ΑΠΟΦΑΣΗ ΡΑΕ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. 21/2017

Έγκριση των Τεχνικών Χαρακτηριστικών και των Όρων
∆ηµοπρασίας του Προθεσµιακού Προϊόντος Ηλεκτρικής Ενέργειας
προς δηµοπράτηση την 31η Ιανουαρίου 2017, 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 20η Ιανουαρίου 2017 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 (εφεξής ο
«ΚΣ∆ΠΠΗΕ»), ο οποίος εκδόθηκε µε την απόφαση ΡΑΕ 329/23.09.2016 (ΦΕΚ
Β΄3164/30.09.2016), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει µε τις υπ’ αριθµ. 515/30.11.2016 (ΦΕΚ Β΄
3944/09.12.2016) και υπ’ αριθµ. 618/21.12.2016 (ΦΕΚ Β’ 4250/29.12.2016) αποφάσεις της ΡΑΕ
και ιδίως το άρθρο 16 αυτού.
11. Tην υπ’ αριθµ. 619/2016 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 2017 (ΦΕΚ Β’
4396/30.12.2016).
12. Την υπ’ αριθµ. πρωτ. ΡΑΕ Ι - 216366/17.01.2017 εισήγηση του Λειτουργού της Αγοράς
(«ΛΑΓΗΕ Α.Ε.») σχετικά µε τα τεχνικά χαρακτηριστικά και του όρους δηµοπράτησης του
προθεσµιακού προϊόντος ηλεκτρικής ενέργειας προς δηµοπράτηση την 31η Ιανουαρίου 2017.
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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.
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».
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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 του προθεσµιακού προϊόντος
ηλεκτρικής ενέργειας προς δηµοπράτηση την 31η Ιανουαρίου 2017.
Επειδή, η ΡΑΕ µε την υπ’ αριθ. 619/2016 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 2017, η οποία ανέρχεται
σε 681 MWh/h.
Επειδή, µε την ίδια απόφαση, η ΡΑΕ προχώρησε στον καταµερισµό της ετήσιας ποσότητας
σε επιµέρους προθεσµιακά προϊόντα ηλεκτρικής ενέργειας µε φυσική παράδοση και όρισε
την ποσότητα του πρώτου προϊόντος προς δηµοπράτηση σε 145MWh/h, µε ηµεροµηνία
διεξαγωγής της δηµοπρασίας την Τρίτη, 31 Ιανουαρίου 2017.
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:
«…
1)

2)

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).

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,
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3)

4)

2.

xi.

η Προθεσµία Υποβολής Ενστάσεων κατά των Αποτελεσµάτων ∆ηµοπρασίας,
και

xii.

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

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,

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.

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 του Προθεσµιακού
Προϊόντος Ηλεκτρικής Ενέργειας προς δηµοπράτηση την 31η Ιανουαρίου 2017, ως εξής:
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ΟΡΟΙ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΑΣ «2017Α01» ΤΗΣ 31ης ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2017
∆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 τις αποφάσεις ΡΑΕ 619/2016 και ΡΑΕ 620/2016, ο Λειτουργός της Αγοράς ανακοινώνει
τους Όρους ∆ηµοπρασίας για τη ∆ηµοπρασία «2017Α01» και το Προθεσµιακό Προϊόν
Ηλεκτρικής Ενέργειας «2017Α01P01» (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 «2017Α01» 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 Τρίτη 17/01/2017, 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 26/01/2017, και
3. η Απαιτούµενη Εγγύηση Συµµετοχής ∆ηµοπρασίας έχει προσκοµισθεί από αυτούς
τουλάχιστον τρεις (3) εργάσιµες ηµέρες πριν τη διεξαγωγή της ∆ηµοπρασίας (µέχρι
και την Πέµπτη 26/01/2017), και
4. έχουν παραλάβει Κωδικό Πρόσβασης στο Σύστηµα Υποβολής ∆ηλώσεων Αγοράς
και Εκτέλεσης ∆ηµοπρασιών (εφεξής ΣΥ∆ΑΕ∆) µέχρι και την ∆ευτέρα 30/01/2017.
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 «2017Α01»
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 «2017Α01» 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
«2017Α01» και των Όρων Χρήσης του ΣΥ∆ΑΕ∆.
Η ∆ηµοπρασία «2017Α01» εκτελείται σύµφωνα µε τις παρακάτω Τεχνικές Λεπτοµέρειες και
τη ∆ιαδικασία:

∆ηµοπρασία «2017Α01»
Απαιτούµενη Εγγύηση Συµµετοχής ∆ηµοπρασίας
1.
(€)1

142.402,13

Τύπος ∆ηµοπρασίας

Αµερικανική ∆ηµοπρασία

3.

2.

Ιστότοπος ΣΥ∆ΑΕ∆ : Σύµφωνα µε την κοινοποιηθείσα Πρόσκληση Συµµετοχής
4.

31/01/2017 12:00

5.

(Ώρα Ελλάδος του ΣΥ∆ΑΕ∆)

6.

31/01/2017 12:30

7.

(Ώρα Ελλάδος του ΣΥ∆ΑΕ∆)

Ενεργοποίηση Κανονικών Παρατάσεων

8.

Ναι

Χρονική ∆ιάρκεια Κανονικών Παρατάσεων

9.

Τρία (3) λεπτά της ώρας

10.

∆εκαπέντε (15) λεπτά της
ώρας µετά τη Λήξη Υποβολής
∆ηλώσεων Αγοράς και των
Κανονικών Παρατάσεων
(Ώρα Ελλάδος)

11.

∆εκαπέντε (15) λεπτά της
ώρας µετά τη Λήξη Υποβολής
∆ηλώσεων Αγοράς και των
Κανονικών Παρατάσεων
(Ώρα Ελλάδος)

12.

Τριάντα (30) λεπτά της ώρας
µετά τη Κοινοποίηση του
Προσωρινού Πίνακα
Αποτελεσµάτων (Ώρα
Ελλάδος)

Έναρξη Υποβολής ∆ηλώσεων Αγοράς

Λήξη Υποβολής ∆ηλώσεων Αγοράς

Κοινοποίηση Τελικού
∆ηλώσεων Αγοράς

Κοινοποίηση
Αποτελεσµάτων

Πίνακα

Κατάταξης

Προσωρινού

Πίνακα

Λήξη Προθεσµίας Υποβολής Ενστάσεων

1

Υπολογισµός σύµφωνα µε το Παράρτηµα Ι των παρόντων Όρων ∆ηµοπρασίας
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Κοινοποίηση Τελικού Πίνακα Αποτελεσµάτων

14.

13.

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
(http://www.lagie.gr/agora/dimoprasies-prothesmiakon-proionton/apotelesmatadimoprasion/)

Γ. Παρακολούθηση της ∆ηµοπρασίας
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 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. 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 «2017Α01P01» ορίζεται βάσει της Απόφασης 619/2016 της ΡΑΕ
από τα κάτωθι Τεχνικά Χαρακτηριστικά:
15.

Χαρακτηριστικά Προθεσµιακού Προϊόντος «2017Α01P01»

16.

Ποσότητα Προθεσµιακού Προϊόντος (MWh/h)

18.

17.

145

19.

01/03/2017 – 28/02/2018

20.

8760

∆ιάρκεια Προθεσµιακού Προϊόντος (Hrs)

21.

Όγκος Προθεσµιακού Προϊόντος (MWh)

22.

1.270.200

23.

Κατώτατη Τιµή/Τιµή Εκκίνησης (Reserve
Price) (€/MWh)2

24.

37,37

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

2

Σε εφαρµογή της ΚΥΑ, ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.182348/24.08.2016
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25.

Τεχνικές Λεπτοµέρειες ∆ηλώσεων Αγοράς

26.

Ελάχιστη Ποσότητα Κατανοµής (MWh/h)

27.

1

28.

Ελάχιστη Μεταβολή Ποσότητας ∆ήλωσης Αγοράς
(MWh/h)

29.

1

30.

Ελάχιστη Μεταβολή Τιµής ∆ήλωσης Αγοράς (€/MWh)

31.

0,01

Ε. Τεχνικές Λεπτοµέρειες Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Συναλλαγών
Για την Εκκαθάριση και τον ∆ιακανονισµό των Συναλλαγών ορίζονται οι κάτωθι
λεπτοµέρειες:
32.

Τεχνικές Λεπτοµέρειες Εκκαθάρισης και ∆ιακανονισµού Συναλλαγών

33.

Προϋπολογισµός Λειτουργού της Αγοράς έτους 2017 (€)

34.

356.000 €

35.

Μέθοδος Εκκαθάρισης Αξίας Προθεσµιακού Προϊόντος

36.

Pay-as-Bid

37.

Ποσοστό Προκαταβολικής Πληρωµής (%)

38.

3

39.

Καταληκτική Ηµεροµηνία Καταβολής Προκαταβολικής
Πληρωµής

40.

06/02/2017 11:00

41.

Καταληκτική Ηµεροµηνία ∆ήλωσης Χρήσης
Προθεσµιακού Υποπροϊόντος

42.

20/02/2017 15:00

43.

Ποσοστό Προπληρωµής (%)

44.

5

45.

Καταληκτική Ηµεροµηνία Καταβολής Προπληρωµής

46.

23/02/2017 11:00

ΣΤ. Στοιχεία Επικοινωνίας
Οι Συµµετέχοντες στη ∆ηµοπρασία «2017Α01» 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:
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47.

Στοιχεία Επικοινωνίας

48.

Μητρώο
Συµµετεχόντων

50.

Τεχνική Υποστήριξη
ΣΥ∆ΑΕ∆

53.

∆ιαδικασία
∆ηµοπρασίας

55.

Υποβολή Ενστάσεων

58.

Οικονοµικές Υπηρεσίες

49. fepas.registration@lagie.gr
Τηλ: +30 211 880 6953, 6833
FAX: +30 211 880 6901
51.

HelpDesk@cosmo-one.gr

52.

Τηλ: +30 210-2723360 και +30 801 11 15500

54. fepas.Operations@lagie.gr
Τηλ: +30 211 880 6953, 6833, 6905
56.

fepas.Objections@lagie.gr

57.

Τηλ: +30 211 880 6953, 6833, 6905

59.

fepas.FinOperations@lagie.gr

60.

Τηλ: +30 211 880 6716, 6845, 6941

61.

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.

62.

Στοιχεία Τραπεζικού Λογαριασµού ΛΑΓΗΕ

63.

∆ικαιούχος : Λειτουργός Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

64.

Τράπεζα : Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε.

65.

Αρ. Λογαρ.: 191/470748-68

66.

IBAN

67.

SWIFT : ETHNGRAA

: GR79 0110 1910 0000 1914 7074 868
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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 «2017Α01»
υπολογίζεται ως εξής :

όπου:
i

∆είκτης του Επιλέξιµου Προµηθευτή.
Η Κατώτατη Τιµή (Reserve Price) των Προθεσµιακών Προϊόντων στη
∆ηµοπρασία a σε (€/MWh), όπως αυτή ισχύει για τη ∆ηµοπρασία α, δηλαδή
37,37
(€/MWh),
σε
εφαρµογή
της
ΚΥΑ,
ΑΠΕΗΛ/Γ/Φ1/οικ.182348/24.08.2016
Η ποσότητα του Προθεσµιακού Προϊόντος p στη ∆ηµοπρασία a σε
(MWh/h), δηλαδή 145 MWh/h, σύµφωνα µε την Απόφαση ΡΑΕ 619/2016.
Η διάρκεια του Προθεσµιακού Προϊόντος p στη ∆ηµοπρασία a σε (hrs),
δηλαδή 8760 hrs, σύµφωνα µε την Απόφαση ΡΑΕ 619/2016.
Η ∆ιοικητικά Οριζόµενη Μέση Τιµή ∆ιασποράς Προθεσµιακού Προϊόντος.
Σύµφωνα µε την απόφαση ΡΑΕ 391/2016.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ∆ΗΛΩΣΕΩΝ
ΑΓΟΡΑΣ ΚΑΙ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ∆ΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ

Όροι χρήσης της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών της cosmoONE

Το παρόν περιλαµβάνει τους Όρους Χρήσης της Υπηρεσίας Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών cosmoONE στην ηλεκτρονική
διεύθυνση www.marketsite.gr (εφεξής Υπηρεσία ή Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών).
Οι όροι αυτοί µπορεί να τροποποιούνται από την cosmoONE χωρίς προειδοποίηση. Όλες οι τροποποιήσεις εµφανίζονται
στο παρόν κείµενο. Κάθε χρήστης της Υπηρεσίας (εφεξής Χρήστης ή Συµµετέχων) οφείλει να διαβάζει τους όρους χρήσης
πριν από κάθε χρήση της Υπηρεσίας και να συµµορφώνεται µε αυτούς. Σε κάθε περίπτωση, η χρήση της Υπηρεσίας
συνεπάγεται και την ανεπιφύλακτη αποδοχή των όρων χρήσης όπως αυτοί διατυπώνονται στην παρούσα σελίδα (εφεξής
Όροι Χρήσης).
Η Υπηρεσία παρέχεται «ως έχει», χωρίς τη δυνατότητα τροποποιήσεων ή άλλων επεµβάσεων από το Χρήστη.
Α. Γενικοί Όροι
Υπηρεσία - Συµµετοχή - Κωδικός Πρόσβασης
Η Υπηρεσία είναι αποκλειστικά και µόνο µια δικτυακή τοποθεσία διενέργειας δηµοπρασιών, όπου η cosmoONE έχει
δηµιουργήσει και παραµετροποιήσει σύµφωνα µε τις οδηγίες και τις συγκεκριµένες ανάγκες του εκάστοτε δηµοπρατούντα
(εφεξής ∆ηµοπρατών), µία εφαρµογή για τη διεξαγωγή της συγκεκριµένης κάθε φορά δηµοπρασίας (εφεξής ∆ηµοπρασία).
Ο τρόπος διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας (τύπος δηµοπρασίας, τρόπος υποβολής προσφορών, ποσότητα, διάρκεια
δηµοπρασίας κ.τ.λ.) και οι λοιποί όροι της ∆ηµοπρασίας προσδιορίζονται από το ∆ηµοπρατούντα στην προκήρυξη για τη
∆ηµοπρασία (εφεξής Προκήρυξη) της οποίας έχει λάβει γνώση και την οποία έχει ανεπιφύλακτα αποδεχτεί ο Χρήστης.
Οι όροι και προϋποθέσεις συµµετοχής ενός φυσικού ή νοµικού προσώπου στη ∆ηµοπρασία καθορίζονται από το
∆ηµοπρατούντα, ο οποίος και επιτρέπει τη συµµετοχή τους στη ∆ηµοπρασία. Οι χρήστες αποκτούν κατά την πρώτη τους
συµµετοχή σε Ηλεκτρονική ∆ηµοπρασία της cosmoONE ένα όνοµα χρήστη και κωδικό πρόσβασης (εφεξής Κωδικός
Πρόσβασης) µε την εισαγωγή των οποίων καθίσταται δυνατή η χρήση της Υπηρεσίας και η συµµετοχή τους στη
∆ηµοπρασία.
Σε περίπτωση απώλειας ή καθ' οιονδήποτε τρόπο παραβίασης του Κωδικού Πρόσβασης, ο Χρήστης οφείλει να ενηµερώσει
άµεσα την cosmoONE. Ο Χρήστης ευθύνεται για την έγκαιρη προειδοποίηση της cosmoONE (προκειµένου να προβεί στις
απαραίτητες ενέργειες), καθώς και για όλες τις κινήσεις του Κωδικού Πρόσβασης, από τη στιγµή απώλειας µέχρι την
ενηµέρωση της cosmoONE. Οµοίως η εταιρεία οφείλει να ενηµερώσει την cosmoONE σε περίπτωση αποχώρησης του
χρήστη από την εταιρεία ή αλλαγής καθηκόντων του αναφορικά µε το Σύστηµα Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών. Σε αντίθετη
περίπτωση, ουδεµία ευθύνη φέρει η cosmoONE για τις ενέργειες, τα αποτελέσµατα και το σκοπό χρήσης του εν λόγω
Κωδικού Πρόσβασης.
Ο Κωδικός Πρόσβασης ακυρώνεται από τον ∆ηµοπρατούντα για λόγους που τυχόν έχει καθορίσει στην Προκήρυξη. Τέλος,
η cosmoONE δύναται να ακυρώσει έναν Κωδικό Πρόσβασης και να αποβάλει έναν Χρήστη από την Υπηρεσία, ακόµη και
κατά τη διάρκεια µίας ∆ηµοπρασίας, σε κάθε περίπτωση παράβασης των Όρων Χρήσης, χωρίς η cosmoONE να φέρει καµία
ευθύνη για τον λόγο αυτό.
Για λόγους ασφαλείας κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας δεν επιτρέπεται η πολλαπλή (πέραν της µίας) ταυτόχρονη
είσοδος (multiple logins) στην Υπηρεσία, µε τον ίδιο Κωδικό Πρόσβασης.
Ευθύνη - Εγγυήσεις
Η cosmoONE απλά παρέχει τη δικτυακή τοποθεσία όπου πραγµατοποιούνται οι ∆ηµοπρασίες. Η cosmoONE δεν είναι
µεσίτης, δεν συµµετέχει στις συναλλαγές ∆ηµοπρατούντων και Χρηστών, δεν εµπλέκεται ούτε και έχει δικαιοδοσία σχετικά
µε το περιεχόµενο, την ουσία, το σκοπό, το αποτέλεσµα και την ολοκλήρωση της συναλλαγής ούτε και παρέχει καµία
εγγύηση σχετικά µε τα ανωτέρω.
Η κοινοποίηση των αποτελεσµάτων της ∆ηµοπρασίας είναι αποκλειστική ευθύνη του ∆ηµοπρατούντα.
Η cosmoONE δεν εµπλέκεται στον έλεγχο των προσωπικών στοιχείων κάθε Επιχείρησης και των Χρηστών της και δεν
εγγυάται την ορθότητα αυτών.
Η ευθύνη για την ορθότητα, ποιότητα, πραγµατικά και νοµικά ελαττώµατα των προϊόντων που αποτελούν το αντικείµενο
της ∆ηµοπρασίας, καθώς και η ευθύνη για τη νόµιµη λειτουργία τους, ανήκει αποκλειστικά και µόνο στους Χρήστες, η δε
cosmoONE ουδεµία ευθύνη φέρει για αυτά. ∆ικαστικές ή άλλης φύσης διαφορές µεταξύ ∆ηµοπρατούντα και Χρηστών ή
µεταξύ των Χρηστών, δεν αφορούν την cosmoONE, ούτε δηµιουργούν για την cosmoONE καµία ευθύνη αποκατάστασης
ζηµιών οιασδήποτε φύσης.
Η cosmoONE δεν ελέγχει κατά κανέναν τρόπο τις πληροφορίες που κοινοποιούν οι Χρήστες µέσω της Υπηρεσίας ή
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ανταλλάσσουν µέσω αυτής και ως εκ τούτου δεν φέρει καµία ευθύνη από τυχόν ψευδείς, παραπλανητικές, δυσφηµιστικές
ή κατ' άλλον τρόπο προσβλητικές πληροφορίες που δηµοσιοποιούνται µέσω της Υπηρεσίας.
Απαγορεύεται η χρήση της Υπηρεσίας για σκοπούς παράνοµους ή αντίθετους στα χρηστά ήθη και τη συναλλακτική
πρακτική. Κάθε Χρήστης οφείλει να συµµορφώνεται µε τους Όρους Χρήσης και τους όρους της Προκήρυξης, να
χρησιµοποιεί την Υπηρεσία µε σύνεση και προσοχή και να απέχει από κάθε ενέργεια που µπορεί να βλάψει τη λειτουργία
της Υπηρεσίας ή δικαιώµατα τρίτων.
Οι προσφορές που υποβάλλουν οι Χρήστες είναι δεσµευτικές για αυτούς και δεν ανακαλούνται εκτός αν ορίζεται άλλως
στην Προκήρυξη. Η cosmoONE δεν εγγυάται την ανάκληση προσφορών για οποιοδήποτε λόγο.
Ο χρόνος και η διάρκεια διεξαγωγής της ∆ηµοπρασίας -όπως έχουν προσδιοριστεί από τον ∆ηµοπρατούντα- µετρώνται
από τα συστήµατα της Υπηρεσίας, όπως ακριβώς περιγράφεται παρακάτω στην ενότητα "Αποδεκτές προσφορές".
Η cosmoONE δεν ευθύνεται για τυχόν καθυστερήσεις µετάδοσης, λήψης, επεξεργασίας και αποστολής των προσφορών
µέσω του διαδικτύου (Internet).
Η cosmoONE δεν παρέχει καµία εγγύηση, ούτε ευθύνεται για τυχόν έµµεσες ή αποθετικές ζηµίες, απώλεια εσόδων,
κερδών ή δεδοµένων ή τυχόν µη διεκπεραίωση ∆ηµοπρασίας ή µη συµµετοχή σε ∆ηµοπρασία ή µη κατακύρωση της
∆ηµοπρασίας σε κάποιο Χρήστη που οφείλεται ή σχετίζεται µε την πρόσβαση στην Υπηρεσία ή µε τη λειτουργία ή τη
χρήση της Υπηρεσίας πλην των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αµέλειας.
Χρήση της Υπηρεσίας συνεπάγεται την αποδοχή της γνώσης του ορθού τρόπου χρήσης της Υπηρεσίας και των κανόνων
της ∆ηµοπρασίας, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από το ∆ηµοπρατούντα στην αντίστοιχη Προκήρυξη.
Η cosmoONE ουδεµία ευθύνη φέρει για τυχόν λανθασµένη χρήση της Υπηρεσίας.
Τέλος, η cosmoONE δεν ευθύνεται για τη µη παροχή ή την πληµµελή παροχή της Υπηρεσίας που οφείλεται σε ή σχετίζεται
µε γεγονότα που βρίσκονται πέρα από τη σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα ανωτέρας βίας), όπως µεταξύ άλλων θεοµηνίες,
σχετική απαγορευτική πράξη ή απόφαση στρατιωτικής ή πολιτικής αρµόδιας αρχής, εµφύλιος πόλεµος, πραξικόπηµα,
στάσεις, φωτιές, επιδηµίες, πληµµύρες, σεισµοί, βλάβη του τηλεπικοινωνιακού δικτύου ή του ∆ιαδικτύου κ.τ.λ.
Προϊόντα
Οι Χρήστες δεσµεύονται ότι τα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που προσφέρουν:
• ∆εν είναι προϊόντα κλοπής ή άλλων παράνοµων δραστηριοτήτων.
• ∆εν παραβιάζουν δικαιώµατα δηµιουργού, ευρεσιτεχνίας ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώµατα τρίτου.
• ∆εν εµπίπτουν στην κατηγορία όπλων και εκρηκτικών.
• ∆εν έχουν νοµικά και πραγµατικά ελαττώµατα.
• ∆εν παραβιάζουν την ισχύουσα νοµοθεσία ούτε τα συναλλακτικά και χρηστά ήθη.
• ∆εν είναι υβριστικά και δεν προτρέπουν σε πορνογραφία ή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωµάτων.
• ∆εν αποτελούν ναρκωτικές ή άλλες απαγορευµένες ουσίες.
• ∆εν περιέχουν ιούς ή και άλλα προγράµµατα που µπορούν να προκαλέσουν βλάβες σε υπολογιστικά συστήµατα
οποιασδήποτε φύσης ή δεν αποτελούν πειρατικό λογισµικό.
∆εοντολογία
Η cosmoONE απαγορεύεται να παρεµβαίνει µε προσφορές ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο µε σκοπό να επηρεάσει την
εξέλιξη της ∆ηµοπρασίας.
∆ηµοσιότητα
Στα πλαίσια παροχής της υπηρεσίας δηµοπρασιών, η cosmoONE µπορεί να ανακοινώνει στα Μέσα Μαζικής Ενηµέρωσης
πληροφορίες που σχετίζονται µε τα οφέλη από τη χρήση της υπηρεσίας, χωρίς να αποκαλύπτει πληροφορίες ή στοιχεία
σχετικά µε τους διαγωνιζόµενους προµηθευτές, τις τιµές και τα χαρακτηριστικά των προϊόντων που προσέφερε κάθε
διαγωνιζόµενος, την τιµή κλεισίµατος και οποιαδήποτε άλλη πληροφορία που δεν αναφέρεται στην Προκήρυξη.
Με την επιφύλαξη των παραπάνω, η cosmoONE µπορεί να ανακοινώνει γενικά στατιστικά σε σχέση µε την υπηρεσία, όπως
το όνοµα του ∆ιοργανωτή, τον αριθµό των Συµµετεχόντων και των ∆ηµοπρασιών, τα γενικά σύνολα εκπτώσεων καθώς
και τον προϋπολογισµό των δηµοπρασιών. Για τη δηµοσίευση κάθε πληροφορίας πλην των γενικών στατιστικών
στοιχείων, απαιτείται γραπτή συναίνεση των εταιρειών.
Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - ∆ωσιδικία
Οποιαδήποτε διαφορά προκύψει σε σχέση µε ή µε αφορµή τη χρήση της υπηρεσίας µεταξύ της cosmoONE και των
Χρηστών σε σχέση µε τους παρόντες Όρους Χρήσης επιλύεται σύµφωνα µε το Ελληνικό ∆ίκαιο και υπάγεται στην
αποκλειστική αρµοδιότητα των δικαστηρίων της Αθήνας.

Β. Ειδικοί Όροι
Πριν τη δηµοπρασία
Υποδοµή συµµετέχοντος
Για τη συµµετοχή των διαγωνιζοµένων στην Ηλεκτρονική ∆ηµοπρασία απαιτείται:
• Hλεκτρονικός υπολογιστής (PC ή Mac) µε έναν από τους υποστηριζόµενους πλοηγούς Internet Explorer, Mozilla
Firefox ή Google Chrome στην τρέχουσα έκδοσή τους.
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•
•

Σύνδεση internet µέσω παροχέα (ISP) όπως για παράδειγµα: OTE, Hellas On Line, Forthnet κ.α.
Θυρίδα ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (e-mail account)

Εκπαίδευση
Η εκπαίδευση περιλαµβάνει οδηγίες σύνδεσης µε την εφαρµογή και την εξοικείωση µε τον τρόπο λειτουργίας της
εφαρµογής των Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών.
Οι τρόποι εκπαίδευσης που παρέχονται από την cosmoONE είναι οι παρακάτω:
•
•
•

Ηλεκτρονική εφαρµογή εκµάθησης (eLearning)
Τηλεφωνική εκπαίδευση
Φυσική εκπαίδευση

Στις περιπτώσεις όπου ο χρήστης επιθυµεί να παρακολουθήσει µία φυσική εκπαίδευση ενώ αυτή είναι διαθέσιµη σε
ηλεκτρονική µορφή, τότε η εκπαίδευση αυτή είναι χρεώσιµη, εκτός αν αλλιώς ορίζεται από τη σχετική σύµβαση
cosmoONE - διοργανωτή. Η φυσική εκπαίδευση γίνεται στους χώρους της cosmoONE ή του ∆ηµοπρατούντος, σε
κατάλληλα διαµορφωµένο περιβάλλον από έµπειρα στελέχη της cosmoONE.
Στις περιπτώσεις όπου οι χιλιοµετρικές αποστάσεις δεν επιτρέπουν την παρακολούθηση φυσικής εκπαίδευσης και δεν
υπάρχει διαθέσιµη ηλεκτρονική εφαρµογή εκµάθησης, η εκπαίδευση αυτή θα πραγµατοποιείται τηλεφωνικά.
Η τηλεφωνική γραµµή του Helpdesk της cosmoONE είναι διαθέσιµη για διευκρινίσεις και απορίες που προκύπτουν από την
εκπαίδευση στην εφαρµογή των Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών.
Η cosmoONE έχει φροντίσει ώστε ανάλογα µε τον επιλεγµένο τρόπο εκπαίδευσης των χρηστών, να είναι διαθέσιµο σε
αυτούς το αντίστοιχο εκπαιδευτικό υλικό (εγχειρίδιο χρήσης).
Εικονική δηµοπρασία
Στην εικονική ∆ηµοπρασία οι συµµετέχοντες θα πρέπει να:
• Ελέγξουν την πρόσβαση µέσω του δικτύου του παροχέα Internet (ISP) που έχουν επιλέξει, προς το Σύστηµα
Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών από τις ίδιες θέσεις εργασίας που πρόκειται να συµµετάσχουν στην Ηλεκτρονική ∆ηµοπρασία
καθώς και την επιβάρυνση που µπορεί να εµφανιστεί από το εταιρικό τους δίκτυο προς το Σύστηµα Ηλεκτρονικών
∆ηµοπρασιών.
• Εντοπίσουν τυχόν τεχνικά προβλήµατα και να τα αναφέρουν στην cosmoONE προς επίλυση πριν την κανονική
δηµοπρασία.
• ∆ιαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλλακτικού
ηλεκτρονικού υπολογιστή, για τη σύνδεσή τους µε την εφαρµογή των Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών.
• ∆ιαπιστώσουν ότι έχουν στη διάθεσή τους και να ελέγξουν τη σωστή λειτουργία τουλάχιστον ενός εναλλακτικού
τρόπου σύνδεσης µε το Internet για τη σύνδεσή τους µε την εφαρµογή των Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών.
• Ελέγξουν όλους τους κωδικούς πρόσβασης των χρηστών της εταιρείας στην εφαρµογή των Ηλεκτρονικών
∆ηµοπρασιών.
• Εξοικειωθούν µε το σύστηµα της δηµοπρασίας ώστε να µην έχουν ερωτήµατα κατά τη διάρκεια της κανονικής
∆ηµοπρασίας κ.τ.λ.
• Υποβάλλουν προσφορές µε όλους τους κωδικούς πρόσβασης της εταιρίας, µε τους οποίους θα συµµετάσχουν και στην
κανονική ∆ηµοπρασία, ώστε να επιβεβαιωθεί η καλή λειτουργία τους.
Η συµµετοχή στην εικονική ∆ηµοπρασία είναι υποχρεωτική υπό την έννοια ότι σε περίπτωση µη συµµετοχής, η cosmoONE
και ο διοργανωτής δεν ευθύνονται για τυχόν λανθασµένη κατανόηση ή λανθασµένη χρήση του συστήµατος κατά τη
διεξαγωγή της Ηλεκτρονικής ∆ηµοπρασίας. ∆ιευκρινίζεται ότι οι συµµετέχοντες θεωρείται ότι είναι πλήρως κατατοπισµένοι
για το σύστηµα Ηλεκτρονικής ∆ηµοπρασίας αφού έχουν ενηµερωθεί για τους διαθέσιµους τρόπους εκπαίδευσης και για
την υποχρέωση συµµετοχής τους στην εικονική ∆ηµοπρασία.
Κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας
Αποδεκτές προσφορές
Η προσφορά ενός συµµετέχοντα γίνεται δεκτή από το σύστηµα µόνο όταν ισχύουν ταυτόχρονα οι δύο παρακάτω
προϋποθέσεις:
1.

Επεξεργάζεται στο σύστηµα της cosmoONE εντός ισχύοντος χρόνου (χρονικά έγκυρη).

Ειδικότερα:
Η προσφορά θεωρείται ότι είναι χρονικά έγκυρη και υποβάλλεται στο σύστηµα δηµοπρασιών, όταν επεξεργάζεται από τα
συστήµατα της cosmoONE κατά τη διάρκεια της δηµοπρασίας και των τυχόν παρατάσεών της, του χρόνου µετρούµενου
αποκλειστικά κατά την επεξεργασία της από τα συστήµατα της cosmoONE και όχι του χρόνου µετρούµενου από το χρόνο
άφιξης της προσφοράς στα εν λόγω συστήµατα, µηδέ του χρόνου µετρούµενου από το χρόνο αποστολής που αναφέρεται
ως ένδειξη στην οθόνη του συµµετέχοντος. Ο χρόνος επεξεργασίας έπεται του χρόνου άφιξης της προσφοράς και ο
χρόνος άφιξης της προσφοράς έπεται του χρόνου αποστολής της προσφοράς, καθόσον µεσολαβεί το χρονικό διάστηµα
για τη µεταβίβαση της προσφοράς από το σύστηµα του συµµετέχοντος στο σύστηµα της cosmoONE και το χρονικό
διάστηµα για την έναρξη επεξεργασίας της προσφοράς από το σύστηµα της cosmoONE.
Σε περίπτωση που υποβαλλόµενη προσφορά περιλαµβάνει πάνω από µία προσφορές τιµών, τότε δεν υφίσταται µοναδικός
χρόνος επεξεργασίας του συνόλου της προσφοράς, αλλά κάθε τιµή που υποβάλλεται µέσω της προσφοράς έχει ως
ισχύοντα χρόνο αναφοράς, τον χρόνο επεξεργασίας της τιµής αυτής ξεχωριστά.
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Κάθε χρονικά έγκυρη προσφορά θεωρείται ότι υποβλήθηκε και γίνεται δεκτή ή απορρίπτεται ανάλογα µε τα παρακάτω
αναφερόµενα.
2.

Είναι σύµφωνη µε τον κανόνα της εκάστοτε δηµοπρασίας:

Κάθε δηµοπρασία µπορεί να έχει συγκεκριµένο τύπο (Αγγλική, Ολλανδική, Yankee, Μαθηµατικού τύπου κ.τ.λ.).
Κάθε τύπος έχει συγκεκριµένους κανόνες (χαµηλότερη τιµή, συνδυασµός τιµής και ποσότητας, συνδυασµός τιµής και
χρόνου υποβολής, συνδυασµός τεχνικής βαθµολογίας και οικονοµικής προσφοράς κ.τ.λ.). Ο τύπος και ο κανόνας
αναφέρονται στους όρους κάθε δηµοπρασίας.
Κάθε φορά που µία προσφορά υποβάλλεται στο Σύστηµα, επιστρέφεται µια ένδειξη (µήνυµα) στην οθόνη του
Συµµετέχοντα, για το εάν έχει γίνει αποδεκτή η προσφορά του ή όχι. Προσφορά που δεν ικανοποιεί τους όρους (αυτοί
αποστέλλονται από το διοργανωτή), δεν γίνεται αποδεκτή από το Σύστηµα και θεωρείται ως µη γενόµενη και δεν
λαµβάνεται υπόψη σε οποιοδήποτε σηµείο της δηµοπρασίας.
Βλάβες και τεχνικά προβλήµατα
Η cosmoONE έχει λάβει όλα τα αναγκαία και δυνατά µέτρα ώστε να αποτρέψει την πιθανότητα εµφάνισης τεχνικού
προβλήµατος κατά την διάρκεια της κανονικής δηµοπρασίας.
Σε περίπτωση εµφάνισης τεχνικού προβλήµατος ισχύουν τα ακόλουθα:
Τεχνικό πρόβληµα της cosmoONE
Σε περίπτωση ύπαρξης σοβαρού προβλήµατος της τεχνικής υποδοµής του συστήµατος της cosmoONE κατά τη διάρκεια
διεξαγωγής της Ηλεκτρονικής ∆ηµοπρασίας, ο ∆ηµοπρατών διατηρεί το δικαίωµα της προσωρινής διακοπής της
∆ηµοπρασίας και της συνέχισής της, µετά την άρση του προβλήµατος, του χρόνου της ∆ηµοπρασίας παρατεινόµενου
αντίστοιχα (κατ' ελάχιστο τρία λεπτά), µετά την έγκαιρη ενηµέρωση των συµµετεχόντων που θα γίνει από τον
∆ηµοπρατούντα ή την cosmoONE.
Σε περίπτωση κατά την οποία το τεχνικό πρόβληµα δεν δύναται να αποκατασταθεί, ο ∆ηµοπρατών ή η cosmoONE
ενηµερώνει τους συµµετέχοντες για την ύπαρξη προβλήµατος και η Ηλεκτρονική ∆ηµοπρασία ακυρώνεται και
επαναλαµβάνεται σε ηµεροµηνία και ώρα που ο ∆ηµοπρατών θα γνωστοποιήσει εντός εύλογου χρόνου στους
Συµµετέχοντες.
Τεχνικό πρόβληµα συµµετέχοντος
Σε περίπτωση προβλήµατος της υποδοµής (σύνδεση Internet, βλάβη Η/Υ, πτώση τάσεως κ.τ.λ.) ενός συµµετέχοντα,
αυτός µπορεί να συνεχίσει τη συµµετοχή του στη ∆ηµοπρασία µε τη χρήση των εναλλακτικών τρόπων πρόσβασης οι
οποίοι είναι επιλογής και ευθύνης του συµµετέχοντα, όπως έχει ενηµερωθεί κατά την διάρκεια της εκπαίδευσης και έχει
δοκιµάσει κατά την εικονική δηµοπρασία (ανεξάρτητη σύνδεση στο Internet πχ ADSL/VDSL, GPRS/3G/4G, άλλον Η/Υ
desktop ή φορητό, UPS κ.τ.λ.).
Εγγυήσεις
Η cosmoONE και ο ∆ηµοπρατών δεν ευθύνονται και δεν παρέχουν οιαδήποτε εγγύηση έναντι των Συµµετεχόντων ότι η
πρόσβαση, η χρήση και η επικοινωνία τους µε το Σύστηµα των Ηλεκτρονικών ∆ηµοπρασιών θα είναι απρόσκοπτη, πλην
των περιπτώσεων δόλου και βαριάς αµέλειας.
Επίσης, η cosmoONE και ο ∆ηµοπρατών δεν ευθύνονται για την µη παροχή ή την πληµµελή παροχή της Υπηρεσίας που
οφείλεται σε ή σχετίζεται µε γεγονότα που βρίσκονται πέρα από την σφαίρα ελέγχου της (γεγονότα ανώτερης βίας).
Αποδοχή όρων
Οι διαγωνιζόµενοι που λαµβάνουν µέρος στην Ηλεκτρονική ∆ηµοπρασία αποδέχονται ρητά και ανεπιφύλακτα όλους τους
παραπάνω όρους.
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Terms of use of cosmoONE’s E-Auction Service

The present document contains the Terms of Use of cosmoONE’s E-Auction Service on the website

www.marketsite.gr

(hereinafter Service or E-Auction System).

These terms may be amended by cosmoONE without prior notice. All amendments will appear in this document. Every
user of the Service (hereinafter User or Bidder) must read the terms of use before each use of the Service and comply
with them. In all cases, use of the Service implies the unconditional acceptance of the terms of use as set out on this
site (hereinafter Terms of Use).
The Service is provided "as is", without the possibility of alterations or other interventions by the User.
Α. General Terms
Service - Participation - Password
The Service constitutes a web based platform for conducting electronic auctions, where cosmoONE has created and
configured , according to the instructions and specific needs of the party for whom the E-Auction is organised
(hereinafter Originator) , a software application for the execution of each specific auction (hereinafter Auction). The
method in which the Auction is performed (type of auction, type of offer submission, quantity, duration of auction etc.)
and the other terms of the Auction are specified by the Originator in the Auction notice (hereinafter Notice) which the
User acknowledges and unconditionally accepts.
The terms and conditions of participation of an individual or a legal entity in the Auction are determined by the
Originator, who allows their participation in the Auction. During their first participation in a cosmoONE E-Auction, the
users obtain a username and a password (hereinafter Credentials) which allow them to use the Service and participate
in the Auction.
In case of loss or any manner of violation of their Credentials, the User must immediately inform cosmoONE. The User
is responsible for prompt notification of cosmoONE (so that the latter can take the necessary actions) and also for
reporting each use of the Password after the time of loss until notifying cosmoONE. Similarly, the company must notify
cosmoONE when a user leaves the company or there is a change in their duties related to the E-Auction System.
Otherwise cosmoONE may not be held liable whatsoever for any actions, results and intended use, of such Credentials.
The Credentials may be cancelled by the Originator for such reasons as may be specified in the Notice. Finally, in the
event of any breach of the Terms of Use, cosmoONE may cancel a User’s Credentials and expel them from the Service,
even during an Auction without cosmoONE bearing any liability in this respect.
For security reasons during the auction, no multiple logins to the Service using the same Credentials will be permitted.
Liability - Warranties
cosmoONE merely hosts the website where Auctions are held. cosmoONE is not a broker, does not participate in
transactions between Originators and Users, is not involved in, nor does it have any jurisdiction over the context, the
subject matter, the purpose, the result and the completion of the transaction, nor does it provide any warranty
regarding the above.
Notification of the Auction results is the sole responsibility of the Originator.
cosmoONE is not involved in the authentication of personal details of each Company and its Users and does not
guarantee the correctness thereof.
The liability for the correctness, quality, any actual and legal defects of the products under Auction, as well as the
responsibility for their legitimate operation, lies exclusively with the Users, and cosmoONE bears no liability in this
respect. Any dispute of a legal or other nature between Originator and Users, or between Users, are not a concern for
cosmoONE, nor do they create a liability on the part of cosmoONE to make restitution for damages of any nature.
cosmoONE has no control whatsoever over the information communicated by users via the Service or exchanged
through the Service, and therefore bears no liability for any false, misleading, defamatory or otherwise offensive
information published through the Service.
The use of the Service for purposes which are illegal, or in opposition to common ethics of fair dealing and commercial
practice, is prohibited. Each User must comply with the Terms of Use and the terms of the Notice, use the Service with
prudence and caution, and refrain from any action which might compromise the operation of the Service or third party
rights.
The offers submitted by Users are binding and may not be revoked unless otherwise stated in the Notice. cosmoONE
does not guarantee the revocation of offers for any reason whatsoever.
The time and duration of the Auction — as determined by the Originator — are measured by the Service’s systems, as
detailed in section “Acceptable offers” below.
cosmoONE will not be responsible for any delays in the transmission, receipt, processing and delivery of offers through
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the Internet.
cosmoONE does not provide any warranties and will not be held liable for any indirect or consequential damages, loss
of revenues, profits or data, or any non-completion of an Auction, or non-participation in an Auction, or non-awarding
of the Auction to a User, resulting from, or connected with, the access to the Service, or the operation or use of the
Service, except in cases of malicious intent to deceive and gross negligence.
Use of the Service explicitly implies acknowledgment of the proper use of the Service and of the Auction rules, as
specified by the Originator in the relevant Notice.
cosmoONE bears no responsibility for Service misuse.
Finally, cosmoONE bears no responsibility for failure to provide, or incomplete provision of the Service, caused by or
connected with events, beyond its control (Force Majeure events), including but not limited to acts of God, relevant
prohibitive action or decision of a pertinent military or civil authority, civil war, coup d'etat, riot, fire, epidemics, flood,
earthquake, telecommunication network or Internet downtime, etc
Products
The Users guarantee that the products or services they offer:
• are not the products of theft or other illegal activity;
•

do not infringe any copyright, patent, or other third party proprietary rights;

•

are not classified as weapons or explosives;

•

are free from legal and actual defects;

•

do not breach the applicable legislation or commercial practice and ethics;

•

are not offensive nor incite pornography or the infringement of human rights;

•

do not constitute narcotic or other banned substances;

•

are free from viruses and/or other programmes which could harm computer systems of any type and do not
constitute pirated software.

Professional ethics
cosmoONE is forbidden to interfere by placing offers, or in any other way, with the purpose influencing the course of
the Auction.
Publicity
In the context of auction service provision, cosmoONE may publish information related to the benefits of the use of
the service in the Mass Media without disclosing any information or details about competing suppliers, the prices and
characteristics of the products offered by each candidate, the closing price, or any other information not mentioned in
the Notice.
Notwithstanding the above, cosmoONE may announce general statistics related to the Service, such as the Originator’s
name, the number of Bidders and Auctions, the aggregate discounts, and the budget of the auctions. The disclosure of
any information other than general statistics will require the written consent of the companies.
Applicable Law - Jurisdiction
Any dispute arising in relation to, or in connection with, the use of the service between cosmoONE and the Users, with
respect to these Terms, is resolved according to Greek Law and subject to the exclusive jurisdiction of the courts of
Athens.

Β. Special Terms
Before the auction
Bidder infrastructure
Participation in the eAuction requires that Bidders have the following infrastructure:
• Computer (PC or Mac) with one of the following supported browsers, Internet Explorer, Mozilla Firefox or Google
Chrome, in their current version;
• Internet connection via an ISP, such as: OTE, Hellas On Line, Forthnet, etc;
• E-mail account.
Training
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Training includes instructions to connect to the application and become familiar with the operation of the E-Auction
application.
The training methods provided by cosmoONE are:
•
•
•

eLearning
Tele-training
In-person training

When a user opts for in-person training, even though this training is available in electronic format, then such training
will be subject to a charge, unless otherwise specified in the relevant contract between cosmoONE and the Originator.
In-person training will take place at the premises of cosmoONE (or the Originator), in a suitably arranged area by
experienced cosmoONE representatives.
When, due to long-distance, an in-person training is not possible and no eLearning modules are available, then this
module will be offered by tele-training.
cosmoONE’s Helpdesk is available for clarifications and queries that may arise during training in the E-Auction
application.
cosmoONE has ensured that users are provided with the relevant training material (user manual), depending on the
selected training method.
Dry run Auction
Participants in the dry run Auction must:
• Check access, through their selected ISP network, to the E-Auction System using the same workstations which are
going to be used to participate in the E-Auction, as well as any network performance issues which might arise when
accessing the E-Auction System from their company network;
•

Identify and report any technical issues to cosmoONE to be resolved before the actual auction takes place;

• Verify that they have, and checked proper operation of, at least one back-up computer to connect to the EAuction application;
• Verify that they have, and checked proper operation of, at least one alternative method of Internet connection in
order to connect to the E-Auction application;
•

Check all the company’s User Credentials on the E-Auction application;

•

Become familiar with the auction system so that no queries arise during the actual Auction, etc;

• Submit offers using all the company’s User Credentials who are to participate in the actual Auction, so as to verify
proper operation of all usernames / passwords.

Participation in the dry run Auction is mandatory in the sense that, in the case of non-participation, cosmoONE and the
Originator will not be responsible for any misunderstanding or incorrect use of the system during the E-Auction. It is
clarified that participants will be considered to have fully familiarized themselves with the E-Auction System once they
have been informed about the available training methods and their obligation to participate in the dry run auction.
During the auction
Acceptable offers
A bidder’s offer will be accepted by the system only when the following two conditions are met in aggregate:
1.

An offer is processed on the cosmoONE system within the specified time period (time-wise valid).

More specifically:
An offer will be considered to be time-wise valid and is submitted to the auction system when processed by the
cosmoONE systems during the auction and any extensions thereto, counting from the commencement of processing
by cosmoONE systems only, not from the time such offer was initially received by said systems or the send time
shown on the bidder’s screen. The time of processing follows the time an offer is received, and the time an offer is
received follows the time it was submitted, since the period for the offer to be transmitted from the bidder’s system to
the cosmoONE system and the period to processing by the cosmoONE system, intervene.
In the case that a submitted offer includes more than one price quotes, no single processing period will apply to the
offer as a whole, but each quote submitted in the offer will be subject to the applicable reference period, namely the
time at which processing commences for each quote separately.
Each time-wise valid offer will be considered submitted, and will be accepted or rejected as per the following
conditions.
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2.

It is in compliance with the rules for each auction:

Each auction may be of a specific type (English, Dutch, Yankee, Math, etc).
Each type follows certain rules (lowest bid, price-quantity combination, price-submission time combination, technical
score-financial bid combination, etc.). The type and rules are mentioned in the terms of each auction.
Each time an offer is submitted to the System, an indication (message) is displayed on the Bidder’s screen showing
whether their offer has been accepted or not. An offer that does not meet the terms (as set by the Originator) will not
be accepted by the System and be considered as never submitted, and will not be taken into account at any point of
the auction.
Faults and technical problems
cosmoONE has taken all necessary and reasonable measures to prevent the occurrence of technical problems during
the actual auction.
In cases where a technical problem occurs, the following will apply:
Technical problem with cosmoONE’s Systems
In case of a serious problem in the technical infrastructure of cosmoONE’s system during the E-Auction, the Originator
retains the right to pause the Auction and resume it once the problem has been resolved. The Auction time will be
extended accordingly (three minutes at a minimum), after the prompt notification of bidders to be made by the
Originator or cosmoONE.
In the event a technical problem cannot be resolved, the Originator or cosmoONE will notify the bidders regarding the
problem, and the E-Auction will be postponed for such date and time as the Originator may communicate to the
bidders within a reasonable period of time.
Technical problem with bidder’s infrastructure
In case of a problem in a bidder’s infrastructure (Internet connection, computer failure, power outage, etc.), such
bidder may continue his participation in the Auction, using alternative means of access, which are the choice and
responsibility of the bidder, as advised during the training and tested during the dry run auction (independent Internet
connection e.g. ADSL/VDSL, GPRS/3G/4G, different computer (desktop or laptop), UPS, etc).
Warranties
cosmoONE and the Originator are not responsible for, and provide no warranty whatsoever to the Bidders that their
access, use, and communication with the E-Auction System will be uninterrupted, except in cases of malicious intent to
deceive and gross negligence.
Furthermore, cosmoONE and the Originator are not responsible for failure to provide, or incomplete provision of, the
Service, caused by or connected with events beyond their control (Force Majeure events).
Acceptance of terms
All Users of the E-Auction Service explicitly and unreservedly accept all of the above terms.

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, 20 Ιανουαρίου 2017
Ο Πρόεδρος της ΡΑΕ

∆ρ. Νικόλαος Γ. Μπουλαξής
Digitally Signed By: NIKOLAOS BOULAXIS
Location: Athens
Reason: I approve this document
Signing Date: 23/01/2017 12:20:52 GMT +02:00
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