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 ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ

   Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Ίδρυση & Εγκατά−
σταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 100 MW στο 
Δήμο Προσοτσάνης Περιφέρειας Ανατολικής Μακε−
δονίας – Θράκης», κυριότητας της εταιρείας «BRITE 
HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙ−
ΡΕΙΑ», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων 
του Ν. 3894/2010 ως ισχύει.

  Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ

(ΑΠΟΦΑΣΗ 16/26−04−2012)

  Η Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων, 
αποτελούμενη από τους Υπουργούς Οικονομικών, Εξω−
τερικών, Ανάπτυξης Ανταγωνιστικότητας και Ναυτιλί−
ας, Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, 
Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων και Πολιτισμού και 
Τουρισμού, κατά τη συνεδρίασή της την 26.4.2012 με 
θέμα την εξέταση αιτήσεως ένταξης του επενδυτικού 
σχεδίου «Ίδρυση και Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού 
Σταθμού Ισχύος 100 MW στο Δήμο Προσοτσάνης Περι−
φέρειας Ανατολικής Μακεδονίας − Θράκης», κυριότητας 
της εταιρίας «BRITE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ 
ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στις Διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ως ισχύει

Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ−

βέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε 
με το άρθρο πρώτο του Π.Δ. 63/2005 «Κωδικοποίηση 
της Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά 
Όργανα» (ΦΕΚ Α΄ 98/2005).

2. Την υπ’ αριθμό 29/31.08.2011 πράξη του Υπουργικού 
Συμβουλίου, «Ανασύνθεση της Διυπουργικής Επιτρο−
πής Στρατηγικών Επενδύσεων (Δ.Ε.Σ.Ε.)» (ΦΕΚ Α΄ 190/ 
05.09.2011).

3. Τα άρθρα 1 έως 4 και 14 έως 16 του Ν. 3894/2010 
«Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγικών 
Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010), όπως τροποποι−
ήθηκαν από το Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α΄ 86/11.04.2012) και 
ισχύουν,

4. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, 
υπ’ αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διϋπουργι−

κής Επιτροπής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 
294/22.02.2011).

5. Την από 02.03.2012 αίτηση υπαγωγής επενδυτικού 
σχεδίου της «BRITE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότα−
σης 1100/02−03−2012, καθώς και τα συνημμένα σε αυτή 
στοιχεία του φακέλου.

6. Την από 19.04.2012 Εισήγηση του Προέδρου της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.», επί της ως άνω αιτή−
σεως ένταξης.

7. Την από 26.04.2012 Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα 
Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου,

8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας 
δεν προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, 
αποφασίζουμε:

Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Ίδρυση 
& Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 100 
MW στο Δήμο Προσοτσάνης Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης», κυριότητας της εταιρείας «BRITE 
HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 
με Αρ. Πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 1100/02−03−2012, 
η οποία πληροί τα κριτήρια των άρθρων 1 παρ. 1 (γ) 
και 3 παρ. 2 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει, βάσει του 
συνολικού κόστους διακοσίων τεσσάρων εκατομμυρίων 
(204.000.000) ευρώ, ως στρατηγικής επένδυσης, η οποία 
πληροί τα κριτήρια των άρθρων 1 παρ. 1 (α) και 3 παρ. 
2 του Ν. 3894/2010, όπως ισχύει.

Την ένταξη της επενδυτικής πρότασης «Ίδρυση & 
Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύος 100 
MW στο Δήμο Προσοτσάνης Περιφέρειας Ανατολικής 
Μακεδονίας – Θράκης» στις διαδικασίες Στρατηγικών 
Επενδύσεων του Ν. 3894/2010.

Η «BRITE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕ−
ΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα 
στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να 
καταθέσει άμεσα στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
πλήρη φάκελο των δικαιολογητικών που απαιτούνται 
κατά το νόμο για την έκδοση και έγκριση των απαι−
τούμενων αδειών.

Η «BRITE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 
15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει 
άμεσα στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» αποδεικτι−
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κό καταβολής της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώθησης, 
όπως αυτή ορίζεται βάσει του άρθρου 16 παρ. 2 του 
νόμου αυτού, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του 
άρθρου 2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.04.2012), η οποία 
ανέρχεται σε ποσό εκατόν πενήντα χιλιάδων (150.000) 
ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, 
ήτοι συνολικό ποσό εκατόν ογδόντα τεσσάρων χιλιάδων 
πεντακοσίων (184.500) ευρώ.

Περαιτέρω, η «BRITE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ−
ΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» καλείται σύμφωνα με τα 
οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (β) του Ν. 3894/2010, ως 
ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην «Επενδύστε στην 
Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή συμμετοχής, τράπε−
ζας εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα πρώτης ζήτησης, για 
την φερεγγυότητάς της ως επενδυτή, καθώς και για τη 
γνησιότητα και ακρίβεια των συνημμένων δικαιολογη−
τικών στην, από 02.03.2012 αίτησή της και με αρ. Πρωτ. 
Επενδυτικής Πρότασης 1100/02−03−2012 περί ένταξης 
του ως άνω επενδυτικού σχεδίου της στις διατάξεις του 
Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, προς την εταιρεία «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε»,.

Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνη−
σιότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστο−
λή, την οποία καλείται να καταθέσει η «BRITE HELLAS 
ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», είναι 
τα ακόλουθα:

α) το επιχειρησιακό σχέδιο (business plan) της επένδυ−
σης και όλα τα στοιχεία, τα οποία περιλαμβάνει αυτό.

β) κάθε πρόσθετο στοιχείο, από το οποίο διασφαλί−
ζεται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η 
φερεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, 
τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.

Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχι−
στο, να περιέχει τα ακόλουθα:

− Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τρά−
πεζα εγγράφου δηλώσεως της εταιρείας «Επενδύστε 
στην Ελλάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να 
θεωρήσει εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση 
από την εν λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστρο−
φής της στην Τράπεζα. 

− Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της 
εκδούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέ−
τημα της διαίρεσης και της διζήσεως, από το δικαίωμα 
προβολής εναντίον της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
όλες, ακόμη και μη πρoσωποπαγείς, ενστάσεις του 
πρωτοφειλέτη, και, ιδιαίτερα, κάθε άλλη ένσταση από 
τα άρθρα 852− 856, 862−864 και 866−869 του Αστικού 
Κώδικα, καθώς και από τα τυχόν δικαιώματά της που 
απορρέουν από τα ως άνω άρθρα.

− Όρο ότι το εγγυηθέν ποσό τηρείται στη διάθεση της 
«Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» και θα της καταβληθεί 
σε πρώτη ζήτηση, εν όλω ή εν μέρει, απροφάσιστα και 
χωρίς δικαίωμα προβολής οποιασδήποτε ένστασης ή 
αντίρρησης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την 
έγγραφη ειδοποίηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» 
προς τούτο και ότι για την καταβολή του εγγυηθέντος 
ποσού δεν απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή 
ενέργεια συγκατάθεσης της «BRITE HELLAS ΑΝΩΝΥΜΗ 
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ούτε επιτρέπεται 
να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή επιφύ−
λαξη ή ακόμη και προσφυγή αυτής στα δικαστήρια, με 
αίτημα την μη κατάπτωση της εγγυητικής επιστολής ή 
την θέση αυτής υπό δικαστική μεσεγγύηση.

− Ρητή δήλωση ότι οποιοδήποτε τυχόν τέλος, φόρος 
ή οποιουδήποτε άλλου είδους επιβάρυνση αφορά στην 
κατάπτωση ή/και καταβολή της εγγυητικής επιστολής 
θα επιβαρύνει, αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την εγ−
γυήτρια Τράπεζά, η οποία δεν δύναται να το αφαιρεί, 
εν όλω ή εν μέρει, από το καταπίπτον ποσό της εγγυ−
ητικής επιστολής.

Κατ’ εφαρμογή της παρ. 4 του άρθρου 16 του Ν. 3894/ 
2010, όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 16 του άρθρου 
2 του Ν. 4072/2012 (ΦΕΚ Α 86/11.04.2012), το ποσό της ως 
άνω εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε ποσοστό 0,5% 
επί του συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου 
«Ίδρυση & Εγκατάσταση Φωτοβολταϊκού Σταθμού Ισχύ−
ος 100 MW στο Δήμο Προσοτσάνης Περιφέρειας Ανα−
τολικής Μακεδονίας – Θράκης», ήτοι στο ποσό του ενός 
εκατομμυρίου είκοσι χιλιάδων (1.020.000) ευρώ.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως.

  Αθήνα, 26 Απριλίου 2012

Τα μέλη της Διυπουργικής Επιτροπής
Στρατηγικών Επενδύσεων
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