδόθηκε η βεβαίωση
απαλλαγής από ΕΠΟ μετά την παρέλευση του εικοσαημέρου από την ημερομηνία υποβολής του αιτήματος
προς την αρμόδια ΔΙ.ΠΕ.ΧΩ, και ότι δεν έχει λάβει εν τω μεταξύ αρνητική απάντηση επί του αιτήματός του για
χορήγηση βεβαίωσης απαλλαγής.

10. Δημοσίευση στοιχείων χορηγούμενων ενισχύσεων στα πλαίσια Συμβάσεων Λειτουργικής
Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) ή Συμβάσεων Λειτουργικής Ενίσχυσης Σταθερής
Τιμής (ΣΕΣΤ) του Ν. 4414/2016
Βάσει της Υποπαραγράφου Β.11 του Ν. 4152/2016, όπως αυτή τροποποιήθηκε με το άρθρο 44 του
Ν. 4438/2016, για τη διασφάλιση της υποχρέωσης διαφάνειας, όπου τίθεται από τους ενωσιακούς
κανόνες, σχετικά με τη χορήγηση κρατικών ενισχύσεων, αναρτώνται σε δημόσια προσβάσιμο
διαδικτυακό ιστότοπο συνοπτικές πληροφορίες για χορηγηθείσες μεμονωμένες κρατικές ενισχύσεις
μετά την 1η Ιουλίου 2016. Οι πληροφορίες που δημοσιεύονται περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων την
επωνυμία και τον ΑΦΜ του δικαιούχου, το είδος και τον τομέα δραστηριότητας της επιχείρησης, το
ποσό ενίσχυσης και το μέσο ενίσχυσης, καθώς και όποιο άλλο στοιχείο προβλέπει η ενωσιακή
νομική βάση χορήγησης της ενίσχυσης. Η συναίνεση του δικαιούχου για την εν λόγω δημοσίευση
τεκμαίρεται με τη λήψη της ενίσχυσης
Ενόψει των ανωτέρω καθώς και του Κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 651/2014 της Επιτροπής για την κήρυξη
ορισμένων κατηγοριών ενισχύσεων ως συμβατών με την εσωτερική αγορά κατ' εφαρμογή των
άρθρων 107 και 108 της Συνθήκης (OJ L 187, 26.6.2014, p. 1–78), της Ανακοίνωσης της Επιτροπής —

Κατευθυντήριες γραμμές για τις κρατικές ενισχύσεις στους τομείς του περιβάλλοντος και της
ενέργειας (2014-2020) (ΕΕ C 200 της 28.6.2014, σ. 1 έως 55) και της Απόφασης της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής περί εγκρίσεως της κρατικής ενίσχυσης State Aid SA.44666 (OJ C 83, 17.3.2017,
ενημερώνουμε τους παραγωγούς ΑΠΕ με τους οποίους ο ΔΑΠΕΕΠ έχει συνάψει Συμβάσεις
Λειτουργικής Ενίσχυσης Διαφορικής Προσαύξησης (ΣΕΔΠ) ή Συμβάσεις Λειτουργικής Ενίσχυσης
Σταθερής Τιμής (ΣΕΣΤ) του Ν. 4414/2016, ότι για λειτουργικές ενισχύσεις που χορηγούνται από
1.7.2016 και εφεξής και εφόσον αυτές υπερβαίνουν τις 500.000 Ευρώ, τα απαιτούμενα κατά νόμο
στοιχεία θα αποστέλλονται από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. στο ΥΠΕΝ, προκειμένου αυτά να καταχωρούνται
στην εφαρμογή ΤΑΜ (Transparency Award Module), η οποία έχει δημιουργηθεί από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή και εν συνεχεία να επικυρωθούν από την ΚΕΜΚΕ του Υπ. Οικονομικών.
Τα στοιχεία που θα αποστέλλονται από τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. προς δημοσίευση σύμφωνα με τις ανωτέρω
ρυθμίσεις ανά δικαιούχο περιλαμβάνουν την επωνυμία του δικαιούχου, το ΑΦΜ του, τη μορφή και
το ποσό της ενίσχυσης ανά δικαιούχο, την ημερομηνία χορήγησης, τον τύπο της επιχείρησης
(ΜΜΕ/μεγάλες εταιρείες), την περιφέρεια στην οποία είναι εγκατεστημένος ο δικαιούχος (σε
επίπεδο NUTS II), και τον κύριο οικονομικό κλάδο στον οποίο δραστηριοποιείται ο δικαιούχος, σε
επίπεδο ομάδων της NACE.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ:

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - ΝΟΜΙΜΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

