ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ ΕΝΤΥΠΟΥ ΑΙΤΗΣΗΣ- ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ για τη σύναψη
Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ με τη ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε που
επιλέχτηκε μέσω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών.
Οι Κάτοχοι σταθμών ΑΠΕ οι οποίοι επιλέχθηκαν στο πλαίσιο Ανταγωνιστικής Διαδικασίας
υποβολής προσφορών, προκειμένου να συνάψουν Σύμβαση Λειτουργικής Ενίσχυσης με τη
ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ θα πρέπει να καταθέσουν στο κεντρικό Πρωτόκολλο της ΔΑΠΕΕΠ ΑΕ (Κάστορος
72, 185 45, Πειραιάς, 1ος όροφος) πλήρως συμπληρωμένο το έντυπο «Αίτηση- Υπεύθυνη
Δήλωση για τη σύναψη Σύμβασης Λειτουργικής Ενίσχυσης σταθμού ΑΠΕ με τη ΔΑΠΕΕΠ
Α.Ε. που επιλέχτηκε μέσω Ανταγωνιστικής Διαδικασίας υποβολής προσφορών», το οποίο
θα συμπληρωθεί σύμφωνα με τις Οδηγίες Συμπλήρωσης του Εντύπου Αίτησης Υπεύθυνης Δήλωσης και θα συνοδεύεται από όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά, όπως
αυτά περιγράφονται αναλυτικά και κατά περίπτωση μέσα στην αίτηση και στις οδηγίες
συμπλήρωσης.
1. Περιγραφή Σταθμού και Θέση Εγκατάστασης
Συμπληρώνεται η Τεχνολογία του Σταθμού και κατόπιν η τοποθεσία του σταθμού.
Συμπληρώνεται ο Κωδικός NUTS 2.
Συμπληρώνεται η Μέγιστη (Αποδινόμενη στο Δίκτυο) Ισχύς Παραγωγής του Σταθμού.
2. Τιμή Αναφοράς Σταθμού
Δηλώνεται η τιμή αναφοράς του σταθμού σε €/MWh, βάσει των αποτελεσμάτων του
διαγωνισμού.
3. Αναμενόμενη ημερομηνία έναρξης και διάρκεια της σύμβασης λειτουργικής
ενίσχυσης
Συμπληρώνεται η αναμενόμενη (εκτιμώμενη) ημερομηνία έναρξης της λειτουργίας του
σταθμού. Συμπληρώνεται η διάρκεια της σύμβασης (20 έτη)
4. Τομέας Βασικής Οικονομικής Δραστηριότητας (NACE Group Level).
Συμπληρώνεται ο τομέας βασικής οικονομικής δραστηριότητας (NACE GROUP LEVEL II),
της επιχείρησης.
5. Μέγεθος Επιχείρησης
Συμπληρώνεται το μέγεθος της επιχείρησης 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).
Σε περίπτωση Πολύ Μικρής, Μικρής ή Μεσαίας επιχείρησης, απαιτείται η υποβολή
σχετικής δήλωσης σύμφωνα με το υπόδειγμα 2003/C118/03 της Επιτροπής. Δείτε το
ενδεικτικό διαθέσιμο υπόδειγμα.

6. Επενδυτική Ενίσχυση
Το πρώτο σημείο, δηλώνεται υποχρεωτικά.
Από τον πίνακα με επιλογές Α,Β,Γ συμπληρώνεται υποχρεωτικά μία επιλογή.
Ανάλογα με την παραπάνω επιλογή ισχύουν τα ακόλουθα
•

Σε περίπτωση που επιλέξατε το Α’ δηλώστε όλα τα α’ ως δ’,

•

ενώ στην περίπτωση που επιλέξατε το Β’ δηλώστε μόνο τα α’ και β’.

7. Λοιπές Δηλώσεις
Δεν χρειάζεται η συμπλήρωση κάποιου εδαφίου, καθώς ο αιτών πρέπει να πληρεί τις
προϋποθέσεις που αναφέρονται. Αν ο Κάτοχος δεν πληρεί τις προϋποθέσεις που
αναφέρονται δεν δικαιούται να υποβάλλει αίτηση και να λάβει Λειτουργική Ενίσχυση.
8. Δήλωση περί μη Πτώχευσης, Μη αναγκαστικής Διαχείρισης
Πρέπει να συμπληρωθούν και οι δύο επιλογές, διαφορετικά ο Κάτοχος δεν δικαιούται
να υποβάλλει αίτηση και να λάβει Λειτουργική Ενίσχυση.
9. Απαραίτητα Δικαιολογητικά:
Μαζί με τη Βεβαίωση ή Βεβαίωση Ειδικών Έργων ή Άδεια Παραγωγής υποβάλλονται και
οι τυχόν τροποποιήσεις ή βεβαιώσεις μεταβολών και η Βεβαίωση Καταχώρησης
Πολυγώνου αν πρόκειται για Εξαιρούμενο Σταθμό.
Υποβάλλεται η Οριστική Προσφορά Σύνδεσης και Αποδοχή της (μαζί με αντίγραφο της
εγγυητικής επιστολής όπου απαιτείται).
Υποβάλλεται η σύμβαση σύνδεσης (εφόσον υπάρχει).
Υποβάλλονται η Απόφαση Έγκρισης Περιβαλλοντικών Όρων (Ε.Π.Ο.) ή Π.Π.Δ. ή
Βεβαίωση απαλλαγής από περιβαλλοντική αδειοδότηση* και όλες οι τροποποιήσεις
τους.
Υποβάλλεται η απόφαση έγκρισης χορήγησης επενδυτικής ενίσχυσης (εφόσον
υπάρχει).
Υποβάλλεται η 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).
Υποβάλλονται έγγραφα δραστηριοποίησης ή όχι σε παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
από συμβατικά καύσιμα (εφόσον απαιτείται). Ενδεικτικά: δήλωση εργασιών σε ΔΟΥ,
Καταστατικό, κλπ.
Υποβάλλεται η άδεια εγκατάστασης εφόσον υπάρχει, ώστε να προκύπτει αν η σύμβαση
λειτουργικής ενίσχυσης θα είναι σε ισχύ ή όχι.

Υποβάλλονται τα Νομιμοποιητικά Έγγραφα σύμφωνα με το Παράρτημα Ι

