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1.  Εισαγωγή 

Σε εφαρμογή της υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/135277/4706/20.12.2022 Κοινής Υπουργικής 
Απόφασης (ΦΕΚ 6649/Β/23-12-2022) (εφεξής αναφερόμενη ως η «Κ.Υ.Α.»), ο παρών 
Κανονισμός Δημοπρασιών για την παροχή Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας καθορίζει τους όρους που διέπουν την διενέργεια Δημοπρασιών με σκοπό 
την παροχή Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Οι Δημοπρασίες για την παροχή Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 
διεξάγονται από τον ΑΔΜΗΕ.  

 

2.  Ορισμοί 

Αρχείο Προσφοράς: Αρχείο καθορισμένης φόρμας με το οποίο υποβάλλεται 
ηλεκτρονικά προσφορά από τον Συμμετέχοντα στη Δημοπρασία Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. Η υποβολή του γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος 
Υποβολής Προσφορών (Demand Reduction Service Auction - DRSA) του ΑΔΜΗΕ. 

Επιλεγείς Συμμετέχων: Ο Συμμετέχων για Χαρτοφυλάκιο του οποίου μετά το πέρας 
της Δημοπρασίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας κατακυρώθηκε
 Ποσότητα Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Επιλεγέν Χαρτοφυλάκιο: Το Χαρτοφυλάκιο στο οποίο μετά το πέρας της 
Δημοπρασίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας κατακυρώθηκε Ποσότητα 
Μείωσης Ζήτησης. 

Demand Reduction Service Auction (DRSA): To Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής 
Προσφορών του ΑΔΜΗΕ, το οποίο χρησιμοποιείται για την υποβολή προσφορών κατά 
την διενέργεια των Δημοπρασιών Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Κωδικός EIC: Energy Identification Code. 

Οριακή Τιμή Δημοπρασίας (€/MWh): Η ενιαία τιμή πληρωμής σε €/MWh, με ακρίβεια 
1€/MWh, που προκύπτει ως αποτέλεσμα της Δημοπρασίας Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος: Η ανακοίνωση που δημοσιεύεται στην 
ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ σχετικά με τη διαδικασία της Δημοπρασίας όπως εξειδικεύεται 
στο άρθρο 5 του παρόντος. 

Συμμετέχοντες: Οι Καταναλωτές και οι ΦοΣΕ AZ που έχουν εγγραφεί στο Μητρώο 
Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Τύποι Δημοπρασιών Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας: Οι δύο Τύποι 
Δημοπρασιών Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 1 και 2, όπως καθορίζονται στο 
άρθρο 6 της Κ.Υ.Α. 

Υπηρεσία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΥΜΖ): Η Υπηρεσία Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας συνίσταται στην υποχρέωση των εγγεγραμμένων στο 
Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, Καταναλωτών 
ή ΦοΣΕ AZ, για περιορισμό της ενεργού ισχύος που καταναλώνουν ή εκπροσωπούν 
κατά τις Ώρες Αιχμής και τουλάχιστον μέχρι μιας συμφωνημένης ποσότητας η οποία 
προκύπτει από τις Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, έναντι 
οικονομικού αντισταθμίσματος 
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Οι όροι οι οποίοι αναγράφονται στον παρόντα Κανονισμό με κεφαλαία γράμματα και δεν 
περιέχονται στο παρόν άρθρο, έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στην Κ.Υ.Α. 

 

3. Γενικά 

3.1 Ιστοσελίδα Δημοπρασιών Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, κατ’ ελάχιστο,  τα ακόλουθα, αναφορικά με 
τις Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας: 

i. Τον παρόντα Κανονισμό Δημοπρασιών. 
ii. Το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 
iii. Τις Προσκλήσεις Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος των Δημοπρασιών Μείωσης 

Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και τον Πίνακα Κατάταξης που προκύπτει μετά 
το πέρας των Δημοπρασιών. 

iv. Διαθέσιμα υποδείγματα προς χρήση από τους Συμμετέχοντες στις 
Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας (π.χ. bid files). 

v. Πρότυπο αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

vi. Πρότυπο αίτησης εγγραφής στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

 

4. Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις Δημοπρασίες 

Προϋπόθεση συμμετοχής των Παρόχων στις Δημοπρασίες για την Υπηρεσία Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας είναι η εγγραφή τους στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας 
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και η εγγραφή των Χαρτοφυλακίων τους στο 
Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, τα οποία τηρεί ο 
Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ. 

Η εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 
συνιστά ταυτόχρονα δήλωση ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων της Κ.Υ.Α. και 
του παρόντος Κανονισμού. 

 

5 Διαδικασία της Δημοπρασίας 

5.1  Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοπρασία    
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Ο ΑΔΜΗΕ διενεργεί Δημοπρασίες, κατά τις οποίες οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο 
Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας δύνανται να υποβάλλουν 
οικονομικές προσφορές διακριτά για κάθε Χαρτοφυλάκιο που εκπροσωπούν και το 
οποίο έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας.  
Η Δημοπρασία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας διεξάγεται μετά από 
Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του ΑΔΜΗΕ για συμμετοχή στη Δημοπρασία. 
Οι Δημοπρασίες Τύπου 2 διενεργούνται μετά την δημοσίευση των αποτελεσμάτων των 
Δημοπρασιών Τύπου 1. 
 
Στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοπρασία Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, εξειδικεύονται, κατ’ ελάχιστον, οι εξής πληροφορίες: 

i. Η Ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας. 
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ii. Τυχόν απαιτούμενα έγγραφα. 
iii. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δημοπρασία.  
iv. Η Συνολική Δημοπρατούμενη Ενέργεια σε MWh. 
v. Η περίοδος υποβολής προσφορών. 
vi. Η Ώρα Αιχμής που αφορά η Δημοπρασία. 
vii. Η Περίοδος που αφορά η Δημοπρασία. 
viii. Τα στοιχεία της αρμόδιας υπηρεσίας του Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ για την 

παροχή διευκρινίσεων. 
ix. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των αποτελεσμάτων της 

Δημοπρασίας. 

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 
δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διενέργειας της Δημοπρασίας 
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας, συνοδευόμενη από όλα τα απαραίτητα δικαιολογητικά, πρέπει να έχει 
κατατεθεί στον ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία 
διεξαγωγής της εκάστοτε Δημοπρασίας.  

Ο ΑΔΜΗΕ, δημοσιεύει το Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας τουλάχιστον μια (1) εργάσιμη ημέρα πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της 
εκάστοτε Δημοπρασίας. 

5.2  Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας και στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Για την εγγραφή στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας και στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, οι 
ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση προς τον ΑΔΜΗΕ, σύμφωνα με το πρότυπο που 
αναρτά ο Διαχειριστής του ΕΣΜΗΕ στην ιστοσελίδα του, στην οποία γίνεται ρητή 
αναφορά στην αποδοχή εκ μέρους του Παρόχου των διατάξεων που αναφέρονται στην 
Κ.Υ.Α. και στον παρόντα Κανονισμό. Η αίτηση συνοδεύεται υποχρεωτικά και από τα 
εξής: 

α) Νομιμοποιητικά έγγραφα: 

Σε περίπτωση φυσικού προσώπου: 

• Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας 

• Βεβαίωση έναρξης επιτηδεύματος ή/και μεταβολής 

• Τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της αίτησης ή των 
συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση του 
ενδιαφερόμενου στις σχέσεις του με τον ΑΔΜΗΕ (όπως, απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου). 

Σε περίπτωση νομικού προσώπου: 

• Ανακοίνωση του τελευταίου κωδικοποιημένου καταστατικού από το Γ.Ε.ΜΗ. ή 
αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του 
εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται.  
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• Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Γενικό Πιστοποιητικό του Γ.Ε.ΜΗ. ή αν 
πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του 
εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται. 

• Ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ. σχετικά με το διορισμό του Διοικητικού Συμβουλίου, 
τη συγκρότηση αυτού σε σώμα και την ανάθεση αρμοδιοτήτων ή αν πρόκειται 
για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού 
μητρώου στο οποίο υπάγεται. 

• Πρόσφατο (εντός του τελευταίου μήνα) Πιστοποιητικό Ισχύουσας 
Εκπροσώπησης του Γ.Ε.ΜΗ ή αν πρόκειται για αλλοδαπό νομικό πρόσωπο, 
άλλο ισοδύναμο έγγραφο εκ του εμπορικού μητρώου στο οποίο υπάγεται. 

• Τυχόν ειδικές εξουσιοδοτήσεις για την υπογραφή της Αίτησης ή των 
συνυποβαλλόμενων δικαιολογητικών και την εκπροσώπηση του 
ενδιαφερόμενου στις σχέσεις του με τον ΑΔΜΗΕ (όπως, απόφαση Διοικητικού 
Συμβουλίου ή εξουσιοδότηση του νομίμου εκπροσώπου). 

• Για αλλοδαπά πρόσωπα τα οποία διαθέτουν υποκατάστημα ή γραφείο στην 
Ελλάδα, υποβάλλεται και ανακοίνωση του Γ.Ε.ΜΗ, αναφορικά με την νόμιμη 
εγκατάσταση του υποκαταστήματος ή του σχετικού γραφείου.  

β) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από ΦΟΣΕ, αυτή θα πρέπει να συνοδεύεται 
από υπεύθυνη δήλωση ότι έχει υπογράψει σχετικές συμβάσεις με τους Καταναλωτές 
των οποίων τις Θέσεις Κατανάλωσης εκπροσωπεί, σύμφωνα με τις προβλέψεις της 
Κ.Υ.Α. 

γ) Σε περίπτωση που η αίτηση υποβάλλεται από Καταναλωτή, αυτή θα πρέπει να 
συνοδεύεται από υπεύθυνη δήλωση του αιτούντος ότι είναι ιδιοκτήτης της Θέσης 
Κατανάλωσης που εκπροσωπεί. 

δ) Υπεύθυνη δήλωση ότι (i) η συνολική ετήσια κατανάλωση εκάστου Χαρτοφυλακίου για 
το έτος 2021 είναι τουλάχιστον 13 GWh (ii) Κάθε Θέση Κατανάλωσης που 
περιλαμβάνεται στο Χαρτοφυλάκιο έχει ήδη δυνατότητα τηλεμέτρησης ή θα αποκτήσει 
δυνατότητα τηλεμέτρησης πριν την έναρξη της υποχρέωσης παροχής της Υπηρεσίας 
Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, (iii) Κάθε Θέση Κατανάλωσης που 
περιλαμβάνεται στο Χαρτοφυλάκιο δεν συμπεριλαμβάνεται σε άλλο Χαρτοφυλάκιο και 
(iv) Κάθε Χαρτοφυλάκιο περιλαμβάνει Θέσεις Κατανάλωσης οι οποίες συνδέονται 
αποκλειστικά είτε στη Μέση Τάση είτε στην Υψηλή Τάση. 

ε) Στοιχεία επικοινωνίας του Παρόχου. 

στ) Υπεύθυνη δήλωση ότι εντός ενός μηνός από την εγγραφή τους στο Μητρώο και ως 
αναγκαία προϋπόθεση για την είσπραξη του οικονομικού ανταλλάγματος, δεσμεύονται 
να προσκομίσουν και: 

• Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη πτώχευσης και περί μη 
υποβολής αίτησης για κήρυξη σε πτώχευση ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο. 

• Πιστοποιητικό του οικείου Πρωτοδικείου περί μη υπαγωγής σε διαδικασία 
εξυγίανσης/συνδιαλλαγής και περί μη υποβολής αίτησης για υπαγωγή σε 
διαδικασία εξυγίανσης/συνδιαλλαγής ή Ενιαίο Πιστοποιητικό Δικαστικής 
Φερεγγυότητας ή αν πρόκειται για αλλοδαπό πρόσωπο, άλλο ισοδύναμο 
έγγραφο. 

ζ) Υπεύθυνη δήλωση με την οποία κάθε Πάροχος, για κάθε Χαρτοφυλάκιο που 
εκπροσωπεί δεσμεύεται ότι θα συμμορφώνεται με τις υποχρεώσεις του σύμφωνα με το 
άρθρο 7 της Κ.Υ.Α. 
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Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας αποστέλλουν στον Διαχειριστή του ΕΣΜΗΕ και τον Διαχειριστή του ΕΔΔΗΕ, 
τουλάχιστον δύο εργάσιμες ημέρες πριν τη διενέργεια κάθε Δημοπρασίας, αναλυτικές 
πληροφορίες για τα Χαρτοφυλάκια που εκπροσωπούν και με τα οποία θα συμμετέχουν 
στη σχετική Δημοπρασία. Η σύνθεση του Χαρτοφυλακίου για κάθε Δημοπρασία δεν 
μπορεί να μεταβληθεί μετά το πέρας της προθεσμίας των δύο εργάσιμων ημερών πριν 
τη διενέργεια της Δημοπρασίας. Η σύνθεση των Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας τα οποία έχουν συμμετάσχει και στα οποία έχει απονεμηθεί 
Ποσότητα Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας στις τριμηνιαίες Δημοπρασίες, δεν 
μπορεί να μεταβληθεί κατά τη συμμετοχή τους στις μηνιαίες Δημοπρασίες. 

Στις πληροφορίες που αποστέλλονται για τα Χαρτοφυλάκια από τους Παρόχους 
περιλαμβάνονται τουλάχιστον τα εξής: 

α. Κωδικός EIC Παρόχου 
β. Όνομα Χαρτοφυλακίου 
γ. Αριθμός παροχής ή αριθμός μετρητή για κάθε Θέση Κατανάλωσης 
δ. Μέγιστη προσφερόμενη ποσότητα μείωσης ενέργειας στις Δημοπρασίες 

 

5.3 Υποβολή προσφορών για κάθε Δημοπρασία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες έχουν αποκλειστικά και μόνο οι ΦοΣΕ ΑΖ και 
οι Καταναλωτές που είναι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων Υπηρεσίας Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Κάθε προσφορά που υποβάλλεται, σύμφωνα με την Πρόσκληση Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος, για συμμετοχή στη Δημοπρασία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας πρέπει να περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποδείγματος προσφοράς, όπως 
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ. 

Στις Δημοπρασίες συμμετέχουν αποκλειστικά οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Παρόχων 
Υπηρεσίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας υποβάλλοντας οικονομικές 
προσφορές διακριτά για κάθε Χαρτοφυλάκιο που εκπροσωπούν και το οποίο έχει 
εγγραφεί στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να επιμερίσει  την προσφορά του, σε τρία (3) το πολύ επί 
μέρους βήματα. Κάθε βήμα περιλαμβάνει συγκεκριμένη ποσότητα ενέργειας σε MWh με 
ακρίβεια 0,1 ΜWh και συγκεκριμένη προσφερόμενη τιμή (ακέραιος αριθμός) σε €/MWh 
με ακρίβεια 1 €/ΜWh. Τα βήματα των προσφορών είναι υποχρεωτικά γνησίως αύξοντα 
όσο αφορά στην τιμή με διαφορά τουλάχιστον 1€/MWh. Η ελάχιστη προσφερόμενη 
ποσότητα για κάθε βήμα είναι 1MWh. Το άθροισμα των προσφερόμενων ποσοτήτων 
ενέργειας σε MWh για όλα τα βήματα προσφοράς δεν μπορεί να υπερβαίνει τη «Μέγιστη 
προσφερόμενη ποσότητα μείωσης ενέργειας στις Δημοπρασίες» η οποία δηλώνεται 
κατά την εγγραφή του Χαρτοφυλακίου. Το ανώτατο όριο της προσφερόμενης τιμής για 
τις Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας, ορίζεται σε 400 €/MWh και 
το κατώτατο σε 0 €/MWh. 
  
Σε περίπτωση που κάποιο βήμα της προσφοράς Συμμετέχοντος δεν τηρεί όλες τις 
απαιτήσεις της άνω παραγράφου, τότε το εν λόγω βήμα προσφοράς απορρίπτεται. 

Εντός της καθορισμένης περιόδου υποβολής προσφορών, ο Συμμετέχων μπορεί να 
υποβάλλει 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. 
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Η υποβολή των προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος DRSA του 
ΑΔΜΗΕ και μέσω καθορισμένης Φόρμας Προσφοράς (bid file) που καταρτίζεται από τον 
ΑΔΜΗΕ και είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδα του, πριν από τη Δημοπρασία Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Στη Φόρμα Προσφοράς, συμπληρώνονται υποχρεωτικά τα εξής: 

i. Ο μοναδικός αναγνωριστικός κωδικός του Χαρτοφυλακίου στο οποίο αφορά η 
προσφορά. Ο κωδικός αυτός αποδίδεται από τον ΑΔΜΗΕ κατά τη διάρκεια 
εγγραφής του Χαρτοφυλακίου στο Μητρώο Χαρτοφυλακίων Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

ii. Η ποσότητα μείωσης ενέργειας σε MWh/ώρα/ημέρα για κάθε βήμα της 
προσφοράς 

iii. Η τιμή μείωσης ενέργειας σε €/MWh για κάθε βήμα της προσφοράς 

Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στη Δημοπρασία αποδέχονται τα 
αποτελέσματα της Δημοπρασίας ως δεσμευτικά. 

Οι Συμμετέχοντες, δια της συμμετοχής τους στη Δημοπρασία, αποδέχονται τη 
δυνατότητα κατακύρωσης σε αυτούς μέρους της προσφερόμενης ποσότητας μείωσης 
ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, καθώς και, στην περίπτωση που έχουν επιμερίσει την 
προσφορά τους σε βήματα, κατακύρωσης σε αυτούς μέρους της προσφερόμενης 
ποσότητας μείωσης ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας καθενός εκ των βημάτων ενέργειας.  

5.4  Τρόπος ικανοποίησης Προσφορών Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Για κάθε Συμμετέχοντα μπορεί να ικανοποιηθούν ένα, περισσότερα ή όλα τα βήματα  
στα οποία έχει επιμερίσει την ποσότητα της προσφοράς του ή και μέρος βήματος της 
ως άνω ποσότητας προσφοράς ανάλογα με το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας.  

5.5  Μέθοδος αξιολόγησης προσφορών  

Η αξιολόγηση των προσφορών της ΥΜΖ γίνεται με κριτήριο τη χαμηλότερη τιμή 
προσφοράς.  

Για κάθε Δημοπρασία η αξιολόγηση γίνεται ξεκινώντας από την αξιολογούμενη προς 
κατακύρωση προσφορά ή το αξιολογούμενο προς κατακύρωση βήμα της ποσότητας 
προσφοράς για το οποίο έχει προσφερθεί η χαμηλότερη τιμή, αθροίζοντας κάθε μία από 
τις ποσότητες των βημάτων των προσφορών κατά σειρά προσφερόμενης τιμής από τη 
χαμηλότερη προς την υψηλότερη, έως ότου η συνολική προσφερόμενη ποσότητα από 
τους Συμμετέχοντες να γίνει ίση ή να υπερβεί για πρώτη φορά τη Συνολική 
Δημοπρατούμενη Ενέργεια σε ΜWh. 

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

Εάν κατά τη διενέργεια μιας Δημοπρασίας υπάρχουν περισσότερα του ενός βήματα 
προσφορών με την ίδια τιμή η οποία ισούται με την Οριακής Τιμή Δημοπρασίας τότε η 
εναπομένουσα δημοπρατούμενη ποσότητα επιμερίζεται σε κάθε Χαρτοφυλάκιο κατ’ 
αναλογία της ποσότητας του οριακού βήματος της προσφοράς του. Ο επιμερισμός 
γίνεται σε ποσότητες πολλαπλάσιες των 0,1 MWh. Αν απαιτηθεί, οι ποσότητες 
στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω.  
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Ως αποτέλεσμα της Δημοπρασίας προκύπτουν οι Ποσότητες Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας, δηλαδή οι ποσότητες  που απονέμονται στα Χαρτοφυλάκια που 
συμμετέχουν στις Δημοπρασίες, και η Οριακή Τιμή της Δημοπρασίας. 

Τα προσωρινά αποτελέσματα της Δημοπρασίας δημοσιεύονται το αργότερο την 
επόμενη εργάσιμη ημέρα από την ημέρα διεξαγωγής της Δημοπρασίας. Τα οριστικά 
αποτελέσματα της Δημοπρασίας δημοσιεύονται μετά τον έλεγχο των προϋποθέσεων 
που πρέπει να πληρούν οι Πάροχοι και τα Χαρτοφυλάκια που συμμετείχαν στη 
Δημοπρασία και την εξέταση τυχόν ενστάσεων που έχουν υποβληθεί από τους 
Συμμετέχοντες σύμφωνα με την παράγραφο 6.2 του παρόντος Κανονισμού. Σε 
περίπτωση που βάσει των προσωρινών αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας έχει 
κατακυρωθεί Ποσότητα Μείωσης Ζήτησης σε Χαρτοφυλάκιο που δεν πληροί τις σχετικές 
προϋποθέσεις τότε η συγκεκριμένη Ποσότητα Μείωσης Ζήτησης μηδενίζεται. Η Οριακή 
Τιμή της Δημοπρασίας καθορίζεται από τις προσφορές των λοιπών Χαρτοφυλακίων, τα 
οποία πληρούν τις σχετικές προϋποθέσεις και στα οποία έχει κατακυρωθεί Ποσότητα 
Μείωσης Ζήτησης βάσει των προσωρινών αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας. Οι 
Ποσότητες Μείωσης Ζήτησης που έχουν απονεμηθεί στα λοιπά Χαρτοφυλάκια δεν 
μεταβάλλονται. 

5.6 Οριακή Τιμή Δημοπρασίας  

Το μοναδιαίο τίμημα που ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 8 της Κ.Υ.Α. 

(ΟΤΔΠΔ,ω
1  ή ΟΤΔΠΔ,ω

2
) ισούται με την Οριακή Τιμή Δημοπρασίας (Τύπου 1 ή 2 αντίστοιχα) 

και λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του οικονομικού αντισταθμίσματος σύμφωνα 
με τα αναφερόμενα στην Κ.Υ.Α. 

5.7 Διαδικασία σε περίπτωση αδυναμίας διενέργειας των Δημοπρασιών Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 

Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία διενέργειας της Δημοπρασίας Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας σύμφωνα με το δημοσιευμένο στη σχετική Πρόσκληση 
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος χρονοδιάγραμμα, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να παρατείνει τη 
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 (DRSA). 

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 Μείωσης Ζήτησης 
Ηλεκτρικής Ενέργειας περιλαμβάνει τους Επιλεγέντες Συμμετέχοντες, τα Επιλεγέντα 
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Χαρτοφυλάκια, την Ποσότητα Μείωσης Ζήτησης ανά Επιλεγέν Χαρτοφυλάκιο και την 
Οριακή Τιμή Δημοπρασίας. 

Ο Πίνακας Κατάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ. 

Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής 
Ενέργειας από τον ΑΔΜΗΕ συνιστά απευθυντέα δήλωση αποδοχής των 
αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας προς τους Συμμετέχοντες. 

6.2 Προθεσμία υποβολής ένστασης 

Κάθε Συμμετέχων στη Δημοπρασία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας μπορεί να 
υποβάλει ένσταση επί των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας εντός της προθεσμίας 
που προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη 
Δημοπρασία Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας. 

Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική 
διεύθυνση που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I. 

Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει αποδεκτή, ο ΑΔΜΗΕ προβαίνει είτε σε αντίστοιχη 
τροποποίηση των αποτελεσμάτων, είτε σε ακύρωση της Δημοπρασίας Μείωσης 
Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας και δημοσίευση νέας Πρόσκλησης Εκδήλωσης 
Ενδιαφέροντος για τη Δημοπρασία αυτή και την υποβολή νέων προσφορών από τους 
Συμμετέχοντες. 

Αν δεν υποβληθεί ένσταση μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα, τα 
αποτελέσματα της Δημοπρασίας Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας 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.  

7.3. Γλώσσα 

Οι Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας διεξάγονται στην ελληνική 
γλώσσα.   

7.4. Ισχύς και Τροποποίηση Κανονισμού Δημοπρασιών 

Ο Κανονισμός αυτός βρίσκεται σε ισχύ για όσο διάστημα ισχύει η Κ.Υ.Α. 

Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού Δημοπρασιών, 
όποτε κριθεί σκόπιμο. Ο νέος Κανονισμός Δημοπρασιών δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του 
ΑΔΜΗΕ. 

Οι Δημοπρασίες Μείωσης Ζήτησης Ηλεκτρικής Ενέργειας  διενεργούνται 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. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι 

Στοιχεία Επικοινωνίας ΑΔΜΗΕ 

 

Για θέματα που αφορούν στα μητρώα:  

Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς, Κλάδος Μετρήσεων και Εκκαθάρισης 

Τηλέφωνα:  +30 210 946 -6903, -6939 

e-mail: marketregistry@admie.gr 

 

Για θέματα που αφορούν στη διενέργεια των Δημοπρασιών και την υποβολή ενστάσεων:  

Διεύθυνση Διαχείρισης Αγοράς, Κλάδος Λειτουργίας Αγοράς & Διαχείρισης Διασυνδέσεων 

Τηλέφωνο:  +30 210 946 6969 

e-mail: scheduling@admie.gr 

 

 

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

Διεύθυνση Πληροφορικής 

Τηλέφωνα +30 210 946 6879, -6887  και +30 210 519 2294, -2695, 

e-mail: IT.drsa@admie.gr  
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