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1.  Εισαγωγή 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠEΝ/ΔΗΕ/66759/811/09.07.2020 / Υπουργικής 

Απόφασης  (εφεξής αναφερόμενη ως η «Υ.Α.») όπως αυτή έχει τροποποιηθεί με την 

υπ’ αριθμ. πρωτ. ΥΠEΝ/ΔΗΕ/123779/1582/23.12.2020   και ισχύει κατά την ημέρα 

διενέργειας της Δημοπρασίας, ο παρών Κανονισμός Δημοπρασιών για την παροχή 
Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου καθορίζει τους όρους που διέπουν την διενέργεια 
Δημοπρασιών με σκοπό την σύναψη Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου 
(Παράρτημα Ι ΥΑ) μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Διακοπτόμενου Καταναλωτή, για την 
παροχή Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου. 

Οι Δημοπρασίες για την παροχή Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου διεξάγονται από 
τον ΑΔΜΗΕ.  

 

2.  Ορισμοί 

Αρχείο Προσφοράς:   Αρχείο καθορισμένης φόρμας με το οποίο υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά προσφορά από τον Συμμετέχοντα στη Δημοπρασία Διακοπτόμενου 
Φορτίου. Η υποβολή του γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής 
Προσφορών (Interruptible Load Service Auction - ILSA) του ΑΔΜΗΕ. 

Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου (Δημοπρασία): Η Δημοπρασία  που 
διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ για τη σύναψη Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου, η 
οποία διέπεται από τον παρόντα Κανονισμό. 

Διακοπτόμενος Καταναλωτής: Η εταιρεία ή το φυσικό πρόσωπο που έχει συνάψει 
Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου με τον Διαχειριστή του Συστήματος. 

Επιλεγείς Συμμετέχων: Ο Συμμετέχων στον οποίο μετά το πέρας της Δημοπρασίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου κατακυρώθηκε Μέγιστο Διακοπτόμενο Φορτίο. 

Interruptible Load Service Auction (ILSA): To Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής 
Προσφορών του ΑΔΜΗΕ, το οποίο χρησιμοποιείται για την υποβολή προσφορών κατά 
την διενέργεια της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου. 

Κωδικός EIC: Energy Identification Code. 

Μέγιστη Ισχύς Τριμήνου: Υπολογίζεται σε MW με ακρίβεια 0,1MW, για κάθε 
δημοπρασία, και ισούται με τη μέγιστη μετρηθείσα ωριαία κατανάλωση ενέργειας σε 
MWh ανά ώρα για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης κατά το τρίμηνο που προηγείται 
του μήνα που διενεργείται η δημοπρασία. 

Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς: Υπολογίζεται για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης 
και κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου, με ακρίβεια 0,1 MW, ως η διαφορά 
της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος και του Μέγιστου Διακοπτόμενου Φορτίου που 
κατακυρώθηκε ως αποτέλεσμα της Δημοπρασίας. 

Μέγιστο Διακοπτόμενο Φορτίο: Προκύπτει ως αποτέλεσμα Δημοπρασίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου σε MW, με ακρίβεια 0,1 MW, για συγκεκριμένη Θέση 
Κατανάλωσης και για κάθε Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. 
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Οριακή Τιμή Δημοπρασίας: Η ενιαία τιμή πληρωμής για κάθε Τύπο Υπηρεσίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου που προκύπτει ως αποτέλεσμα της αντίστοιχης 
Δημοπρασίας.  

Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο: Ο Καταναλωτής δηλώνει το Μέγιστο 
Προσφερόμενο Φορτίο με ακρίβεια 0,1 MW στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου 
άπαξ για κάθε ημερολογιακό έτος για συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο 
Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ισχύει για ένα 
ημερολογιακό έτος και δεν μπορεί να μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια του 
ημερολογιακού έτους. Η δήλωση του Μέγιστου Προσφερόμενου Φορτίου για τον Τύπο 
Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 αφορά μόνο στην επιπλέον ισχύ που μπορεί να 
προσφερθεί από τον Καταναλωτή σε σχέση με το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του 
τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1. Για κάθε Θέση Κατανάλωσης το 
άθροισμα των Μέγιστων Προσφερόμενων Φορτίων για τους δύο Τύπους Υπηρεσίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου δεν μπορεί να υπερβαίνει την Μέγιστη Ιστορική Ισχύ της 
Θέσης Κατανάλωσης. 

Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας: Για κάθε Δημοπρασία ο Καταναλωτής δηλώνει στον 
Διαχειριστή του Συστήματος το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας με ακρίβεια 0,1 MW για 
συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ένα 
μήνα πριν την πρώτη ημέρα της περιόδου την οποία αφορά η Δημοπρασία ή μετά από 
σχετική ανακοίνωση του Διαχειριστή του Συστήματος. Το Δηλωθέν Φορτίο 
Δημοπρασίας δεν μπορεί να υπερβαίνει το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του 
Μητρώου Διακοπτόμενου Φορτίου. Στην περίπτωση που Καταναλωτής δεν δηλώσει το 
Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας το Δηλωθέν 
Φορτίο Δημοπρασίας καθορίζεται ίσο με το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο για την 
συγκεκριμένη Θέση Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Το 
Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας μπορεί να δηλωθεί ίσο με μηδέν στην περίπτωση που 
ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στην επικείμενη Δημοπρασία. 

Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας: Το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας για 
τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 ισούται με το Δηλωθέν Φορτίο 
Δημοπρασίας. Στην περίπτωση που δεν έχει κατατεθεί Δήλωση Μετάπτωσης 
Συμμετοχής το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας για τον Τύπο Υπηρεσίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου 2 ισούται με το  Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας για τον Τύπο 
Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2. Στην περίπτωση που έχει κατατεθεί Δήλωση 
Μετάπτωσης Συμμετοχής το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας για τον Τύπο 
Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 ισούται με το άθροισμα του Δηλωθέντος 
Φορτίου Δημοπρασίας για τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 και τυχόν 
μέρους του Προσφερόμενου Φορτίου Δημοπρασίας του Τύπου Υπηρεσίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου 1 το οποίο δεν θα επιλεγεί κατά την Δημοπρασία του Τύπου 
Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1. 

Δήλωση Μετάπτωσης Συμμετοχής: Για κάθε Δημοπρασία ο Καταναλωτής δηλώνει 
για κάθε Θέση Κατανάλωσης στον Διαχειριστή του Συστήματος εάν το μέρος του 
Προσφερόμενου Φορτίου Δημοπρασίας του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου 
Φορτίου 1 το οποίο δεν θα επιλεγεί κατά την Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου 1 θα συμμετάσχει στην Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου 2. Η ανωτέρω δήλωση μπορεί να υποβληθεί άπαξ και να 
αφορά όλες τις Δημοπρασίες του ημερολογιακού έτους. Σε περίπτωση που δεν 
υποβληθεί Δήλωση Μετάπτωσης Συμμετοχής το μέρος του Προσφερόμενου Φορτίου 
Δημοπρασίας του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 το οποίο δεν θα 
επιλεγεί κατά την Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 δεν 
θα συμμετάσχει στην Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2. 

Σύμβαση Διακοπτόμενου Φορτίου: Η Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ του ΑΔΜΗΕ 
και του Διακοπτόμενου Καταναλωτή για την παροχή της Υπηρεσίας Διακοπτόμενου 
Φορτίου μετά τη διενέργεια της σχετικής Δημοπρασίας από τον ΑΔΜΗΕ και έχει το 
περιεχόμενο του Παραρτήματος Ι της ΥΑ. 
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Συμμετέχων: Η Θέση Κατανάλωσης ενός Καταναλωτή, όπως  έχει εγγραφεί στο 
Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου, και η οποία συμμετέχει στην Δημοπρασία 
Διακοπτόμενου Φορτίου  

Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς: Η συνολική ενεργός ισχύς σε MW ανά Τύπο ΥΔΦ η 
οποία καθορίζεται από τον Διαχειριστή του Συστήματος βάσει των αναγκών του 
Ηλεκτρικού Συστήματος και η οποία δημοπρατείται κατά την αντίστοιχη Δημοπρασία 
Διακοπτόμενου Φορτίου. 

Τύποι Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου: Οι δύο Τύποι Υπηρεσίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου ΥΔΦ1 και ΥΔΦ2, όπως καθορίζονται στο άρθρο 5 της Υ.Α. 

Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ): Η παροχή δικαιώματος από τον 
Διακοπτόμενο Καταναλωτή στον Διαχειριστή του Συστήματος να επιβάλλει πρόσκαιρο 
περιορισμό της ενεργού ισχύος του Διακοπτόμενου Καταναλωτή μέχρι μια 
συμφωνημένη μέγιστη τιμή (Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύς) μετά από προειδοποίηση, 
έναντι οικονομικού ανταλλάγματος. Διακρίνονται δύο Τύποι Υπηρεσιών 
Διακοπτόμενου Φορτίου (ΥΔΦ) όπως ορίζονται στο άρθρο 6 της Υ.Α. Κάθε Τύπος 
Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου αποτελεί προϊόν προς δημοπράτηση από το 
Διαχειριστή του Συστήματος. 

Οι όροι οι οποίοι αναγράφονται στον παρόντα Κανονισμό με κεφαλαία γράμματα και 
δεν περιέχονται στο παρόν άρθρο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Υ.Α. 

 

3. Γενικά 

3.1 Ιστοσελίδα Δημοπρασιών Διακοπτόμενου Φορτίου 

Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, κατ’ ελάχιστο,  τα ακόλουθα, αναφορικά με 
τις Δημοπρασίες Διακοπτόμενου Φορτίου: 

i. Τον παρόντα Κανονισμό Δημοπρασιών Διακοπτόμενου Φορτίου, 
περιλαμβανομένων και των Γενικών Όρων της Σύμβασης Διακοπτόμενου 
Φορτίου (Παράρτημα Ι της ΥΑ). 

ii. Το Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου. 
iii. Τις Προκηρύξεις των Δημοπρασιών Διακοπτόμενου Φορτίου και τον Πίνακα 

Κατάταξης που προκύπτει μετά το πέρας των Δημοπρασιών. 
iv. Διαθέσιμα υποδείγματα προς χρήση από τους Συμμετέχοντες στις 

Δημοπρασίες Διακοπτόμενου Φορτίου (π.χ. bid files). 
v. Άλλες σχετικές πληροφορίες. 

 

4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις Δημοπρασίες 

Προαπαιτούμενο συμμετοχής των Καταναλωτών στις Δημοπρασίες Διακοπτόμενου 
Φορτίου είναι η εγγραφή τους στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου που τηρεί ο 
ΑΔΜΗΕ. Για την εγγραφή των καταναλωτών στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου 
απαιτείται να συντρέχουν σωρευτικά οι εξής προϋποθέσεις: 

i. Οι εγκαταστάσεις τους είναι συνδεδεμένες στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα 
Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας ή/και στο Δίκτυο Μέσης Τάσης εκτός των 
Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών. 

ii. Υπάρχει δυνατότητα τηλεμέτρησης της εγκατάστασης του Καταναλωτή. 
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iii. Το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο ανά θέση κατανάλωσης και ανά τύπο 
υπηρεσίας διακοπτόμενου φορτίου ανέρχεται κατ’ ελάχιστον σε 2 MW. 

Η εγγραφή στο Μητρώο Διακοπτόμενου Φορτίου αποτελεί πρόταση σύναψης 
Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου, η οποία συνάπτεται για κάθε Συμμετέχοντα με την 
κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου για κάθε 
Τύπο ΥΔΦ. Λεπτομέρειες σχετικά με την εγγραφή των συμμετεχόντων στο Μητρώο 
Διακοπτόμενου Φορτίου παρατίθενται στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΜΗΕ. 

Σημειώνεται ότι για τη συμμετοχή σε μια δημοπρασία πρέπει η αίτηση εγγραφής (βλ. 
πρότυπο Παραρτήματος ΙΙ του παρόντος Κανονισμού)  να έχει κατατεθεί τουλάχιστον 
πέντε (5) ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της εκάστοτε δημοπρασίας και η 
αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής να έχει εκδοθεί από τον Διαχειριστή του Συστήματος 
τουλάχιστον δύο (2) ημέρες πριν τη διεξαγωγή της σχετικής δημοπρασίας. 

5 Διαδικασία της Δημοπρασίας 

5.1  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοπρασία    

Διακοπτόμενου Φορτίου 

Για τη σύναψη Συμβάσεων Διακοπτόμενου Φορτίου διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ 
Δημοπρασία, κατά την οποία οι Καταναλωτές καλούνται να υποβάλουν οικονομικές 
προσφορές για κάθε τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου. Η Δημοπρασία 
Διακοπτόμενου Φορτίου διεξάγεται μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος 
του ΑΔΜΗΕ για συμμετοχή στη Δημοπρασία. Για κάθε τύπο ΥΔΦ, δημοσιεύεται 
διακριτή Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος. Η Δημοπρασία για τον Τύπο ΥΔΦ2 
διενεργείται μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας για τον Τύπο 
ΥΔΦ 1. 
Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοπρασία 
Διακοπτόμενου Φορτίου, εξειδικεύονται, κατ’ ελάχιστον, οι εξής πληροφορίες: 

i. Η Ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου. 
ii. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου.  
iii. Τα απαιτούμενα έγγραφα για τη συμμετοχή στη Δημοπρασία Διακοπτόμενου 

Φορτίου. 
iv. Οι προδιαγραφές του τύπου ΥΔΦ (προϊόν δημοπρασίας), όπως ενδεικτικά, ο 

χρόνος προειδοποίησης, η μέγιστη διάρκεια εντολής μείωσης ισχύος και η 
χρονική διάρκεια της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου. 

v. Το κατ’ ελάχιστο ανά Θέση Καταναλωτή ύψος Μέγιστου Προσφερόμενου 
Φορτίου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 4.3 ii της Υ.Α.  

vi. Η Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύς σε MW. 
vii. Οι Γενικοί Όροι της Σύμβασης Διακοπτόμενου Φορτίου. 
viii. Το Χρονοδιάγραμμα διενέργειας της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου 

και της δημοσίευσης αποτελεσμάτων. 
ix. Τα Στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Διαχειριστή του Συστήματος για την 

παροχή διευκρινίσεων και την υποβολή των ενστάσεων κατά των 
αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου. 

x. Η Προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της 
Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου. 

H Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος διέπεται από το περιεχόμενο του παρόντος 
Κανονισμού. Σε περίπτωση που το περιεχόμενο της Πρόσκλησης έρχεται σε αντίθεση 
με το περιεχόμενο του παρόντος Κανονισμού, υπερισχύει ο τελευταίος.  

Η Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ 
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της 
Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου. 
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5.2  Υποβολή προσφορών για κάθε Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου 

Για κάθε Δημοπρασία, ο Καταναλωτής δηλώνει στον Διαχειριστή του Συστήματος το 
Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας με ακρίβεια 0,1 MW για συγκεκριμένη Θέση 
Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου ένα μήνα πριν την πρώτη 
ημέρα της περιόδου την οποία αφορά η Δημοπρασία ή μετά από σχετική ανακοίνωση 
του Διαχειριστή του Συστήματος. Το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας δεν μπορεί να 
υπερβαίνει το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο του Μητρώου Διακοπτόμενου Φορτίου. 
Στην περίπτωση που Καταναλωτής δεν δηλώσει το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας 
εντός της προκαθορισμένης προθεσμίας, το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας 
καθορίζεται ίσο με το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο για την συγκεκριμένη Θέση 
Κατανάλωσης και Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου.  
 

Στην περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στην επικείμενη 
Δημοπρασία για τον Τύπο ΥΔΦ 1, πρέπει είτε το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας για 
τον Τύπο ΥΔΦ 1 είτε το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο για τον Τύπο ΥΔΦ 1 να έχει 
δηλωθεί ίσο με μηδέν. 
 
Στην περίπτωση που ο Καταναλωτής δεν επιθυμεί να λάβει μέρος στην επικείμενη 
Δημοπρασία για τον Τύπο ΥΔΦ 2, πρέπει είτε το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας για 
τον Τύπο ΥΔΦ 2 είτε το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο για τον Τύπο ΥΔΦ 2 να έχει 
δηλωθεί ίσο με μηδέν και ταυτόχρονα: 

 είτε το Μέγιστο Προσφερόμενο Φορτίο για τον Τύπο ΥΔΦ 1 να είναι μηδέν, 

 είτε το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας για τον Τύπο ΥΔΦ 1 να έχει δηλωθεί ίσο 
με μηδέν, 

 είτε να μην έχει υποβληθεί Δήλωση Μετάπτωσης Συμμετοχής. 
 
 

Ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του, τουλάχιστον πέντε (5) ημερολογιακές 
ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της Δημοπρασίας, κατάλογο με τους 
Καταναλωτές για τους οποίους έχει διαπιστώσει ότι η Μέγιστη Ισχύς Τριμήνου είναι 
μικρότερη από το 65% της Μέγιστης Ιστορικής Ισχύος. Οι Καταναλωτές που 
περιλαμβάνονται στον παραπάνω κατάλογο δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην 
επικείμενη Δημοπρασία, εκτός αν υποβάλλουν στον ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον τρεις (3) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την διεξαγωγή της Δημοπρασίας έκθεση αιτιολόγησης με 
την οποία δικαιολογείται η ανωτέρω απόκλιση και η πραγματική δυνατότητα 
προσφοράς του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας για την περίοδο που αφορά η 
επικείμενη Δημοπρασία. Με την έκθεση αιτιολόγησης υποβάλλεται στον ΑΔΜΗΕ και 
νέο Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας, καθώς και εκτίμηση της Μέγιστης Ισχύος που θα 
καταγραφεί κατά την περίοδο αναφοράς της Δημοπρασίας (Εκτίμηση Μέγιστης 
Ισχύος). Η Εκτίμηση Μέγιστης Ισχύος υποκαθιστά την Μέγιστη Ιστορική Ισχύ για το 
υπόλοιπο ημερολογιακό έτος. Στην περίπτωση που η μετρούμενη μέγιστη ισχύς κατά 
την περίοδο αναφοράς της Δημοπρασίας είναι μικρότερη από το 90% της Εκτίμησης 
Μέγιστης Ισχύος, ο Καταναλωτής διαγράφεται από το Μητρώο Διακοπτόμενου 
Φορτίου για ένα έτος από την ημερομηνία διαπίστωσης της απόκλισης. Δύο (2) 
ημερολογιακές ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου, ο ΑΔΜΗΕ ανακοινώνει στην ιστοσελίδα του κατάλογο με τους 
Καταναλωτές που έχουν δικαίωμα συμμετοχής στην επικείμενη Δημοπρασία, 
λαμβάνοντας υπόψη τις εκθέσεις αιτιολόγησης και το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας 
ανά Καταναλωτή, σύμφωνα με τα ανωτέρω. 
 
Το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας για τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου 
Φορτίου 1 ισούται με το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας. Στην περίπτωση που δεν έχει 
κατατεθεί Δήλωση Μετάπτωσης Συμμετοχής το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας 
για τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 ισούται με το  Δηλωθέν Φορτίο 
Δημοπρασίας για τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2. Στην περίπτωση 
που έχει κατατεθεί Δήλωση Μετάπτωσης Συμμετοχής, το Προσφερόμενο Φορτίο 
Δημοπρασίας για τον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2 ισούται με το 
άθροισμα του Δηλωθέντος Φορτίου Δημοπρασίας για τον Τύπο Υπηρεσίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου 2 και τυχόν μέρους του Προσφερόμενου Φορτίου 
Δημοπρασίας του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1, το οποίο δε θα έχει 
επιλεγεί κατά την Δημοπρασία του Τύπου Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1. 
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Κάθε προσφορά που υποβάλλεται, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, για Συμμετοχή στη Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου, αφορά μία 
ΥΔΦ και πρέπει: 

i. να περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποδείγματος προσφοράς, όπως 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ. 

ii.  να αφορά ακριβώς το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας σε MW, όπως 
προκύπτει από τον κατάλογο των Συμμετεχόντων που έχουν δικαίωμα συμμετοχής 
στην Δημοπρασία και δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με την 
προηγούμενη παράγραφο. 

Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να επιμερίσει το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας, 
για το οποίο υποβάλλει προσφορά, σε δέκα (10) το πολύ επί μέρους τμήματα. Κάθε 
τμήμα περιλαμβάνει συγκεκριμένη ποσότητα ισχύος με ακρίβεια 0,1 ΜW και 
συγκεκριμένη προσφερόμενη τιμή (ακέραιος αριθμός) σε € ανά MW-έτος. Η 
προσφερόμενη τιμή πρέπει να είναι αύξουσα στα διαδοχικά τμήματα ποσότητας 
ισχύος. 

Η τιμή αποθεματικού, η οποία αντιστοιχεί στη μέγιστη σταθερή τιμή την οποία ο 
Διαχειριστής Συστήματος Μεταφοράς δύναται να διαθέσει για την Υπηρεσία 
Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου 1, ορίζεται σε 65.000 EUR / MW / έτος και για την 
Υπηρεσία Διακοπτόμενου Φορτίου Τύπου 2 ορίζεται σε 45.000EUR / MW / έτος, 
σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση. 

Σε περίπτωση που η προσφορά που υποβάλλεται από Συμμετέχοντα περιλαμβάνει 
ποσότητα ισχύος μεγαλύτερη από το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας, τότε 
περικόπτεται ποσότητα ισχύος από τα τμήματα της προσφοράς ξεκινώντας από το 
τελευταίο τμήμα και συνεχίζοντας με τα υπόλοιπα τμήματα μέχρι η συνολική ποσότητα 
ισχύος της προσφοράς να ισούται με το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας. Οι 
προσφερόμενες τιμές των τμημάτων δεν μεταβάλλονται κατά την παραπάνω 
διαδικασία. 

Σε περίπτωση που η προσφορά που υποβάλλεται από Συμμετέχοντα περιλαμβάνει 
ποσότητα ισχύος μικρότερη από το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας τότε η 
ποσότητα ισχύος του τελευταίου βήματος αυξάνεται έτσι ώστε η συνολική ποσότητα 
ισχύος της προσφοράς να ισούται με το Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας. Η τιμή 
της προσφοράς του τελευταίου βήματος δεν μεταβάλλεται. 

Σε περίπτωση που η τιμή προσφοράς Συμμετέχοντος υπερβαίνει την τιμή 
αποθεματικού της αντίστοιχης Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου τότε αυτή 
περικόπτεται στο ύψος της τιμής αποθεματικού. 
 
Σε περίπτωση που Συμμετέχων δεν υποβάλλει καθόλου προσφορά παρότι το 
Προσφερόμενο Φορτίο Δημοπρασίας δεν είναι μηδενικό ή η προσφορά του δεν γίνει 
αποδεκτή από το σύστημα δημοπρασιών του ΑΔΜΗΕ για οποιονδήποτε λόγο, τότε 
δημιουργείται προσφορά με ένα τμήμα με ποσότητα ισχύος ίση με το Προσφερόμενο 
Φορτίο Δημοπρασίας και τιμή προσφοράς ίση με την τιμή αποθεματικού. Η προσφορά 
αυτή λογίζεται ως προσφορά υποβληθείσα από τον αντίστοιχο Συμμετέχοντα. 

Εντός της καθορισμένης περιόδου υποβολής προσφορών, ο Συμμετέχων μπορεί να 
υποβάλει νέες αναθεωρημένες προσφορές. Μόνο η πιο πρόσφατα υποβληθείσα 
προσφορά λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των προσφορών. 

Δεν επιτρέπεται η υποβολή προσφοράς υπό αίρεση, όρο ή επιφύλαξη, καθώς και η 
υποβολή εναλλακτικών προσφορών. 
Η υποβολή των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος ILSA του 
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ΑΔΜΗΕ και μέσω καθορισμένης Φόρμας Προσφοράς (bid file) που καταρτίζεται από 
τον ΑΔΜΗΕ και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του, πριν από τη Δημοπρασία 
Διακοπτόμενου Φορτίου. 

Στη Φόρμα Προσφοράς, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα εξής : 

i. Η επωνυμία του Καταναλωτή. 
ii. Ο κωδικός EIC του Συμμετέχοντα. 
iii. Η Προσφορά (σε δέκα (10) το πολύ τμήματα, για κάθε ένα από τα οποία 

συμπληρώνεται η ποσότητα ισχύος σε MW και η αντίστοιχη τιμή σε Ευρώ 
ανά MW-έτος) για Τύπο Υπηρεσίας ΥΔΦ1 ή ΥΔΦ2 για τον οποίο έχει 
εγγραφεί στο σχετικό Μητρώο η Θέση Κατανάλωσης του Καταναλωτή. 

Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στη Δημοπρασία αποδέχονται το 
αποτέλεσμα της Δημοπρασίας ως δεσμευτικό. 

Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στη Δημοπρασία, αποδέχονται την 
κατακύρωση σε αυτούς μέρους του Προσφερόμενου Διακοπτόμενου Φορτίου, καθώς 
και την κατακύρωση σε αυτούς μέρους του Προσφερόμενου Διακοπτόμενου Φορτίου 
ενός εκ των τμημάτων ισχύος, εφόσον έχουν επιμερίσει την προσφορά τους σε 
τμήματα.  

Οι Καταναλωτές που εκπροσωπούν καταναλώσεις ορυχείων λιγνίτη, σε περίπτωση 
που επιθυμούν να συμμετάσχουν στις δημοπρασίες για τον Τύπο Υπηρεσίας 
Διακοπτόμενου Φορτίου 1, θα πρέπει επιπρόσθετα να υποβάλλουν άπαξ στον 
Διαχειριστή Υπεύθυνη Δήλωση στην οποία θα δηλώνουν ότι, σε περίπτωση 
κατακύρωσής τους, θα  έχουν διαρκώς και καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης 
Διακοπτόμενου Φορτίου, κατάλληλο απόθεμα λιγνίτη εξορυγμένο και έτοιμο για 
διάθεση στους λιγνιτικούς σταθμούς με τους οποίους συμβάλλονται, σε ποσότητα που 
επαρκεί για την πλήρη κάλυψη των αναγκών των εν λόγω λιγνιτικών σταθμών για 
τουλάχιστον δύο σαρανταοκτάωρα. Σε άλλη περίπτωση, οι Καταναλωτές αυτοί έχουν 
δικαίωμα συμμετοχής μόνο στον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 2, ενώ σε 
περίπτωση που υποβάλουν δήλωση για το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας για 
συμμετοχή τους στον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 χωρίς την 
παραπάνω Υπεύθυνη Δήλωση, η  δήλωση για το Δηλωθέν Φορτίο Δημοπρασίας για 
συμμετοχή στον Τύπο Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου 1 δεν λαμβάνεται υπόψη 
και η προσφορά τους απορρίπτεται. 

5.3  Τρόπος ικανοποίησης Προσφορών Διακοπτόμενου Φορτίου  

Για κάθε Συμμετέχοντα μπορεί να ικανοποιηθούν ένα, περισσότερα ή όλα τα τμήματα 
Προσφερόμενου Διακοπτόμενου Φορτίου από αυτά στα οποία έχει επιμερίσει την 
προσφορά του ή και μέρος τμήματος Προσφερόμενου Διακοπτόμενου Φορτίου, 
ανάλογα με το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου.  

5.4  Μέθοδος αξιολόγησης προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών της ΥΔΦ γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη προσφορά.  

Για κάθε Δημοπρασία κάθε τύπου ΥΔΦ η αξιολόγηση γίνεται αρχίζοντας από την 
αξιολογούμενη προς κατακύρωση προσφορά ή το αξιολογούμενο προς κατακύρωση 
τμήμα Προσφερόμενου Διακοπτόμενου Φορτίου για το οποίο έχει προσφερθεί η 
χαμηλότερη τιμή, αθροίζοντας κάθε μία από τις προσφερόμενες ποσότητες κατά σειρά 
προσφερόμενης τιμής από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη, έως ότου η συνολική 
ποσότητα Προσφερόμενου Διακοπτόμενου Φορτίου, από τους Συμμετέχοντες, ισούται 
ή υπερβαίνει για πρώτη φορά τη Συνολική Διακοπτόμενη Ισχύ σε ΜW. 

Η τιμή της Δημοπρασίας ισούται με την τιμή της τελευταίας επιλεγμένης προσφοράς 
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(Οριακή Τιμή Δημοπρασίας - Marginal Price). Η τιμή αυτή για κάθε Τύπο ΥΔΦ 
αποτελεί την ενιαία τιμή της Δημοπρασίας. Όλα τα αξιολογούμενα προς κατακύρωση 
τμήματα για τα οποία έχει προσφερθεί τιμή μικρότερη ή ίση της Οριακής Τιμής 
Δημοπρασίας ικανοποιούνται με βάση την Οριακή Τιμή Δημοπρασίας.  

Εάν στο επίπεδο της Οριακής Τιμής Δημοπρασίας η ποσότητα των τμημάτων  
Προσφερόμενου Διακοπτόμενου Φορτίου από δύο ή περισσότερους Συμμετέχοντες, οι 
οποίοι έχουν υποβάλει την ίδια τιμή, υπερβαίνει την εναπομένουσα ποσότητα της 
Συνολικής Διακοπτόμενης Ισχύος, η εναπομένουσα ποσότητα της Συνολικής 
Διακοπτόμενης Ισχύος επιμερίζεται στον κάθε  Συμμετέχοντα κατ’ αναλογία της 
ποσότητας των τμημάτων Προσφερόμενου Διακοπτόμενου Φορτίου των 
Συμμετεχόντων. Ο επιμερισμός γίνεται σε ποσότητες πολλαπλάσιες του 0,1 MW. Αν 
απαιτηθεί, οι ποσότητες στρογγυλοποιούνται  προς τα κάτω.  

Εάν το συνολικά Προσφερόμενο από τους Συμμετέχοντες Διακοπτόμενο Φορτίο είναι 
μικρότερο της Συνολικής Διακοπτόμενης Ισχύος, ο ΑΔΜΗΕ δικαιούται να αναστείλει ή 
να ματαιώσει τη Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου. 

5.5 Οριακή Τιμή Δημοπρασίας  

Το μοναδιαίο τίμημα που ορίζεται στην παράγραφο 6 του άρθρου 8 της Υ.Α. (MPi) 
ισούται με την Οριακή Τιμή Δημοπρασίας και λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό 
του οικονομικού αντισταθμίσματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στην Σύμβαση 
Διακοπτόμενου Φορτίου. 

5.6 Διαδικασία σε περίπτωση αδυναμίας διενέργειας των Δημοπρασιών 

Διακοπτόμενου Φορτίου 

Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία διενέργειας της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου 
Φορτίου σύμφωνα με το δημοσιευμένο στη σχετική Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος χρονοδιάγραμμα, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να παρατείνει την διενέργεια της 
Δημοπρασίας ή να προχωρήσει σε αναβολή της Δημοπρασίας και διενέργειά της σε 
μεταγενέστερη ημερομηνία. 

 Ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει, το συντομότερο δυνατό, σε σχετική ενημέρωση των 
Συμμετεχόντων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας ή/και μέσω ανακοίνωσης στην 
ιστοσελίδα του. 

Σε περίπτωση αναβολής της Δημοπρασίας, τυχόν προσφορές που έχουν ήδη 
υποβληθεί θεωρούνται ως μη υποβληθείσες και πρέπει να υποβληθούν από τους 
Συμμετέχοντες εκ νέου. 

Οι Συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν άμεσα τον ΑΔΜΗΕ σε 
περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης στο  
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προσφορών (ILSA). 

 Ο ΑΔΜΗΕ δεν φέρει ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας του με τους 
Συμμετέχοντες, μέσω των δηλωθέντων από αυτούς στοιχείων επικοινωνίας. 

6 Αποτελέσματα Δημοπρασίας 

6.1 Κατακύρωση της δημοπρασίας 

Ο Πίνακας Κατάταξης με τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου 
περιλαμβάνει τους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες, το Μέγιστο Διακοπτόμενο Φορτίο που 
κατακυρώθηκε ανά Επιλεγέντα Συμμετέχοντα, την Μέγιστη Συμφωνηθείσα Ισχύ ανά 
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Επιλεγέντα Συμμετέχοντα και την Οριακή Τιμή Δημοπρασίας ανά ΥΔΦ. 

Ο Πίνακας Κατάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ. 

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. Οι ειδικοί 
όροι προσαρτώνται ως αναπόσπαστο τμήμα στους Γενικούς Όρους της Σύμβασης, 
σύμφωνα με το Παράρτημα Ι της ΥΑ. Η σύμβαση αποτελούμενη από τους ειδικούς και 
Γενικούς Όρους συνάπτεται χωρίς άλλη διατύπωση για τη συγκεκριμένη θέση 
κατανάλωσης και τον αντίστοιχο τύπο ΥΔΦ.  

6.2 Προθεσμία υποβολής ένστασης 

Κάθε Συμμετέχων στη Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου μπορεί να υποβάλει 
ένσταση επί των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας εντός της προθεσμίας που 
προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη 
Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου. 

Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που αναφέρεται στο Παράρτημα I του παρόντος Κανονισμού. 

Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει αποδεκτή, ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει είτε σε αντίστοιχη 
τροποποίηση των αποτελεσμάτων, είτε σε ακύρωση της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου 
Φορτίου και επαναπροκήρυξη αυτής για την υποβολή νέων προσφορών από τους 
Συμμετέχοντες. 

Αν δεν υποβληθεί ένσταση μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, τα 
αποτελέσματα της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου θεωρούνται οριστικά. 

7 Λοιποί όροι 

7.1. Ακρίβεια στοιχείων 

Η υποβολή ψευδών ή παραπλανητικών πληροφοριών συνεπάγεται αποκλεισμό του 
Συμμετέχοντος από την περαιτέρω διαδικασία, ακόμα και όταν οφείλεται σε αμέλεια 
του Συμμετέχοντος ή του Νομίμου Εκπροσώπου του.  

7.2.  Επίλυση Διαφορών 

Οι Δημοπρασίες για την Παροχή Υπηρεσιών Διακοπτόμενου Φορτίου διέπονται από  
την Ελληνική Νομοθεσία. Για οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει 
μεταξύ των Συμβαλλόμενων κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος 
Κανονισμού Δημοπρασιών, η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά ή δεν συμφωνείται 
να επιλυθεί με διαιτησία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Κεφάλαιο 3 του Κώδικα 
Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει, αποκλειστικά 
αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς ή της διένεξης ορίζονται τα Δικαστήρια των 
Αθηνών. 

7.3. Γλώσσα 

Οι Δημοπρασίες Διακοπτόμενου Φορτίου διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.   

7.4. Ισχύς και Τροποποίηση Κανονισμού Δημοπρασιών 

Ο Κανονισμός αυτός βρίσκεται σε ισχύ για όσο διάστημα ισχύει η Υ.Α. 
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Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού 
Δημοπρασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όποτε κριθεί σκόπιμο. Ο νέος 
Κανονισμός Δημοπρασιών θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Στοιχεία Επικοινωνίας ΑΔΜΗΕ 

 

Για θέματα που αφορούν στη διενέργεια των Δημοπρασιών και τις ενστάσεις:  

Κλάδος Λειτουργίας Αγοράς & Διαχείρισης Διασυνδέσεων 

Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς/ΑΔΜΗΕ Α.Ε 

Δυρραχίου 89 & Λ. Κηφισού 

Τ.Κ.-10443 Αθήνα 

Τηλέφωνο:  +30 210 946 6744, -6899  

e-mail: scheduling@admie.gr     

 

Για θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών (ILSA): 

Διεύθυνση Πληροφορικής 

Δυρραχίου 89 και Κηφισού  

Τ.Κ.-104 43 Αθήνα 

Telephone:  +30 210 946 6801, -6958, -6806, 

e-mail: IT.ilsa@admie.gr   

 

Για θέματα που αφορούν το λογιστήριο: 

Διεύθυνση Οικονομικών και Λογιστικών Υπηρεσιών  

Τομέας Διαχείρισης Αγοράς 

Λ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Λ. Κηφισού 

Τ.Κ. 121 32 Περιστέρι 

Τηλέφωνο: +30 210 519 2521, -5522 

e-mail: a.trompouki@admie.gr, v.tsoutsani@admie.gr 

mailto:scheduling@admie.gr
mailto:IT.ilsa@admie.gr
mailto:a.trompouki@admie.gr
mailto:v.tsoutsani@admie.gr
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Για θέματα που αφορούν Νομιμοποιητικά Έγγραφα: 

Διεύθυνση Νομικών & Ρυθμιστικών Θεμάτων  

Λ. Κωνσταντινουπόλεως 1 & Λ. Κηφισού 

Τ.Κ. 121 32 Περιστέρι 

Τηλέφωνο: +30 210 519 2592  

e-mail: p.fasianou@admie.gr  

 

Για θέματα που αφορούν αιτήσεις: 

Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς/ΑΔΜΗΕ Α.Ε 

Τομέας Εκκαθάρισης 

Δυρραχίου 89 & Λ. Κηφισού  

Τ.Κ.-104 43 Αθήνα 

Τηλέφωνο: +30 210 946 6816, 210 946 6903 

e-mail: s.papadopoulos@admie.gr, l.moutafi@admie.gr 

mailto:p.fasianou@admie.gr
mailto:s.papadopoulos@admie.gr
mailto:l.moutafi@admie.gr


ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

14 
 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ 

ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 
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ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ 

 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

17 
 

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΘΕΣΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙΙ 

ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΥΔΦ1 
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ΠΡΟΤΥΠΗ ΦΟΡΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΣΤΗ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑ ΥΔΦ2  
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ΔΗΛΩΣΗ ΣΤΑΤΙΚΩΝ IP ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΩΝ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΟΣ 

Προς / To  
 

 
 
Δήλωση Στατικών IP διευθύνσεων συμμετέχοντος για « Ηλεκτρονική Υποβολή Προσφορών για 
την Δημοπρασία Υπηρεσίας Διακοπτόμενου Φορτίου». 
 
Declaration of Static IP addresses of participant in the “Electronic Web Offer Submission 
System for the Interruptible Load Service Auction ”. 
 

Επωνυμία Εταιρείας  
Company Name  

 

  

Static IP address 1  

Static IP address 2  

Static IP address 3  

Static IP address 4  

 
 

Ονομα υπεύθυνου για ΙΤ 
θέματα / Contact for IT 
issues 

 

E-mail address  

Telephone  

Fax  

 
Ημερομηνία / Date: 
 
Υπογραφή / Signature:  
 

ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ 
ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ A.E. 
 
Δυρραχίου 89 & Κηφισού - 10443 ΑΘΗΝΑ,  
Τηλ 2109466801, Fax 2104637111,  
email : info@admie.gr 
 

ΙNDEPENDENT POWER 
TRANSMISSION OPERATOR S.A. 
 
89 Dyrrachiou str. & Kifisou - 10443 ATHENS 
Tel 2109466801, Fax 2104637111,  
email : info@admie.gr 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV 

 

 

 

 

 

 

 

ILSA Auctioning 

Οδηγίες Λειτουργίας 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Διεύθυνση Πληροφορικής & Τηλεπικοινωνιών 

 

2020 
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Για τη διαδικασία συμμετοχής σας στις δημοπρασίες ακολουθείτε τα παρακάτω βήματα: 

1. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση https://market-extranet.admie.gr/home/main 

 

2. Πατήστε το εικονίδιο Auctioning. 

 

 
3. Συμπληρώστε τα διαπιστευτήρια σας εισάγοντας Όνομα χρήστη, συνθηματικό 

  

 

 

… και τον κωδικό μιας χρήσης, όπως αυτός δίνεται από την εφαρμογή ταυτοποίησης 

δύο παραγόντων (Τwo Factor Authentication, 2FA) την οποία έχετε εγκαταστήσει στο 

κινητό σας (βλ. οδηγίες εγγραφής). 

https://market-extranet.admie.gr/home/main
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4. Μόλις ολοκληρώσετε τη σύνδεση θα μεταφερθείτε στη σελίδα με τις ενεργές 

δημοπρασίες. Αν δεν έχει ξεκινήσει κάποια δημοπρασία θα εμφανίζεται η παρακάτω 

εικόνα. 

 

 
5. Στην ενότητα «Προσεχείς Δημοπρασίες» μπορείτε να δείτε τις δημοπρασίες οι 

οποίες πρόκειται να ενεργοποιηθούν. 
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Στο σημείο αυτό φαίνονται η έναρξη και λήξη της υποβολής προσφορών (pgp 

αρχεία) καθώς και η έναρξη και λήξη της υποβολής κλειδιών (asc αρχεία). 

Στο σημείο των θέσεων κατανάλωσης φαίνονται όλες οι θέσεις (ανάλογα με τον 

αριθμό που έχει η κάθε εταιρεία) στις οποίες πρέπει να αναρτηθούν τα pgp μαζί με  

τα asc αρχεία για την κάθε μια ξεχωριστά. 

 

6. Μόλις μια δημοπρασία ενεργοποιείται, μεταφέρεται αμέσως από τις Προσεχείς στις 

Ενεργές δημοπρασίες και βρίσκεται σε κατάσταση «Ανοιχτή για προσφορές». 

 

 

Στο σημείο αυτό της δημοπρασίας ανεβαίνουν τα pgp αρχεία για κάθε μονάδα 

παραγωγής επιλέγοντας το σύμβολό που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 

 

7. Μόλις επιλεγεί το παραπάνω σύμβολο, γίνεται αναζήτηση του pgp αρχείου που έχει 

ήδη δημιουργηθεί στον υπολογιστή μας χρησιμοποιώντας το κουμπί «Επιλογή». 
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8. Στη συνέχεια επιλέγουμε το κουμπί «Αποστολή αρχείου» ώστε να αναρτηθεί το 

αρχείο στην πλατφόρμα 

 

 

 

Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται για όλες τις μονάδες παραγωγής που διαθέτει η 

εταιρεία. 

 

9. Αφού έχουν αναρτηθεί όλα τα pgp αρχεία οδηγούμαστε σε κατάσταση «Περίοδος 

σιγής» όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα στην οποία δεν επιτρέπεται καμιά 

ενέργεια. 
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10. Μόλις ολοκληρωθεί η περίοδος σιγής η πλατφόρμα έρχεται σε κατάσταση 

«Περίοδος υποβολής κλειδιών» προκειμένου να υποβληθούν τα αρχεία asc. 

 

 

 

Στο σημείο αυτό ανεβαίνουν τα asc αρχεία για κάθε μια μονάδα παραγωγής 

επιλέγοντας το σύμβολο που φαίνεται στην παραπάνω εικόνα. 

 

11. Μόλις επιλεγεί το παραπάνω σύμβολο, κάνουμε αναζήτηση του asc αρχείου στον 

υπολογιστή μας επιλέγοντας το κουμπί «Επιλογή» και στη συνέχεια «Αποστολή 

αρχείου». 
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Σε περίπτωση που το asc αρχείο για το αντίστοιχο pgp δεν έχει έγκυρο όνομα, 

εμφανίζεται το παρακάτω μήνυμα λάθους 

 

 

 

12. Μόλις ολοκληρωθεί το ανέβασμα όλων των αρχείων (pgp και asc) για όλες τις 

μονάδες παραγωγής, θα έχουμε μια εικόνα όπως η παρακάτω. 

 

 

 

13. Μόλις λήξει και η περίοδος της υποβολής κλειδιών, οδηγούμαστε στην παρακάτω 

οθόνη στην οποία φαίνεται πως η δημοπρασία είναι σε κατάσταση «Κλειστή». 
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και στην ενότητα «Προσεχείς Δημοπρασίες» έχουμε την παρακάτω οθόνη 

 

 

 

14. Τέλος, η τελευταία δημοπρασία μαζί με όλες τις παλαιότερες βρίσκονται στην 

ενότητα  «Κλειστές Δημοπρασίες». 

 

 
 

Έλεγχος αποκρυπτογράφησης των αρχείων 

Στη νέα πλατφόρμα του Auctioning υπάρχει η δυνατότητα να μπορεί ο χρήστης να ελέγξει αν 

μπορεί το pgp αρχείο να αποκρυπτογραφηθεί σωστά με το κλειδί (asc αρχείο) που έχει 

εισαχθεί. 

Το παραπάνω μπορεί να πραγματοποιηθεί στην ενότητα «Έλεγχος Αποκρυπτογράφησης». 

Χρησιμοποιώντας τα κουμπιά «Επιλογή» επιλέγουμε τα pgp και asc αρχεία αντίστοιχα ώστε 

να ανέβουν στην πλατφόρμα 
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Και στη συνέχεια επιλέγοντας το κουμπί «Δοκιμή αρχείων»  

 

Γίνεται έλεγχος για επιτυχημένη ή αποτυχημένη αποκρυπτογράφηση εμφανίζοντας τα 

ανάλογα μηνύματα. 

 

Επιτυχημένη αποκρυπτογράφηση 

 
 

 

 

 

 

 



ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ ΔΙΑΚΟΠΤΟΜΕΝΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ 

30 
 

Αποτυχημένη αποκρυπτογράφηση 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


