
 
 

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για 
την παροχή Υπηρεσίας Μείωσης  Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας  Τύπου 2  κατά 

το χρονικό διάστημα 21/01/2023 έως και 31/01/2023  
  

--------------------------------------------- 
 

Η Δημοπρασία διενεργείται σύμφωνα με το άρθρο 143Ζ του ν. 4001/2011 (Α’ 179), την 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135277/4706/20.12.2022 Κοινή Υπουργική Απόφαση των Υπουργών Οικονομικών και 
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (Β’ 6649/23.12.2023) και τον Κανονισμό Δημοπρασιών του ΑΔΜΗΕ για 
την παροχή Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Τύπου 2, κατά το χρονικό διάστημα από 
21/01/2022 έως και 31/01/2023. Ως Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Τύπου 2, νοείται η Υπηρεσία 
Μείωσης Ζήτησης Τύπου 2 με τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135277/4706 Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6649/23.12.22). 

Στη Δημοπρασία δύνανται να συμμετέχουν οι Πάροχοι Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας που έχουν εγγραφεί εμπρόθεσμα στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κανονισμό Δημοπρασιών για την παροχή της Υπηρεσίας Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, για κάθε χαρτοφυλάκιο που εκπροσωπούν σύμφωνα με την εγγραφή 
τους στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει τη Δημοπρασία στις 19/01/2023, σύμφωνα με το παρακάτω 
χρονοδιάγραμμα: 
 

ΥΜΖ Τύπου 2,Ώρα Αιχμής 19 (18:00 – 19:00) 
 

• Άνοιγμα πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προσφορών     :08:00 

• Κλείσιμο πύλης για την  υποβολή των κρυπτογραφημένων προσφορών   :09:15 

• Περίοδος αδράνειας         :09:15 - 09:20 

• Άνοιγμα πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης      :09:20 - 09:50 

• Κλείσιμο πύλης για την  υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης    :09:50 

• Προθεσμία δημοσίευσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας έως  :*17:00 

• Προθεσμία υποβολής ένστασης έως                               :18:00   
 

 
ΥΜΖ Τύπου 2,Ώρα Αιχμής 20 (19:00 – 20:00) 
 

• Άνοιγμα πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προσφορών     :11:00 

• Κλείσιμο πύλης για την  υποβολή των κρυπτογραφημένων προσφορών   :12:15 

• Περίοδος αδράνειας         :12:15 - 12:20 

• Άνοιγμα πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης      :12:20 - 12:50 

• Κλείσιμο πύλης για την  υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης    :12:50 

• Προθεσμία δημοσίευσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας έως  :*17:00 

• Προθεσμία υποβολής ένστασης έως                               :18:00   
 
 

ΥΜΖ Τύπου 2,Ώρα Αιχμής 21 (20:00 – 21:00) 
 

• Άνοιγμα πύλης για την υποβολή των κρυπτογραφημένων προσφορών     :14:00 

• Κλείσιμο πύλης για την  υποβολή των κρυπτογραφημένων προσφορών   :15:15 

• Περίοδος αδράνειας         :15:15 - 15:20 

• Άνοιγμα πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης      :15:20 - 15:50 



 
 

• Κλείσιμο πύλης για την  υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης    :15:50 

• Προθεσμία δημοσίευσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας έως  :*17:00 

• Προθεσμία υποβολής ένστασης έως                               :18:00   
 
 
 

*Τα αποτελέσματα δημοπρασίας θα δημοσιεύονται μόλις είναι διαθέσιμα, εντός της αναγραφόμενης 
προθεσμίας. 

Oι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την συμμετοχή στην Δημοπρασία Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας βρίσκονται αναρτημένες στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ, 
https://www.admie.gr/agora/mixanismoi-agoras/upiresia-meiosis-zitisis 

Οι Συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να υποβάλουν στη Δημοπρασία προσφορά σύμφωνα με τους 
όρους της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135277/4706 Κοινής Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 
6649/23.12.22) και του Κανονισμού Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης. 

Με τη συμμετοχή τους στη Δημοπρασία οι Πάροχοι αποδέχονται ως δεσμευτικό το αποτέλεσμα των 
Δημοπρασιών. 

Τυχόν ενστάσεις υποβάλλονται  μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που 
αναφέρεται παρακάτω και θεωρείται ότι περιήλθαν στον ΑΔΜΗΕ κατά το χρόνο που αναγράφεται 
ως ώρα αποστολής του μηνύματος του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.  

 
Η Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς για τον τύπο υπηρεσίας 2 την Ώρα Αιχμής 19 (18:00 – 
19:00), την Ώρα Αιχμής 20 (19:00 – 20:00) και την Ώρα Αιχμής 21 (20:00 – 21:00) κατά 

το χρονικό διάστημα 21/01/2023 έως και 31/01/2023 ανέρχεται σε  250 MW ανά Ώρα 

Αιχμής αντίστοιχα. 
 
Η Δημοπρασία διέπεται από τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135277/4706 Κοινή Υπουργική 

Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 6649/23.12.22) όπως ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας της Δημοπρασίας. Οι 
όροι, οι οποίοι αναγράφονται στην παρούσα Ανακοίνωση με κεφαλαία γράμματα, έχουν την έννοια 
που τους αποδίδεται στην ανωτέρω Κοινή Υπουργική Απόφαση και στον Κανονισμό Δημοπρασιών.  
Για οποιαδήποτε λεπτομέρεια δεν ρυθμίζεται ειδικά στην παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, ισχύουν τα αναφερόμενα στον Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας 
Μείωσης  Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και την προαναφερθείσα Κοινή Υπουργική Απόφαση. 

 
Η Δημοπρασία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας θα διενεργηθεί υπό την αίρεση 
λήψης σύμφωνης γνώμης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επί του περιεχομένου της επίσημης 
κοινοποίησης της Ελληνικής Πολιτείας για την Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας. 
 

Τα στοιχεία επικοινωνίας για θέματα IT (π.χ οδηγίες λειτουργίας ηλεκτρονικού συστήματος Demand 
Reduction Service Auction (DRSA), υποβολή κρυπτογραφημένων προσφορών και κλειδιού 
κρυπτογράφησης κλπ) είναι: 

Τηλέφωνο       : +30 210 946 6879, -6887  και +30 210 519 2294, -2695 
e-mail                         :IT.drsa@admie.gr     

  

Τα στοιχεία επικοινωνίας για τα αποτελέσματα της δημοπρασίας και την υποβολή ενστάσεων είναι:  

Τηλέφωνο       : +30 210 946 6969 
e-mail                         : scheduling@admie.gr     

  

 

https://www.admie.gr/agora/mixanismoi-agoras/upiresia-meiosis-zitisis

