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ΑΠΟΦΑΣΗ Ρ.Α.Ε. ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 852/2018 

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00873 Άδειας 
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ 
αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.519/οικ.63/03.01.2006 Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης όπως ισχύει, στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, από 
μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 110 kW, στη θέση «ΒΕΤΛΑΝΣ», 
της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως 

Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας. 

Η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας 

Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 10η Σεπτεμβρίου 2018  και 

 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του ν. 4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισμού και Φυσικού 

Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις» (ΦΕΚ 

Α΄ 179/22.08.2011). 

2. Τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας 

και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και λοιπές διατάξεις», (ΦΕΚ Α΄ 

129/27.06.2006), όπως ισχύει. 

3. Τις διατάξεις του ν. 3851/2010 «Επιτάχυνση της ανάπτυξης των Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας για 

την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής και άλλες διατάξεις σε θέματα αρμοδιότητας του Υπουργείου 

Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής», (ΦΕΚ Α΄85/04.06.2010). 

4. Τις διατάξεις του ν. 4414/2016 «Νέο καθεστώς στήριξης των σταθμών παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής 

Απόδοσης – Διατάξεις για το νομικό και λειτουργικό διαχωρισμό των κλάδων προμήθειας και 

διανομής στην αγορά του φυσικού αερίου και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄ 149/09.08.2016). 

5. Τις διατάξεις του ν.3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης 

Διοίκησης-Πρόγραμμα Καλλικράτης»,  (ΦΕΚ Α΄87/07.06.2010), όπως ισχύει. 

6. Τις διατάξεις του ν. 2690/1999 «Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας», (ΦΕΚ Α΄45/09.03.1999), όπως 

ισχύει. 

7. Τις διατάξεις και τα Παραρτήματα της υπ’ αριθ. πρωτ. ΥΑΠΕ/Φ1/14810/04.10.2011 Απόφασης του 

Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κανονισμός αδειών παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας με χρήση ΑΠΕ και 

Σ.Η.Θ.Υ.Α. » (ΦΕΚ Β΄ 2373/25.10.2011), εφεξής ο «Κανονισμός Αδειών». 

8. Την από 30.07.2001 Απόφαση της Ρ.Α.Ε. «Οδηγός αξιολόγησης αιτήσεων αδειών παραγωγής 

ηλεκτρικής ενέργειας από Α.Π.Ε. και μικρή Σ.Η.Θ.», όπως ισχύει εφεξής ο «Οδηγός Αξιολόγησης». 

9. Την Υπουργική Απόφαση υπ’ αριθ. Α.Υ./Φ1/οικ. 19598/01.10.2010 «Απόφαση για την επιδιωκόμενη 

αναλογία εγκατεστημένης ισχύος και την κατανομή της στο χρόνο μεταξύ των διαφόρων τεχνολογιών 

Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας», (ΦΕΚ Β΄ 1630/11.10.2010). 

10. Την ΚΥΑ  49828/12.11.2008 «Έγκριση ειδικού χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης για 

τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας και της στρατηγικής μελέτης περιβαλλοντικών επιπτώσεων αυτού» 

(ΦΕΚ Β΄2464/03.12.20080), όπως ισχύει. 
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11. Την υπ’αριθμ.1258/2010 Απόφαση της ΡΑΕ «Επί της αξιολόγησης της δυνατότητας υλοποίησης 

έργων ΑΠΕ σε συμμόρφωση με το ειδικό πλαίσιο χωροταξικού σχεδιασμού και αειφόρου ανάπτυξης 

για τις Α.Π.Ε. και ειδικότερα με τις διατάξεις του για τις περιοχές αποκλεισμού χωροθέτησης 

εγκαταστάσεων Α.Π.Ε.». 

12. Την υπ’ αριθ. ΑΥ/Φ1/οικ.14586/19.07.2010 εγκύκλιο του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας 

και Κλιματικής Αλλαγής, με θέμα «Οδηγίες Εφαρμογής διατάξεων του ν. 3851/2010». 

13. Την υπ’ αριθ. 1179/2010 Απόφαση της ΡΑΕ «Εφαρμογή των διατάξεων του ν. 3851/2010 σε θέματα 

που άπτονται των αρμοδιοτήτων της Ρ.Α.Ε.». 

14. Την υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00873 Άδεια παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία 

χορηγήθηκε με την υπ’ αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.519/οικ.63/03.01.2006 Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης (εφεξής η «Άδεια»), στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας (εφεξής ο «Δήμος»), από 

μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 110 Kw, στη θέση «ΒΕΤΛΑΝΣ», της Δημοτικής Ενότητας 

Νάουσας, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, της Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας (εφεξής το 

«Έργο»).  

15. Την υπ’ αριθ. ειδ. πρωτ. ΡΑΕ ΤΡ-02019/12.12.2016 (Ι–215210/12.12.2016) αίτηση του Δήμου για 

την τροποποίηση της Άδειας ως προς την αύξηση της ισχύος από 110 kW σε 493 kW και β) των 

προσώπων που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου.  

16. Το  υπ’ αριθ. πρωτ. ΡΑΕ  Ι-232507/16.02.2018 έγγραφο, με το οποίο ο Δήμος κοινοποίησε στη ΡΑΕ 

την καταβολή του τέλους διατήρησης της εν λόγω άδειας για τα έτη 2015 και 2016 (σύμφωνα με τον 

Νόμο 4513/2018 και ειδικότερα το άρθρο 27 στο οποίο προβλέπεται η αναβίωση αδειών ΑΠΕ των 

οποίων κάτοχοι είναι οι ΟΤΑ),  προκειμένου να αναβιώσει η Άδεια η οποία θεωρήθηκε παυθείσα.  

17. Τη δημοσιοποίηση της Αίτησης τροποποίησης στην οποία προέβη η ΡΑΕ στις 05 Ιανουαρίου 2017.  

18. Το γεγονός ότι κατά της ανωτέρω αίτησης δεν υποβλήθηκαν αντιρρήσεις. 

19. Το γεγονός ότι καταβλήθηκε το προβλεπόμενο ανταποδοτικό τέλος. 

Σκέφτηκε ως εξής: 
 

Επειδή, Κατά την αξιολόγηση της ως άνω αίτησης τροποποίησης, στη βάση του συνόλου των 

εγγράφων και στοιχείων του φακέλου αυτής και σύμφωνα με τα κριτήρια της παρ.1 του άρθρου 3 του 

ν.3468/2006 όπως ισχύει, τον Κανονισμό Αδειών και τον Οδηγό Αξιολόγησης Αιτήσεων, κρίθηκε ότι 

πληρούνται οι τυπικές και νόμιμες προϋποθέσεις για την τροποποίηση της Άδειας παραγωγής ως προς: 

την ισχύ του έργου και τη μεταβολή της θέσης εγκατάστασης, σύμφωνα με τις γεωγραφικές 

συντεταγμένες της υποβληθείσας αίτησης τροποποίησης στη ΡΑΕ. Καθώς και των προσώπων που 

εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου.  

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 

 

Α. Την τροποποίηση της υπ’ αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00873 
Άδειας παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, η οποία χορηγήθηκε με την υπ’ 
αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.519/οικ.63/03.01.2006 Απόφαση του Υπουργού 
Ανάπτυξης όπως ισχύει, στο Δήμο Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, από μικρό 
υδροηλεκτρικό σταθμό ισχύος 110 Kw, στη θέση «ΒΕΤΛΑΝΣ», της 

Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, της 
Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, α) ως προς τη θέση εγκατάστασης της 
υδροληψίας και του σταθμού παραγωγής, σύμφωνα με τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες της υποβληθείσας αίτησης τροποποίησης στη ΡΑΕ και β) 
ως προς την ισχύ του έργου από 0,11MW  σε 0,493MW.  
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Β. Την αλλαγή των παραγράφων 2 και 3 στο σώμα της Απόφασης 
χορήγησης Άδειας παραγωγής οι οποίες θα έχουν ως εξής: 
 

2. Πρόσωπα φυσικά ή νομικά που εξασφαλίζουν τη χρηματοδότηση του έργου 
σύμφωνα με τις διατάξεις της παρ. 3 του άρθρου 3 του ν. 3468/2006, όπως ισχύει:  

  Ο Δήμος Ηρωικής Πόλεως Νάουσας μέσω τραπεζικής χρηματοδότησης. 

  3.  Αντικείμενο της Άδειας 

«Η παρούσα άδεια χορηγείται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από μικρό υδροηλεκτρικό σταθμό,   

εγκατεστημένης ισχύος 493 kW και μέγιστης ισχύος παραγωγής 493kW, στη θέση «Ποταμός Αράπιστα - 

ΒΕΤΛΑΝΣ», της Δημοτικής Ενότητας Νάουσας, του Δήμου Ηρωικής Πόλεως Νάουσας, της 

Περιφερειακής Ενότητας Ημαθίας, όπως αποτυπώνεται στα τοπογραφικά διαγράμματα φύλλων χάρτου 

ΓΥΣ κλίμακας 1:5.000 και 1:50.000 τα οποία κατατέθηκαν στη ΡΑΕ με την ως άνω αίτηση.» 

 

Κατά τα λοιπά, η  υπ’ αριθ. ΥΠΑΝ Δ6/Φ20.519/οικ.63/03.01.2006 Απόφαση του Υπουργού 

Ανάπτυξης (Αριθ. Μητρώου Αδειών ΡΑΕ ΑΔ-00873) για χορήγηση Άδειας Παραγωγής ηλεκτρικής 

ενέργειας, ισχύει ως έχει. 

 

Η Απόφαση αυτή αναρτάται στην ιστοσελίδα της ΡΑΕ. Κατά της παρούσας Απόφασης χωρεί 

ενδικοφανής προσφυγή εντός τριάντα ημερών από την δημοσίευση ή την κοινοποίησή της, σύμφωνα με 

τις διατάξεις των άρθρων 32 και 33 του ν. 4001/2011, ΦΕΚ Α´ 179/22.08.2011 (άρθρο 3 παρ. 2 του ν. 

3468/2006 όπως τροποποιήθηκε από την παρ. 21 του άρθρου 42 του ν. 4030/2011, ΦΕΚ Α´ 

249/25.11.2011). 
 

 

                Αθήνα, 10/09/2018 

                Για τη ΡΑΕ, 
 

 

 
  

                                    Δρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής       
                                 Πρόεδρος 
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