ΓΙΚΑΙΟΛΟΓΗΣΙΚΑ ΓΙΑ ΑΓΔΙΑ ΔΓΚΑΣΑΣΑΗ
ΣΑΘΜΩΝ ΑΝΑΝΔΩΙΜΩΝ ΠΗΓΩΝ ΔΝΔΡΓΔΙΑ (Α.Π.Δ.)
[Τποςπγική Απόθαζη Γ6/Φ1/οικ.13310 (ΦΔΚ Β ΄ 1153/10-7-2007): άπθπα 7 & 8]
Α. Παπαηήπηζη:
Τα ζηνηρεία πνπ πξνζθνκίδνπλ νη ελδηαθεξόκελνη πξέπεη λα ηαπηίδνληαη κε ηα ζηνηρεία ηεο νηθείαο
άδεηαο παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. Η ηαύηηζε αθνξά ηε ζέζε εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνύ,
ηελ νλνκαζηηθή ειεθηξηθή ηζρύ ηνπ ζηαζκνύ, ηελ πξόβιεςε απηνπαξαγσγήο (ζε πεξίπησζε
άδεηαο απηνπαξαγσγνύ) θαη ην πξόζσπν ηνπ αηηνύληνο.
Β. Απαιηούμενα δικαιολογηηικά και ζηοισεία:
1) Ένηςπη αίηηζη ηνπ λ.3468/2006.
2) Άδεια παπαγωγήρ ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
3) ςνοπηική ηεσνική πεπιγπαθή ηνπ έξγνπ, ππνγεγξακκέλε από ην κειεηεηή πνπ ηελ εθπόλεζε,
ε νπνία λα πεξηιακβάλεη ηα βαζηθά ηερληθά ζηνηρεία θαζώο θαη ηνλ πξνϋπνινγηζκό ηνπ έξγνπ.
4) Οπιζηική/δεζμεςηική πποζθοπά ηος ΓΔΜΗΔ γηα ηε Σύλδεζε ηνπ ζηαζκνύ κε ην Σύζηεκα
ή ην Δίθηπν.
5) Σοπογπαθικά διαγπάμμαηα πος θεωπούνηαι από ηον απμόδιο Γιασειπιζηή (ΔΕΣΜΗΕ ή/θαη
ΔΕΗ) θαη αθνξνύλ ζηελ όδεπζε ησλ έξγσλ ζύλδεζεο ηνπ ζηαζκνύ.
6) Νομιμοποιηηικά ζηοισεία ηηρ εηαιπείαρ
6α) Γεληθά γηα όιεο ηηο εηαηξείεο:
- Η ειεθηξνπαξαγσγή από Αλαλεώζηκεο Πεγέο Ελέξγεηαο (Α.Π.Ε.) λα πξνθύπηεη από ην ζθνπό
ηεο εηαηξείαο.
- Η δηάξθεηα ηεο εηαηξείαο λα είλαη ηνπιάρηζηνλ ίζε κε ην ρξόλν ηζρύνο ηεο νηθείαο άδεηαο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
6β) Γηα Οκόξξπζκεο Εηαηξείεο (Ο.Ε.) θαη Εηεξόξξπζκεο Εηαηξείεο (Ε.Ε.):
- Επηθπξσκέλα αληίγξαθα ηνπ θαηαζηαηηθνύ θαη ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
- Πηζηνπνηεηηθό ηνπ νηθείνπ Πξσηνδηθείνπ γηα ηελ θαηαρώξεζε ζηα ηεξνύκελα βηβιία εηαηξεηώλ
ηεο ζύζηαζεο ηεο εηαηξείαο θαη ησλ ηπρόλ ηξνπνπνηήζεσλ ηνπ θαηαζηαηηθνύ.
6β) Γηα Εηαηξείεο Πεξησξηζκέλεο Επζύλεο (Ε.Π.Ε.) θαη Αλώλπκεο Εηαηξείεο (Α.Ε.):
- ΦΕΚ/ηεύρνο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε ζύζηαζε θαη ε έγθξηζε ηνπ θαηαζηαηηθνύ
ηεο εηαηξείαο.
- ΦΕΚ/ηεύρνο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. ζην νπνίν δεκνζηεύζεθε ε ζπγθξόηεζε ηνπ Δηνηθεηηθνύ Σπκβνπιίνπ
θαη ε λόκηκε εθπξνζώπεζε ηεο εηαηξείαο.
- Σηηο πεξηπηώζεηο πνπ δελ έρεη νινθιεξσζεί ε δεκνζίεπζε ζην ΦΕΚ/ηεύρνο Α.Ε. & Ε.Π.Ε. λα
ππνβιεζνύλ ζηνηρεία πνπ λα ηεθκεξηώλνπλ ηελ απνζηνιή ζην Εζληθό Τππνγξαθείν (π.ρ. επηζηνιή
ηεο αξκνδίαο Δηεύζπλζεο Εκπνξίνπ).
7) Απόθαζη Έγκπιζηρ Πεπιβαλλονηικών Όπων γηα ην ρώξν εγθαηάζηαζεο ηνπ ζηαζκνύ θαη γηα
ηα αλαγθαία ζπλνδά έξγα (νδνπνηία πξόζβαζεο, ειεθηξηθή ζύλδεζε, ππνζηαζκόο θιπ) όπνπ
απαηηνύληαη, ε νπνία λα ζπλνδεύεηαη κε ηε Μειέηε Πεξηβαιινληηθώλ Επηπηώζεσλ (ράξηεο,
γλσκνδνηήζεηο θιπ).
8) Νόμιμο αποδεικηικό ζηοισείο αποκλειζηικήρ σπήζηρ ηος γηπέδος θαη θάζε άιινπ αθηλήηνπ
πνπ ζπλδέεηαη κε ηελ θαηαζθεπή θαη ιεηηνπξγία ηνπ ζηαζκνύ. Αλαιπηηθόηεξα:
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- Γηα ηδησηηθέο εθηάζεηο: Επηθπξσκέλν ζπκβόιαην γηα ηελ θπξηόηεηα ή επηθαξπία ή κίζζσζε
ζπλνδεπόκελν από ην ηνπνγξαθηθό δηάγξακκα ζην νπνίν αλαθέξεηαη ην ζπκβόιαην θαη από
πηζηνπνηεηηθό κεηαγξαθήο ζην νηθείν Κηεκαηνινγηθό Γξαθείν ή Υπνζεθνθπιαθείν.
- Γηα δεκόζηεο δαζηθέο εθηάζεηο: Απόθαζε Έγθξηζεο Επέκβαζεο θαη ράξηεο.
- Γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηώλ ζε δξόκν (δεκνηηθό, επαξρηαθό θιπ) όπνπ απαηηείηαη (π.ρ. δηέιεπζε
νπηηθώλ ηλώλ, αγσγώλ λεξνύ θά): Άδεηεο ηνκήο από ηηο θαηά πεξίπησζε αξκόδηεο ππεξεζίεο.
Γηα ηα αηνιηθά πάξθα γλσκνδνηήζεηο Γ.Ε.Ε.Θ.Α. θαη Υ.Π.Α.
9) Τπεύθςνη δήλωζη ηος ιδιοκηήηη ηνπ ζηαζκνύ γηα ηελ αλάζεζε ηεο κειέηεο εγθαηάζηαζεο,
θαζώο θαη ςπεύθςνη δήλωζη ηος μελεηηηή γηα ηελ αλάιεςε ηεο κειέηεο εγθαηάζηαζεο.
10) Τα αθόινπζα παπαζηαηικά πληπωμήρ ηελών, κπαηήζεων και θόπων:
i) Κξάηεζεο 1ν/νν επί ηνπ πξνϋπνινγηζκνύ ηνπ έξγνπ ππέξ ηνπ Τακείνπ Σπληάμεσο Μεραληθώλ
Εξγνιεπηώλ Δεκνζίσλ Έξγσλ (ΤΣΜΕΔΕ) θαη 0,5ν/νν ππέξ Εζληθνύ Μεηζόβηνπ Πνιπηερλείνπ
(ΕΜΠ) ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ λ. 2326/1940 (ΦΕΚ Α΄ 145) κε αλώηαην όξην ησλ παξαπάλσ
πνζώλ επξώ 2,93 θαη επξώ 1,47 αληίζηνηρα, ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ κόλνπ ηνπ λ.
1889/1951 (ΦΕΚ Α΄ 211) θαη ηνπο ηζρύνληεο θαλόλεο κεηαηξνπήο θαη ζηξνγγπινπνίεζεο ησλ
δξαρκώλ ζε επξώ (€).
ii) Κξάηεζεο 2% επί ηεο ακνηβήο κειέηεο ηνπ έξγνπ ππέξ ΤΣΜΕΔΕ θαη 1% ππέξ ΕΜΠ ζύκθσλα
κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 11 ηνπ N. 915/1979 (ΦΕΚ Α΄ 103) ρσξίο πεξηνξηζκό αλσηάηνπ νξίνπ.
iii) Καηάζεζεο πνζνζηνύ 10% ηεο ακνηβήο κειέηεο ηνπ κεραληθνύ θαη εηδηθά ζηελ πεξίπησζε
κειέηεο πδξαπιηθώλ έξγσλ θαη εθηέιεζεο ηνπνγξαθηθώλ εξγαζηώλ πνζνζηνύ 4% ζηελ νηθεία
Δεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία, σο πξνθαηαβνιήο ηνπ θόξνπ εηζνδήκαηνο ζύκθσλα κε ηηο
δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 52 ηνπ Ν. 2238/1994 (ΦΕΚ Α΄ 151).
iv) Απόδεημεο θαηάζεζεο ζηελ Εζληθή Τξάπεδα ηεο Ειιάδνο ηνπ πνζνύ ηεο ακνηβήο κειέηεο ζην
όλνκα ηνπ κεραληθνύ.
v) Τέινπο ραξηνζήκνπ 2ν/νν επί ηεο ακνηβήο ηνπ κεραληθνύ θαηαβαιιόκελν ζηελ νηθεία Δ.Ο.Υ.,
αληί επηθόιιεζεο θηλεηνύ επηζήκαηνο ζηα ζρέδηα, πξνϋπνινγηζκνύο, κειέηεο θαζώο θαη ζηα ηπρόλ
αληίγξαθα απηώλ, ζύκθσλα κε ην άξζξν 25 ηνπ Ν. 2873/2000 (ΦΕΚ Α΄ 285).
vi) Παξάβνινπ 27,88 επξώ ζπλνιηθά ππέξ ηνπ Δεκνζίνπ (ινγαξηαζκόο αξηζ. 1459) γηα ηελ
ειεθηξνκεραλνινγηθή εγθαηάζηαζε ζην όλνκα ηνπ ηδηνθηήηε ηνπ ζηαζκνύ από ηελ νηθεία
Δεκόζηα Οηθνλνκηθή Υπεξεζία ζύκθσλα κε ην άξζξν 2 ηνπ Ν.Δ. 1150/1949 (ΦΕΚ Α΄ 249), ην
άξζξν κόλν ηνπ Ν. 1889/1951, ηελ θνηλή ππνπξγηθή απόθαζε 13959/22.2.1952 θαη ηνπο ηζρύνληεο
θαλόλεο κεηαηξνπήο θαη ζηξνγγπινπνίεζεο ησλ δξαρκώλ ζε επξώ.
Τα αποδεικτικά των περιπτώςεων ii), iii) και iv) δεν απαιτούνται όταν ο μελετητήσ είναι
υπάλληλοσ του ενδιαφερομένου με ςχέςη εξαρτημένησ εργαςίασ. Στη περίπτωςη αυτή
υποβάλλεται το νόμιμο αποδεικτικό ςτοιχείο τησ εξαρτημένησ εργαζίαο.
11) Παπαηήπηζη για μικπούρ ςδποηλεκηπικούρ ζηαθμούρ:
Σηηο πεξηπηώζεηο κηθξώλ πδξνειεθηξηθώλ ζηαζκώλ ηζρύνο κέρξη 15MWe απαηηείηαη επί πιένλ
ενιαία άδεια σπήζηρ νεπού-εκηέλεζηρ έπγος αξιοποίηζηρ ςδαηικών πόπων από ηελ αξκνδία
Δηεύζπλζε Υδάησλ ηεο Απνθεληξσκέλεο Δηνίθεζεο.
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