
  
 

 
 

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στη Δημοπρασία για 
την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2 κατά το χρονικό 

διάστημα 01/01/2021 έως και 31/03/2021 

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

 

Στη Δημοπρασία δύνανται να συμμετέχουν οι Καταναλωτές για κάθε Θέση Κατανάλωσης 
ξεχωριστά όπως αυτή έχει εγγραφεί στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου για την παροχή 
Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2, για το χρονικό διάστημα από 
01/01/2021 έως και 31/03/2021. Ως Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου ΥΔΦ2, νοείται η 
Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου με τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στο άρθρο 6 παρ.  1 της 
υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2997/20.07.2020). 

 

Ο ΑΔΜΗΕ θα διενεργήσει την Δημοπρασία στις 31/12/2020, σύμφωνα με το παρακάτω 
χρονοδιάγραμμα: 
 

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

 Κλείσιμο πύλης για την  υποβολή των κρυπτογραφημένων προσφορών   :10:00 

 Περίοδος αδράνειας         :10:00 - 10:15 

 Άνοιγμα πύλης για την υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης      :10:15 

 Κλείσιμο πύλης για την  υποβολή του κλειδιού κρυπτογράφησης    :11:00 

 Προθεσμία δημοσίευσης του αποτελέσματος της δημοπρασίας έως  :13:00 

 Προθεσμία υποβολής ένστασης έως                               :16:00   
 
Υπόδειγμα Φόρμας Προσφοράς καθώς και οι αναγκαίες πληροφορίες σχετικά με την 
κρυπτογράφηση των προσφορών βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της ΑΔΜΗΕ, 
https://www.admie.gr/agora/mixanismoi-agoras/upiresia-diakoptomenou-fortiou. 

Οι Συμμετέχοντες είναι υποχρεωμένοι να προσφέρουν στη Δημοπρασία προσφορά σύμφωνα με 
τους όρους του άρθρου 5.2 του Κανονισμού Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου. 

Υποβληθείσα  ένσταση μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θεωρείται ότι περιήλθε στον ΑΔΜΗΕ κατά 
το χρόνο που αναγράφεται στο αποδεικτικό ανάγνωσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.   

  
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου από τον ΑΔΜΗΕ 
συνιστά απευθυντέα δήλωση αποδοχής της πρότασης σύναψης της σχετικής Σύμβασης 
Διακοπτόμενου Φορτίου, σύμφωνα με τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας, τα οποία αποτελούν και 
τους ειδικούς όρους της Σύμβασης. Η Σύμβαση αυτή συνάπτεται μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του 

Επιλεγέντα Συμμετέχοντα για το συγκεκριμένο τύπο ΥΔΦ για το χρονικό διάστημα από 01/01/2021 
έως και 31/03/2021, από το χρόνο που τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας καθίστανται οριστικά, 

χωρίς άλλη διατύπωση και έχει το περιεχόμενο του Παραρτήματος I της υπ’ αριθμ. 
ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811 Υπουργικής Απόφασης (ΦΕΚ Β’ 2997/20.07.2020).  
 

Η Συνολικά Διακοπτόμενη Ισχύς για τον τύπο υπηρεσίας ΥΔΦ2 κατά το χρονικό διάστημα 

01/01/2021 έως και 31/03/2021 ανέρχεται σε 400 MW. 

 
Η Δημοπρασία διέπεται από τον Κανονισμό Δημοπρασιών για την Παροχή Υπηρεσίας 

Διακοπτόμενου Φορτίου και την υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/66759/811 Υπουργική Απόφαση (ΦΕΚ Β’ 
2997/20.07.2020), όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει κατά την ημέρα διενέργειας της 

https://www.admie.gr/agora/mixanismoi-agoras/upiresia-diakoptomenou-fortiou


  
 

Δημοπρασίας. Οι όροι, οι οποίοι αναγράφονται στην παρούσα Ανακοίνωση με κεφαλαία γράμματα, 
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην ανωτέρω 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 
Διακοπτόμενου Φορτίου και την προαναφερθείσα Υπουργική Απόφαση. 

 
 

Τα στοιχεία επικοινωνίας για την παροχή διευκρινήσεων και την υποβολή ενστάσεων είναι:  

Τηλέφωνο       : +30 210 946 6744 
e-mail                         : scheduling@admie.gr     

  

 


