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ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 393/2016

Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων
∆ηµοπρασίας των Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
προς δηµοπράτηση για το έτος 2016, σύµφωνα µε την παρ. 1,
εδάφιο δ’ του άρθρου 138 του ν. 4389/2016 (ΦΕΚ Α’
94/27.05.2016) ως ισχύει και το άρθρο 16 του Κώδικα Συναλλαγών
∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας
(ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016)

Η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας
Κατά την τακτική συνεδρίασή της, στην έδρα της, την 18η Οκτωβρίου 2016 και

Λαµβάνοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις του Ν. 4389/2016 «Επείγουσες διατάξεις για την εφαρµογή της συµφωνίας
δηµοσιονοµικών στόχων και διαρθρωτικών µεταρρυθµίσεων και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α΄94/
27.05.2016), ως ισχύει, στα άρθρα 133 έως και 141 του οποίου ορίζεται η θέσπιση µηχανισµού
πώλησης ηλεκτρικής ενέργειας από τη ∆ΕΗ Α.Ε., µέσω δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων
ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση, όπως ισχύει και ιδίως την εξουσιοδοτική διάταξη του
άρθρου 140 του νόµου αυτού.
2. Την υπ’ αριθ. 35/20.05.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής
«Έγκριση σχεδίου εφαρµογής δηµοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄1473/25.05.2016).
3. Την υπ’ αριθ. 38/06.06.2016 απόφαση του Κυβερνητικού Συµβουλίου Οικονοµικής Πολιτικής
«Έγκριση σχεδίου εφαρµογής δηµοπρασιών (ΝΟΜΕ)» (ΦΕΚ Β΄1593/06.06.2016).
4. Τις διατάξεις του Ν. 4336/2015 «Συνταξιοδοτικές διατάξεις − Κύρωση του Σχεδίου Σύµβασης
Οικονοµικής Ενίσχυσης από τον Ευρωπαϊκό Μηχανισµό Σταθερότητας και ρυθµίσεις για την

υλοποίηση της Συµφωνίας Χρηµατοδότησης» (ΦΕΚ Α΄ 94/14.08.2015), ως ισχύει και ιδίως τις
διατάξεις της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του νόµου αυτού.
5. 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΄ 179/22.8.2011), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει και ιδίως τις διατάξεις των
άρθρων 32, 118 και 120 του νόµου αυτού.
6. Τις «Τελικές Προτάσεις ΡΑΕ για την Αναδιοργάνωση της Εγχώριας Αγοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας,

Νοέµβριος

2012»,

ως

έχουν

αναρτηθεί

στην

ιστοσελίδα

της

Αρχής

(http://www.rae.gr/site/file/categories_new/about_rae/factsheets/general/03122012_1?p=file&i=0)
7. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012)
(εφεξής ο «ΚΣΗΕ»), όπως ισχύουν.
8. Τις διατάξεις του Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας (ΦΕΚ Β’ 103/ 31.01.2012) (εφεξής ο «Κ∆ΕΣΜΗΕ»), όπως ισχύουν.
9. Την κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονοµικών και Περιβάλλοντος & Ενέργειας υπ’ αριθ.
ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ. 182348/24.08.2016 µε θέµα: «Καθορισµός της µεθοδολογίας προσδιορισµού
κατώτατης τιµής προσφοράς δηµοπρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας
και της εξ’ αυτής προκύπτουσας τιµής για την πρώτη περίοδο εφαρµογής του µηχανισµού» (ΦΕΚ
Β΄2848/07.09.2016, υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι- 210966/15.09.2016).
10. Τις διατάξεις του Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων (ΚΣ∆ΠΗΕ),
ο οποίος εκδόθηκε µε την απόφαση ΡΑΕ 329/23.09.2016 (ΦΕΚ Β΄3164/30.09.2016) και ιδίως το
άρθρο 16 αυτού.
11. Tην υπ’ αριθµ. 353/2016 Απόφαση της ΡΑΕ για τον καθορισµό της ετήσιας ποσότητας
ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται µέσω των δηµοπρασιών πώλησης προθεσµιακών προϊόντων
ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση, τον καταµερισµό της ποσότητας σε επιµέρους
προθεσµιακά προϊόντα και το πρόγραµµα διεξαγωγής των δηµοπρασιών για το 2016 (ΦΕΚ Β’
3314/14.10.2016).
12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι-213168/18.10.2016 εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς
(«ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και του όρους δηµοπράτησης των
προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016.
13. Το γεγονός ότι σύµφωνα µε τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 32 του ν. 4001/2011, οι πράξεις
κανονιστικού χαρακτήρα που εκδίδονται από τη ΡΑΕ, δηµοσιεύονται στην Εφηµερίδα της
Κυβερνήσεως.
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14. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού
Προϋπολογισµού.

Σκέφτηκε ως εξής:

Επειδή, µε τη διάταξη της παραγράφου 4.3, της Ενότητας Γ’ του άρθρου 3 του Ν. 4336/2015 (σχετ.
4) ρητώς προβλέφθηκε ο σχεδιασµός συστήµατος δηµοπρασιών τύπου ΝΟΜΕ, µε ρυθµιστικό
στόχο, µεταξύ άλλων, την ανάπτυξη υγιούς ανταγωνισµού στη λιανική αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας.
Επειδή, για την επίτευξη των συγκεκριµένων στόχων και µε απώτερο σκοπό την ανάπτυξη υγιούς
ανταγωνισµού µεταξύ των συµµετεχόντων στην ελληνική αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και τη
βελτίωση της ποιότητας και των τιµών παροχής ηλεκτρικής ενέργειας στους τελικούς καταναλωτές,
εξεδόθη ο ν. 4389/2016 (σχετ. 1), µε το άρθρο 135 του οποίου θεσπίστηκε µηχανισµός πώλησης
ηλεκτρικής ενέργειας από την ανώνυµη εταιρεία µε την επωνυµία ∆ηµόσια Επιχείρηση
Ηλεκτρισµού (εφεξής «∆ΕΗ Α.Ε.»), δυνάµει δηµοπρασιών προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής
ενέργειας µε φυσική παράδοση, µέσω του Ηµερήσιου Ενεργειακού Προγραµµατισµού (ΗΕΠ) και
µε ρυθµιστικά καθοριζόµενη τιµή εκκίνησης.
Επειδή, κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 2 του άρθρου 140 «Οργάνωση και διεξαγωγή
των δηµοπρασιών» του ίδιου νόµου, η ΡΑΕ µε την υπ’ αριθ. 329/2016 απόφασή της εξέδωσε τον
Κώδικα Συναλλαγών ∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής ο
«ΚΣ∆ΠΠΗΕ») (σχετ. 10).
Επειδή, περαιτέρω κατά την εξουσιοδοτική διάταξη της παρ. 1 του άρθρου 138 «Ετήσια
ποσότητα, καταµερισµός, πρόγραµµα δηµοπράτησης και τεχνικά χαρακτηριστικά προθεσµιακών
προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση» του ίδιου νόµου ορίζεται ότι: «1. Με
απόφαση της ΡΑΕ, κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού της Αγοράς, καθορίζονται: (α) Η ετήσια
ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας, που διατίθεται µέσω των ανωτέρω δηµοπρασιών πώλησης
προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση, (β) ο καταµερισµός, για κάθε
δηµοπρασία, της ανωτέρω ετήσιας ποσότητας σε επιµέρους προθεσµιακά προϊόντα ηλεκτρικής
ενέργειας µε φυσική παράδοση, (γ) το πρόγραµµα διεξαγωγής των δηµοπρασιών, (δ) τα τεχνικά
χαρακτηριστικά των ανωτέρω δηµοπρατούµενων προθεσµιακών προϊόντων ηλεκτρικής ενέργειας µε
φυσική παράδοση, ως αυτά εξειδικεύονται στον ΚΣ∆ΠΠΗΕ».
Επειδή, η ΛΑΓΗΕ Α.Ε, µε την υπό σχετ. 12 επιστολή της, απέστειλε στη ΡΑΕ εισήγηση σχετικά
µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και του όρους δηµοπράτησης των προθεσµιακών προϊόντων
ηλεκτρικής ενέργειας για το έτος 2016.
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Επειδή, η ΡΑΕ µε την υπ’ αριθ. 353/2016 απόφασή της (σχετ. 11), έχει ήδη καθορίσει,
σύµφωνα µε την ίδια παρ. 1 του άρθρου 138 του Ν. 4389/2016, ως ισχύει, την ετήσια
ποσότητα της ηλεκτρικής ενέργειας προς δηµοπράτηση για το έτος 2016, η οποία ανέρχεται
σε 460 MWh/h και ως ηµεροµηνία διεξαγωγής της δηµοπρασίας την Τρίτη 25 Οκτωβρίου
2016.
Επειδή, περαιτέρω σύµφωνα µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 16 του ΚΣ∆ΠΠΗΕ, οι Όροι
∆ηµοπρασίας καταρτίζονται από τον Λειτουργό της Αγοράς, εγκρίνονται από τη ΡΑΕ και
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του Λειτουργού της Αγοράς. Στους Όρους ∆ηµοπρασίας
υποδεικνύονται και εξειδικεύονται, κατ’ ελάχιστον, οι εξής πληροφορίες:
«…
Α) Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Προθεσµιακού Προϊόντος της ∆ηµοπρασίας,
δηλαδή:
i.

ο Κωδικός Προϊόντος,

ii.

η Ποσότητα σε (MWh/h),

iii.

η ∆ιάρκεια σε ώρες (hrs), και

iv.

η Κατώτατη Τιµή σε (€/ΜWh / h).

Β) Οι τεχνικές λεπτοµέρειες της ∆ηµοπρασίας, όπως:
i.

η Απαιτούµενη Εγγύηση Συµµετοχής ∆ηµοπρασίας,

ii.

ο Τύπος ∆ηµοπρασίας,

iii.

ο Κωδικός ∆ηµοπρασίας,

iv.

η Ελάχιστη Ποσότητα Κατανοµής σε (MWh/h),

v.

οι Όροι Χρήσης του Συστήµατος Υποβολής ∆ηλώσεων Αγοράς και Εκτέλεσης
∆ηµοπρασιών,

vi.

η Ελάχιστη Μεταβολή Τιµής ∆ήλωσης Αγοράς σε (€/MWh/h),

vii.

η Ελάχιστη Μεταβολή Ποσότητας ∆ήλωσης Αγοράς σε (MWh/h),

viii.

οι Χρονοθυρίδες Έναρξης και Λήξης Υποβολής ∆ηλώσεων Αγοράς,

ix.

η χρονική διάρκεια Κανονικής Παράτασης, µετά τη Λήξη Υποβολής ∆ηλώσεων
Αγοράς,

x.

ο χρόνος κοινοποίησης των Προκαταρκτικών Αποτελεσµάτων ∆ηµοπρασίας,

xi.

η Προθεσµία Υποβολής Ενστάσεων κατά των Αποτελεσµάτων ∆ηµοπρασίας, και

xii.

ο χρόνος κοινοποίησης και δηµοσίευσης των Τελικών Αποτελεσµάτων
∆ηµοπρασίας ή αλλιώς Αποτελεσµάτων ∆ηµοπρασίας.

Γ) Οι τεχνικές λεπτοµέρειες για την Εκκαθάριση και τον ∆ιακανονισµό Συναλλαγών,
όπως:
i.

Το χρηµατικό ποσό που αφορά στην ανάκτηση από το Λειτουργό της Αγοράς του
κόστους των δηµοπρασιών για το εν λόγω έτος,
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ii.

το Ποσοστό Προκαταβολικής Πληρωµής,

iii.

η Καταληκτική Ηµεροµηνία Καταβολής Προκαταβολικής Πληρωµής,

iv.

η Καταληκτική Ηµεροµηνία ∆ήλωσης Χρήσης Προθεσµιακού Υποπροϊόντος,

v.

το Ποσοστό Προπληρωµής,

vi.

η Καταληκτική Ηµεροµηνία Καταβολής Προπληρωµής, και

vii.

τα στοιχεία του Τραπεζικού Λογαριασµού του Λειτουργού της Αγοράς για την
καταβολή των οικονοµικών απαιτήσεων Προκαταβολικών Πληρωµών και
Προπληρωµών.

∆) Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρµόδιων Υπηρεσιών του Λειτουργού της Αγοράς για
την παροχή διευκρινίσεων και την υποβολή των ενστάσεων κατά των
Προκαταρκτικών Αποτελεσµάτων της ∆ηµοπρασίας.
2.

Στους Όρους ∆ηµοπρασίας καθορίζεται ο Κωδικός Προθεσµιακού Προϊόντος, της
∆ηµοπρασίας. Οι Όροι ∆ηµοπρασίας διέπονται από το περιεχόµενο της ως άνω
παραγράφου. Σε περίπτωση που το περιεχόµενο των Όρων ∆ηµοπρασίας έρχεται σε
αντίθεση µε το περιεχόµενο του παρόντος Κώδικα, υπερισχύει ο τελευταίος.

…»

Για τους παραπάνω λόγους,

Αποφασίζει

Στο πλαίσιο των αρµοδιοτήτων της κατά τα άρθρα 138 παρ. 1, εδάφιο δ’ του Ν. 4389/2016 (ΦΕΚ
Α΄94), 16 του ΚΣ∆ΠΠΗΕ (ΦΕΚ Β΄3164/2016) και 32 παρ. 1 του Ν. 4001/ 2011 (ΦΕΚ Α΄179):

1. Την Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων ∆ηµοπρασίας των Προθεσµιακών
Προϊόντων Ηλεκτρικής Ενέργειας προς δηµοπράτηση για το έτος 2016 ως εξής:
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ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «2016Α01» ΤΗΣ 25ης ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2016
∆ιαδικασία ∆ηµοπρασίας και Τεχνικές Λεπτοµέρειες
Σύµφωνα µε την ισχύουσα κείµενη Νοµοθεσία, τις διατάξεις του «Κώδικα Συναλλαγών
∆ηµοπρασιών Προθεσµιακών Προϊόντων» (ΦΕΚ Β’ 3164/30.09.2016) (εφεξής ΚΣ∆ΠΠΗΕ)
και την απόφαση ΡΑΕ 353/2016, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει τους Όρους
∆ηµοπρασίας για τη ∆ηµοπρασία «2016Α01» και το Προθεσµιακό Προϊόν Ηλεκτρικής
Ενέργειας «2016Α01P01» (εφεξής και «∆ηµοπρατούµενο Προϊόν»). Το ∆ηµοπρατούµενο
Προϊόν διατίθεται σύµφωνα µε τη ∆ιαδικασία ∆ηµοπρασίας και τις Τεχνικές Παραµέτρους
των παρόντων Όρων ∆ηµοπρασίας.
-------------------------------------------------------------------------------

Α. Συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία
∆ικαίωµα συµµετοχής στη συγκεκριµένη ∆ηµοπρασία «2016Α01» ως Αγοραστές έχουν οι
εγγεγραµµένοι στο Μητρώο Επιλέξιµων Προµηθευτών και Εµπόρων, Επιλέξιµοι
Προµηθευτές οι οποίοι πληρούν συγχρόνως όλες τις κάτωθι προϋποθέσεις:
1. έχουν υποβάλει αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Επιλέξιµων Προµηθευτών και
Εµπόρων µέχρι και την Παρασκευή 14/10/2016, και
2. έχει εκδοθεί για αυτούς, από τον Λειτουργό της Αγοράς, η σχετική Βεβαίωση
Εγγραφής στο Μητρώο Επιλέξιµων Προµηθευτών και Εµπόρων, σύµφωνα µε τις
προβλέψεις του άρθρου 12 του ΚΣ∆ΠΠΗΕ, µέχρι και την Πέµπτη 20/10/2016, και
3. η Απαιτούµενη Εγγύηση Συµµετοχής ∆ηµοπρασίας έχει προσκοµισθεί από αυτούς
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας, και
4. έχουν παραλάβει Κωδικό Πρόσβασης στο Σύστηµα Υποβολής ∆ηλώσεων Αγοράς
και Εκτέλεσης ∆ηµοπρασιών (εφεξής ΣΥ∆ΑΕ∆) µέχρι και την ∆ευτέρα 24/10/2016.
Στους εγγεγραµµένους χρήστες των ανωτέρω Επιλέξιµων Προµηθευτών το ΣΥ∆ΑΕ∆
αποστέλλει µε ηλεκτρονική αλληλογραφία σχετική Πρόσκληση Συµµετοχής στην οποία
αναφέρονται στοιχεία σχετικά µε τη ∆ηµοπρασία και τον δικτυακό τόπο εκτέλεσης αυτής.

Β. ∆ιαδικασία ∆ηµοπρασίας
Η ∆ηµοπρασία εκτελείται σύµφωνα µε τις διατάξεις του ΚΣ∆ΠΠΗΕ και ιδιαίτερα σύµφωνα
µε τις διατάξεις των άρθρων του Κεφαλαίου 3. Ως συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία «2016Α01»
νοείται η υποβολή έγκυρων ∆ηλώσεων Αγοράς στο ΣΥ∆ΑΕ∆. Οι υποβαλλόµενες ∆ηλώσεις
Αγοράς θεωρούνται ως έγκαιρα υποβληθείσες εφόσον υποβάλλονται µετά την Έναρξη
Υποβολής ∆ηλώσεων Αγοράς και πριν τη Λήξη Υποβολής ∆ηλώσεων Αγοράς
συµπεριλαµβανοµένων και των Κανονικών Παρατάσεων αυτής. Για την επιβεβαίωση του
χρόνου επεξεργασίας των ∆ηλώσεων Αγοράς από το ΣΥ∆ΑΕ∆ χρησιµοποιείται η
χρονοσήµανση επεξεργασίας των εν λόγω στοιχείων από το ΣΥ∆ΑΕ∆ σύµφωνα µε τους
Όρους Χρήσης αυτού όπως ειδικά αναφέρονται στο Παράρτηµα ΙΙ της παρούσας.
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Η συµµετοχή στη ∆ηµοπρασία «2016Α01» προϋποθέτει και συνεπάγεται την
ανεπιφύλαχτη και πλήρη αποδοχή των Όρων Χρήσης του ΣΥ∆ΑΕ∆. Η πρόσβαση στο
ΣΥ∆ΑΕ∆ παρέχεται µέσω διαδικτύου σύµφωνα µε τα στοιχεία της Πρόσκλησης Συµµετοχής
στη ∆ηµοπρασία «2016Α01» και των Όρων Χρήσης του ΣΥ∆ΑΕ∆.
Η ∆ηµοπρασία «2016Α01» εκτελείται σύµφωνα µε τις παρακάτω Τεχνικές Λεπτοµέρειες
και τη ∆ιαδικασία:

∆ηµοπρασία «2016Α01»
Απαιτούµενη Εγγύηση Συµµετοχής ∆ηµοπρασίας
(€)1
Τύπος ∆ηµοπρασίας

•

451.758,50

•

Αµερικανικού Τύπου

∆ηµοπρασία (“Yankee Auction”)

Ιστότοπος ΣΥ∆ΑΕ∆ : Σύµφωνα µε την κοινοποιηθείσα Πρόσκληση Συµµετοχής

•

•

25/10/2016 12:00

•

(Ώρα Ελλάδος του ΣΥ∆ΑΕ∆)

•

25/10/2016 12:30

•

(Ώρα Ελλάδος του ΣΥ∆ΑΕ∆)

Ενεργοποίηση Κανονικών Παρατάσεων

•

Ναι

Χρονική ∆ιάρκεια Κανονικών Παρατάσεων

•

Τρία (3) λεπτά της ώρας

•

∆εκαπέντε (15) λεπτά της

Έναρξη Υποβολής ∆ηλώσεων Αγοράς

Λήξη Υποβολής ∆ηλώσεων Αγοράς

Κοινοποίηση Τελικού Πίνακα Κατάταξης ∆ηλώσεων
Αγοράς

ώρας µετά τη Λήξη Υποβολής ∆ηλώσεων
Αγοράς και των Κανονικών Παρατάσεων
(Ώρα Ελλάδος)
•

Κοινοποίηση Προσωρινού Πίνακα Αποτελεσµάτων

∆εκαπέντε (15) λεπτά της

ώρας µετά τη Λήξη Υποβολής ∆ηλώσεων
Αγοράς και των Κανονικών Παρατάσεων
(Ώρα Ελλάδος)
•

Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Ενστάσεων

Τριάντα (30) λεπτά της ώρας

µετά τη Κοινοποίηση του Προσωρινού
Πίνακα Αποτελεσµάτων (Ώρα Ελλάδος)
•

Κοινοποίηση Τελικού Πίνακα Αποτελεσµάτων

Μία ώρα µετά τη Λήξη

Προθεσµίας Υποβολής Ενστάσεων (Ώρα
Ελλάδος)

•

H δηµοσίευση των κατά την παράγραφο 4 του άρθρου 21 του ΚΣ∆ΠΠΗΕ Αποτελεσµάτων της

∆ηµοπρασίας, θα γίνει στον ιστότοπο του Λειτουργού της Αγοράς (www.lagie.gr/fepas/Auction-Results/)

Γ. ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΤΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Τα αρµόδια στελέχη του Λειτουργού της Αγοράς θα παρακολουθήσουν την εξέλιξη της
∆ηµοπρασίας από συγκεκριµένο τερµατικό σταθµό στον οποίο θα προβάλλονται ανώνυµα
τα στοιχεία του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης ∆ηλώσεων Αγοράς. Ο τερµατικός σταθµός
1

Υπολογισµός σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι των παρόντων Όρων ∆ηµοπρασίας
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θα είναι εγκατεστηµένος σε συγκεκριµένη αίθουσα των εγκαταστάσεων του Λειτουργού
της Αγοράς, Κάστορος 72, ΤΚ 18545, Πειραιάς. Η πρόσβαση των ανωτέρω στελεχών στην
αίθουσα θα γίνεται χωρίς κινητό τηλέφωνο ή άλλη συσκευή ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
Σύµφωνα µε την παράγραφο 3 του άρθρου 48 του ΚΣ∆ΠΠΗΕ µέλη ή/και στελέχη της
Ρυθµιστικής Αρχής καθώς και στελέχη της ∆ΕΗ Α.Ε. δύνανται να παρακολουθήσουν τη
διαδικασία υπό τους ανωτέρω όρους και προϋποθέσεις.

∆. Τεχνικά Χαρακτηριστικά Προϊόντος και Λεπτοµέρειες Καταµερισµού
Το Προθεσµιακό Προϊόν «2016Α01P01» ορίζεται βάσει της Απόφασης 353 της ΡΑΕ από
τα κάτωθι Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

Χαρακτηριστικά Προθεσµιακού Προϊόντος «2016Α01P01»
•

Ποσότητα Προθεσµιακού Προϊόντος (MWh/h)

•

∆ιάρκεια Προθεσµιακού Προϊόντος (Hrs)

•

Όγκος Προθεσµιακού Προϊόντος (MWh)

•

Κατώτατη Τιµή/Τιµή Εκκίνησης (Reserve Price)

(€/MWh)2

•

460

•

01/12/2016 – 30/11/2017

•

8760

•

4.029.600

•

37,37

Για τις υποβαλλόµενες ∆ηλώσεις Αγοράς ορίζονται οι κάτωθι Τεχνικές Λεπτοµέρειες:

Τεχνικές Λεπτοµέρειες ∆ηλώσεων Αγοράς
•

Ελάχιστη Ποσότητα Κατανοµής (MWh/h)

•

1

•

Ελάχιστη Μεταβολή Ποσότητας ∆ήλωσης Αγοράς (MWh/h)

•

1

•

Ελάχιστη Μεταβολή Τιµής ∆ήλωσης Αγοράς (€/MWh)

•

0,01

Ε. Τεχνικές Λεπτοµέρειες Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Συναλλαγών
Για την Εκκαθάριση και τον ∆ιακανονισµό των Συναλλαγών ορίζονται οι κάτωθι
λεπτοµέρειες:

Τεχνικές Λεπτοµέρειες Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Συναλλαγών
•

Προϋπολογισµός Λειτουργού της Αγοράς έτους 2016 (€)

•

55.000

•

Μέθοδος Εκκαθάρισης Αξίας Προθεσµιακού Προϊόντος

•

Pay-as-Bid

•

3

•

31/10/2016 11:00

•

20/11/2016 15:00

•

Ποσοστό Προκαταβολικής Πληρωµής (%)

•

Καταληκτική Ηµεροµηνία Καταβολής Προκαταβολικής

Πληρωµής
•

Καταληκτική Ηµεροµηνία ∆ήλωσης Χρήσης

Προθεσµιακού Υποπροϊόντος

2

•

Ποσοστό Προπληρωµής (%)

•

5

•

Καταληκτική Ηµεροµηνία Καταβολής Προπληρωµής

•

25/11/2016 11:00

Σε εφαρµογή της ΚΥΑ, ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.182348/24.08.2016
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ΣΤ. Στοιχεία Επικοινωνίας
Οι Συµµετέχοντες στη ∆ηµοπρασία «2016Α01» Επιλέξιµοι Προµηθευτές και η ∆ΕΗ Α.Ε.
µπορούν να επικοινωνούν µε τον Λειτουργό της Αγοράς για θέµατα σχετικά µε τη
∆ηµοπρασία µε ηλεκτρονική αλληλογραφία και τηλεφωνικά ως εξής:

Στοιχεία Επικοινωνίας
•

Μητρώο Συµµετεχόντων

•

Τεχνική Υποστήριξη ΣΥ∆ΑΕ∆

•

∆ιαδικασία ∆ηµοπρασίας

•

Υποβολή Ενστάσεων

•

Οικονοµικές Υπηρεσίες

•
fepas.registration@lagie.gr
Τηλ: +30 211 880 6919, 6833
FAX: +30 211 880 6901
•
HelpDesk@cosmo-one.gr
•
Τηλ: +30 210-2723360 και +30 801 11 15500
•
fepas.Operations@lagie.gr
Τηλ: +30 211 880 6919, 6833, 6905
•
fepas.Objections@lagie.gr
•
Τηλ: +30 211 880 6919, 6833, 6905
•
fepas.FinOperations@lagie.gr
•
Τηλ: +30 211 880 6716, 6845, 6941
•
FAX: +30 211 880 6841

Z. Πληρωµές
Οι καταβολές των Προκαταβολικών Πληρωµών και των Προπληρωµών για τον
∆ιακανονισµό των σχετικών Συναλλαγών κατά τις διατάξεις του ΚΣ∆ΠΠΗΕ
πραγµατοποιούνται µε τραπεζικές πράξεις στον παρακάτω Τραπεζικό Λογαριασµό του
Λειτουργού της Αγοράς υποδεικνύοντας τον αντίστοιχο κατά περίπτωση Κωδικό
Τραπεζικής Πράξης που κοινοποιεί µε τα Ενηµερωτικά Σηµειώµατα ∆ιακανονισµού ο
Λειτουργός της Αγοράς.

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού ΛΑΓΗΕ
•
•
•
•
•

∆ικαιούχος :
Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.
Τράπεζα : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.
Αρ. Λογαρ. :
191/470748-68
IBAN
: GR79 0110 1910 0000 1914 7074 868
SWIFT : ETHNGRAA
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ
Σύµφωνα µε τις διατάξει του άρθρου 17 του ΚΣ∆ΠΠΗΕ η Απαιτούµενη Εγγύηση
Συµµετοχής για κάθε συµµετέχοντα Επιλέξιµο Προµηθευτή στη ∆ηµοπρασία «2016Α01»
υπολογίζεται ως εξής :
=

× 0,03 ×

×

(

,

×

,

) = 451.758,50 !

"#

όπου:
Δείκτης του Επιλέξιμου Προμηθευτή.

i

Η Κατώτατη Τιμή (Reserve Price) των Προθεσμιακών Προϊόντων στη
Δημοπρασία a σε (€/MWh), όπως αυτή ισχύει για τη Δημοπρασία α, δηλαδή
37,37 (€/MWh), σε εφαρμογή της ΚΥΑ, ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.182348/24.08.2016
,

Η ποσότητα του Προθεσμιακού Προϊόντος p στη Δημοπρασία a σε (MWh/h),
δηλαδή 460 MWh/h, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 353/2016.

,

Η διάρκεια του Προθεσμιακού Προϊόντος p στη Δημοπρασία a σε (hrs),
δηλαδή 8760 hrs, σύμφωνα με την Απόφαση ΡΑΕ 353/2016.
Η Διοικητικά Οριζόμενη Μέση Τιμή Διασποράς Προθεσμιακού Προϊόντος.
Σύμφωνα με την σχετική εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς RDDFa = 0.1
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
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2. Η απόφαση αυτή να δηµοσιευθεί στην Εφηµερίδα της Κυβερνήσεως.

Η παρούσα υπόκειται στον ακυρωτικό έλεγχο του Συµβουλίου της Επικρατείας, σύµφωνα µε τις
διατάξεις του άρθρου 33 του ν. 4001/2011.

Αθήνα, 18 Οκτωβρίου 2016
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
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