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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ
ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ

Αρ. Φύλλου 2459
3 Νοεμβρίου 2011

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Φωτοβολταϊκός
Σταθμός Ισχύος 200 ΜW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυ−
τικής Μακεδονίας Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης,
Νομός Κοζάνης», κυριότητας της «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ
ΕΝΑ Α.Ε.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύ−
σεων του Ν. 3894/2010, ως ισχύει. ......................................
1
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Παραγωγή ηλεκτρι−
κής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τριάντα εννέα
(39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύ−
ος 131,074 MW», κυριότητας της «SPES SOLARIS −
SOLAR CONCEPT A.E.», στις Διαδικασίες Στρατη−
γικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ως ισχύει. ..... 2
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτο−
βολταϊκών (Φ/Β) σταθμών συνολικής ισχύος 126,82
MW», κυριότητας της «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρ−
κα Α.Ε.», ως στρατηγικής επένδυσης, στις Διαδι−
κασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010
ως ισχύει. ................................................................................................. 3

ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ
Αριθμ. απόφ. 6/2011
(1)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Φωτοβολταϊκός Σταθ−
μός Ισχύος 200 ΜW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μα−
κεδονίας Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Νομός Κο−
ζάνης», κυριότητας της «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.»,
στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του
Ν. 3894/2010, ως ισχύει.
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(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, όπως
ισχύει «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγι−
κών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010).

4. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, υπ’
αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτρο−
πής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 294/22.02.2011).
5. Την, από 10.05.2011, αίτηση περί ένταξης του επενδυ−
τικού σχεδίου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύος 200 ΜW
στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας Δήμων Εορδαί−
ας και Κοζάνης, Νομός Κοζάνης», κυριότητας της «ΗΛΙΑΚΟ
ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.», στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όπως
ισχύει, προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε»,
με αριθμ. πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 100/10.05.2011, κα−
θώς και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία του φακέλου.
6. Την, από 30.05.2011, Γνωμοδότηση της «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε.», επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης.
7. Την, από 06.09.2011, Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα
Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Το χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Φωτοβολταϊ−
κός Σταθμός Ισχύος 200 ΜW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής
Μακεδονίας Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Νομός Κοζάνης»,
με αριθμ. πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 100/10.05.2011, συνο−
λικού κόστους πεντακοσίων εκατομμυρίων (500.000.000,00)
ευρώ, ως στρατηγικής επένδυσης, η οποία πληροί τα κριτή−
ρια των άρθρων 1 παρ. 1 (α) και 3 παρ. 2 του Ν. 3894/2010,
όπως ισχύει.
Την ένταξη σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του
Ν.3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Φωτοβολταϊκός
Σταθμός Ισχύος 200 ΜW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής
Μακεδονίας Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Νομός Κο−
ζάνης», κυριότητας της «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.», στις
διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010.
Η «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.» καλείται σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα 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 απαιτούμενων αδειών.
Η «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.» καλείται σύμφωνα με τα ορι−
ζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει,
να προσκομίσει άμεσα στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.»
αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής Αμοιβής Προώ−
θησης, όπως αυτή ορίζεται βάσει του άρθρο 16 του νόμου
αυτού, η οποία ανέρχεται σε ποσό εκατόν εικοσιπέντε
χιλιάδων (125.000,00) ευρώ, πλέον του αναλογούντος Φ.Π.Α.
ποσοστού 23%, ήτοι συνολικό ποσό εκατόν πενήντα τριών
χιλιάδων επτακοσίων πενήντα (153.750,00) ευρώ.
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

Περαιτέρω, η «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.» καλείται σύμ−
φωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1.α. (β) του
Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην «Επεν−
δύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή τράπεζας
εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα πρώτης ζήτησης, για την
φερεγγυότητάς της ως επενδυτή, καθώς και τη γνησιό−
τητα και ακρίβεια των συνημμένων δικαιολογητικών στην,
από 10.05.2011, αίτησή της περί ένταξης επενδυτικού σχε−
δίου της στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει,
προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με αριθμ.
πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 100/10.05.2011.
Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνησι−
ότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστολή,
την οποία καλείται να καταθέσει η «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ
Α.Ε.», 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 διασφαλίζε−
ται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η φε−
ρεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, τα
αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.
Η εγγυητική επιστολή, την οποία καλείται να καταθέ−
σει η «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.» πρέπει να επέχει θέση
εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και καλής εκτέλεσης
του επενδυτικού σχεδίου «Φωτοβολταϊκός Σταθμός Ισχύ−
ος 200 ΜW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας
Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Νομός Κοζάνης», και θα
καταπίπτει και στην περίπτωση που το εν λόγω έργο
δεν εκτελεστεί, με ευθύνη της «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.»,
εμπροθέσμως και προσηκόντως, σύμφωνα με τους όρους
του επενδυτικού σχεδίου.
Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο,
να περιέχει τα ακόλουθα:
− Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τράπεζα
εγγράφου δηλώσεως της εταιρίας «Επενδύστε στην Ελ−
λάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να θεωρήσει
εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση από την εν
λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστροφής της στην
Τράπεζα.
− Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της εκ−
δούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέτημα 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 αντίρρη−
σης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την έγγρα−
φη 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 «ΗΛΙΑΚΟ ΒΕΛΟΣ ΕΝΑ Α.Ε.» ούτε επι−
τρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν ένσταση ή
επιφύλαξη 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 εγγυητικής
επιστολής.
Κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου του άρθρου 16
του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, το ποσό της ως άνω εγγυ−
ητικής επιστολής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του συνο−
λικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου «Φωτοβολταϊκός
Σταθμός Ισχύος 200 ΜW στο Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μα−
κεδονίας Δήμων Εορδαίας και Κοζάνης, Νομός Κοζάνης»,
ήτοι σε ποσό δέκα εκατομμυρίων (10.000.000,00) ευρώ.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
F
Αριθμ. απόφ. 7/2011
(2)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Παραγωγή ηλεκτρι−
κής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τριάντα εννέα
(39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος
131,074 MW», κυριότητας της «SPES SOLARIS − SOLAR
CONCEPT A.E.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επεν−
δύσεων του Ν. 3894/2010 ως ισχύει.
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(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, όπως
ισχύει «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγι−
κών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010).
4. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, υπ’
αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διυπουργικής Επιτρο−
πής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 294/ 22.02.2011).
5. Την, από 11.07.2011, αίτηση περί ένταξης του επεν−
δυτικού σχεδίου «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
μέσω της ανάπτυξης τριάντα εννέα (39) φωτοβολ−
ταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 131,074 MW»,
κυριότητας της «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT
A.E.», στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του
Ν. 3894/2010 ως ισχύει, προς την εταιρεία «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε», με αριθμ. πρωτ. Επενδυτικής Πρό−
τασης 400/11.07.2011, καθώς και τα συνημμένα σε αυτή
στοιχεία του φακέλου.
6. Την, από 01.08.2011, Γνωμοδότηση της «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε.», επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης,
όπως αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της
03.08.2011 (ΑΠΣ: 240).
7. Την, από 06.09.2011, Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα
Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Παραγω−
γή ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τριάντα
εννέα (39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύ−
ος 131,074 MW», με αριθμ. πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης
400/11.07.2011, συνολικού κόστους τριακοσίων ενός εκα−
τομμυρίων τετρακοσίων εβδομήντα χιλιάδων διακοσίων

ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)
(301.470.200,00) 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 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του Ν.3894/2010
του επενδυτικού σχεδίου «Παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας
μέσω της ανάπτυξης τριάντα εννέα (39) φωτοβολταϊκών (Φ/
Β) πάρκων συνολικής ισχύος 131,074 MW», κυριότητας της
«SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT A.E.», στις διαδικασίες
Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010.
Η «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT A.E.» καλείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του
Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να καταθέσει άμεσα στην «Επεν−
δύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» πλήρη φάκελο των δικαιολογη−
τικών που απαιτούνται κατά το νόμο για την έκδοση και
έγκριση των απαιτούμενων αδειών.
Η «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT A.E.» καλείται
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1 (α) του
Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα στην «Επεν−
δύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» αποδεικτικό καταβολής της Δι−
αχειριστικής Αμοιβής Προώθησης, όπως αυτή ορίζεται
βάσει του άρθρο 16 του νόμου αυτού, η οποία ανέρχεται
σε ποσό εβδομήντα πέντε χιλιάδων τριακοσίων εξήντα
επτά και πενήντα πέντε λεπτά (75.367,55) ευρώ πλέον του
αναλογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, ήτοι σε συνολικό
ποσό ενενήντα δύο χιλιάδων επτακοσίων δύο και εννέα
λεπτά (92.702,09) ευρώ.
Περαιτέρω, η «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT A.E.»
καλείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1.α.
(β) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή
τράπεζας εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα πρώτης ζήτησης,
για την φερεγγυότητάς της ως επενδυτή, καθώς και τη
γνησιότητα και ακρίβεια των συνημμένων δικαιολογητικών
στην, από 11.07.2011, αίτησή της περί ένταξης επενδυτικού
σχεδίου της στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει,
προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με αριθμ.
πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 400/11.07.2011.
Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνησιό−
τητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστολή, την
οποία καλείται να καταθέσει η «SPES SOLARIS − SOLAR
CONCEPT A.E.», 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 διασφαλίζε−
ται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η φε−
ρεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, τα
αναφερόμενα στο Άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.
Η εγγυητική επιστολή, την οποία καλείται να καταθέσει
η «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT A.E.» πρέπει να
επέχει θέση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και καλής
εκτέλεσης του επενδυτικού σχεδίου «Παραγωγή ηλεκτρι−
κής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τριάντα εννέα (39)
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 131,074
MW», και θα καταπίπτει και στην περίπτωση που το εν
λόγω έργο δεν εκτελεστεί, με ευθύνη της «SPES SOLARIS −
SOLAR CONCEPT A.E.», εμπροθέσμως και προσηκόντως,
σύμφωνα με τους όρους του επενδυτικού σχεδίου.
Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο,
να περιέχει τα ακόλουθα:
− Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τράπεζα
εγγράφου δηλώσεως της εταιρίας «Επενδύστε στην Ελ−
λάδα Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να θεωρήσει
εαυτήν απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση από την εν
λόγω εγγυητική επιστολή ή μέχρις επιστροφής της στην
Τράπεζα.
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− Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της εκ−
δούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέτημα 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 αντίρρη−
σης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την έγγραφη
ειδοποίηση της «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» προς τού−
το, και ότι για την καταβολή του εγγυηθέντος ποσού δεν
απαιτείται οποιαδήποτε εξουσιοδότηση ή ενέργεια συ−
γκατάθεσης της «SPES SOLARIS − SOLAR CONCEPT A.E.»
ούτε επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη 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 κα−
τάπτωση ή/και καταβολή της εγγυητικής επιστολής θα
επιβαρύνει, αποκλειστικά και εξ ολοκλήρου την εγγυήτρια
Τράπεζά, η οποία δεν δύναται να το αφαιρεί, εν όλω ή εν μέ−
ρει, από το καταπίπτον ποσό της εγγυητικής επιστολής.
Κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου του άρθρου
16 του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, το ποσό της ως άνω
εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του
συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου «Παραγωγή
ηλεκτρικής ενέργειας μέσω της ανάπτυξης τριάντα εν−
νέα (39) φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος
131,074 MW», ήτοι σε ποσό έξι εκατομμυρίων είκοσι εννέα
χιλιάδων τετρακοσίων τεσσάρων (6.029.404,00) ευρώ.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
F
Αριθμ. Απόφ. 8/2011
(3)
Ένταξη του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτοβολτα−
ϊκών (Φ/Β) σταθμών συνολικής ισχύος 126,82 MW», κυ−
ριότητας της «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.», ως
στρατηγικής επένδυσης, στις Διαδικασίες Στρατηγι−
κών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010 ως ισχύει.
Η ΔΙΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ
Έχοντας υπόψη:
1. Τις διατάξεις του «Κώδικα Νομοθεσίας για την
Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα», Π.Δ. 63/2005
(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, όπως
ισχύει «Επιτάχυνση και διαφάνεια υλοποίησης Στρατηγι−
κών Επενδύσεων» (ΦΕΚ Α΄ 204/02.12.2010).
4. Τις, βάσει των άρθρων 3 και 16 του Ν. 3894/2010, υπ’
αριθμ. 3 και 4/11.1.2011 αποφάσεις της Διϋπουργικής Επιτρο−
πής Στρατηγικών Επενδύσεων (ΦΕΚ Β΄ 294/22.02.2011).
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ)

5. Την, από 25.07.2011, αίτηση περί ένταξης του επενδυ−
τικού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτοβολταϊκών (Φ/Β) σταθμών
συνολικής ισχύος 126,82 MW», κυριότητας της «ΣΙΛΣΙΟ
Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.», ως στρατηγικής επένδυ−
σης, στις Διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του
Ν. 3894/2010 ως ισχύει, προς την εταιρεία «Επενδύστε
στην Ελλάδα Α.Ε», με αριθμ. πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης
500/25.07.2011, καθώς και τα συνημμένα σε αυτή στοιχεία
του φακέλου.
6. Την, από 11.08.2011, Γνωμοδότηση της «Επενδύστε στην
Ελλάδα Α.Ε.», επί της ως άνω αιτήσεως ένταξης, όπως
αυτή ενεκρίθη από το Διοικητικό Συμβούλιο της 12.09.2011
(ΑΠΣ: 241).
7. Την, από 12.09.2011, Εισήγηση του Γενικού Γραμματέα
Στρατηγικών Επενδύσεων, Πέτρου Σελέκου.
8. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν
προκαλείται δαπάνη στον Κρατικό Προϋπολογισμό, απο−
φασίζουμε:
Τον χαρακτηρισμό του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 126,82
MW», με αριθμ. πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 500/25.07.2011,
συνολικού κόστους τριακοσίων δεκαεννέα εκατομμυρίων
τριακοσίων τριάντα εννέα χιλιάδων εννιακοσίων τριών
(319.339.903,00) 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 σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του
Ν.3894/2010 του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτο−
βολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 126,82 MW»,
κυριότητας της «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.», στις
διαδικασίες Στρατηγικών Επενδύσεων του Ν. 3894/2010.
Η «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.» 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 απαιτούμενων αδειών.
Η «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.» 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.» αποδεικτικό καταβολής της Διαχειριστικής
Αμοιβής Προώθησης, όπως αυτή ορίζεται βάσει του άρθρο
16 του νόμου αυτού, η οποία ανέρχεται σε ποσό εβδομή−
ντα εννέα χιλιάδων οχτακόσιων τριάντα τεσσάρων και
ενενήντα οκτώ λεπτά (79.834,98) ευρώ πλέον του ανα−
λογούντος Φ.Π.Α. ποσοστού 23%, ήτοι σε συνολικό ποσό
ενενήντα οκτώ χιλιάδων εκατόν ενενήντα επτά και δύο
λεπτά (98.197,02) ευρώ.
Περαιτέρω, η «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.» κα−
λείται σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 15 παρ. 1.α.
(β) του Ν. 3894/2010, ως ισχύει, να προσκομίσει άμεσα
στην «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε.» εγγυητική επιστολή
τράπεζας εγνωσμένου κύρους, με ρήτρα πρώτης ζήτησης,
για την φερεγγυότητάς της ως επενδυτή, καθώς και τη
γνησιότητα και ακρίβεια των συνημμένων δικαιολογητικών
στην, από 25.07.2011, αίτησή της περί ένταξης επενδυτικού
σχεδίου της στις διατάξεις του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει,
προς την εταιρεία «Επενδύστε στην Ελλάδα Α.Ε», με αριθμ.
πρωτ. Επενδυτικής Πρότασης 500/25.07.2011.
Ειδικότερα, τα δικαιολογητικά, των οποίων την γνησι−
ότητα και την ακρίβεια εγγυάται η εγγυητική επιστολή,
την οποία καλείται να καταθέσει η «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά
Πάρκα Α.Ε.», 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 διασφαλίζε−
ται η βιωσιμότητα της προτεινόμενης επένδυσης, η φε−
ρεγγυότητα του επενδυτή και τα υπόλοιπα κριτήρια, τα
αναφερόμενα στο Άρθρο 3 του Ν. 3894/2010.
Η εγγυητική επιστολή, την οποία καλείται να καταθέσει
η ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.» πρέπει να επέχει
θέση εγγυητικής επιστολής συμμετοχής και καλής εκτέ−
λεσης του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη φωτοβολτα−
ϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 126,82 MW», και θα
καταπίπτει και στην περίπτωση που το εν λόγω έργο δεν
εκτελεστεί, με ευθύνη της ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα
Α.Ε.», εμπροθέσμως και προσηκόντως, σύμφωνα με τους
όρους του επενδυτικού σχεδίου.
Η ως άνω εγγυητική επιστολή θα πρέπει, κατ’ ελάχιστο,
να περιέχει τα ακόλουθα:
− Ρήτρα περί μη λήξεως, μέχρι λήψεως από την Τράπεζα
εγγράφου δηλώσεως της εταιρίας «Επενδύστε στην Ελλάδα
Α.Ε.», ότι η εγγυήτρια Τράπεζα δύναται να θεωρήσει εαυτήν
απαλλαγμένη από κάθε υποχρέωση από την εν λόγω εγγυ−
ητική επιστολή ή μέχρις επιστροφής της στην Τράπεζα.
− Ρητή, ανεπιφύλακτη και ανέκκλητη παραίτηση της εκ−
δούσης Τραπέζης από την ένσταση για το ευεργέτημα 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 αντίρρη−
σης, εντός δύο εργασίμων (2) ημερών από την έγγρα−
φη 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 «ΣΙΛΣΙΟ Φωτοβολταϊκά Πάρκα Α.Ε.»
ούτε επιτρέπεται να ληφθεί υπόψη οποιαδήποτε τυχόν
ένσταση ή επιφύλαξη 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 εγγυητικής
επιστολής.
Κατ’ εφαρμογή του τελευταίου εδαφίου του άρθρου
16 του Ν. 3894/2010 όπως ισχύει, το ποσό της ως άνω
εγγυητικής επιστολής ορίζεται σε ποσοστό 2% επί του
συνολικού κόστους του επενδυτικού σχεδίου «Ανάπτυξη
φωτοβολταϊκών (Φ/Β) πάρκων συνολικής ισχύος 126,82
MW», ήτοι σε ποσό έξι εκατομμυρίων τριακοσίων ογδόντα
έξι χιλιάδων επτακοσίων ενενήντα οκτώ και έξι λεπτών
(6.386.798,06) ευρώ.
Αθήνα, 12 Σεπτεμβρίου 2011
Ο Πρόεδρος της Επιτροπής
ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΒΕΝΙΖΕΛΟΣ
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