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Εισαγωγή
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Σε εφαρμογή του Κώδικα του Ελληνικού Διαχείρισης Συστήματος Μεταφοράς
Ηλεκτρικής Ενέργειας (Κώδικας ΕΣΜΗΕ), ο παρών Κανονισμός Δημοπρασιών
για τη διαθεσιμότητα ισχύος για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας καθορίζει
τους όρους που διέπουν την διενέργεια Δημοπρασιών με σκοπό την σύναψη
Συμβάσεων Υπηρεσίας Ευελιξίας μεταξύ του ΑΔΜΗΕ και του Επιλεγέντα
Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας.
Οι Δημοπρασίες για τη διαθεσιμότητα ισχύος για την παροχή Υπηρεσίας
Ευελιξίας διεξάγονται από τον ΑΔΜΗΕ.

2.

Ορισμοί
Αρχείο Προσφοράς: Αρχείο καθορισμένης φόρμας με το οποίο υποβάλλεται
ηλεκτρονικά προσφορά από τον Συμμετέχοντα στη Δημοπρασία για τη
διαθεσιμότητα ισχύος για την Παροχής Ισχύος Ευελιξίας. Η υποβολή του
γίνεται μέσω του Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής Προσφορών (FLECSA)
του ΑΔΜΗΕ.
Δημοπρασία για τη διαθεσιμότητα ισχύος για την παροχή Ισχύος Ευελιξίας
(Δημοπρασία): Η Δημοπρασία που διενεργείται από τον ΑΔΜΗΕ για τη
σύναψη Συμβάσεων Υπηρεσίας Ευελιξίας, η οποία διέπεται από τον παρόντα
Κανονισμό.
Επιλεγείς Πάροχος Υπηρεσίας Ευελιξίας: Ο Συμμετέχων ο οποίος μετά το
πέρας της Δημοπρασίας επιλέχθηκε για την παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας.
Flexible Capacity Service Auction (FLECSA): To Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής
Προσφορών του ΑΔΜΗΕ, το οποίο χρησιμοποιείται για την υποβολή
προσφορών κατά την διενέργεια της Δημοπρασίας.
Κωδικός EIC: Energy Identification Code.
Κατακυρωθείσα Ισχύς Ευελιξίας: Προκύπτει ως αποτέλεσμα Δημοπρασίας σε
MW, με ακρίβεια 1 MW, για συγκεκριμένο Πάροχο Υπηρεσίας Ευελιξίας.
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας: Η Σύμβαση που συνάπτεται μεταξύ
του ΑΔΜΗΕ και του επιλεγέντα Παρόχου Υπηρεσίας μετά τη διενέργεια της
σχετικής Δημοπρασίας από τον ΑΔΜΗΕ. . Η Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας
Ευελιξίας διέπεται από τις διατάξεις του Κώδικα ΕΣΜΗΕ και από τον παρόντα
κανονισμό.
Συμμετέχων: Ο Πάροχος Υπηρεσίας Ευελιξίας, όπως έχει εγγραφεί στο
Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων, και ο οποίος συμμετέχει στην Δημοπρασία
Ισχύος Ευελιξίας
Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Ευελιξίας: Η συνολική Ισχύς Ευελιξίας σε
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MW η οποία δημοπρατείται κατά την αντίστοιχη Δημοπρασία και της οποίας
το ύψος ορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 298 του ΚΔΣ.
Υπηρεσία Ευελιξίας: Η ταχεία αύξηση ή μείωση της ισχύος του επιλεγέντος
Παρόχου, ώστε να καλύπτει τη ζήτηση του ΕΣΜΗΕ, ακολουθώντας τις Εντολές
Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος. Οι Πάροχοι πρέπει να έχουν την
ικανότητα ανταπόκρισης εντός τριών ωρών από την έκδοση σχετικής Εντολής
Κατανομής του Διαχειριστή του Συστήματος, με μετρούμενο ρυθμό μεταβολής
της ισχύος του για αύξηση ή μείωση της παραγωγής/έγχυσης ή κατανάλωσης/
απορρόφησης μεγαλύτερο ή ίσο με οχτώ (8) MW το λεπτό, και δυνατότητα
απόκρισης για τουλάχιστον τρεις (3) συνεχόμενες ώρες. Ειδικότερα η
ικανότητα ανταπόκρισης των Κατανεμόμενων θερμικών μονάδων
ηλεκτροπαραγωγής ορίζεται από θερμή κατάσταση
Οι όροι οι οποίοι αναγράφονται στον παρόντα Κανονισμό με κεφαλαία
γράμματα και δεν περιέχονται στο παρόν άρθρο, έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στα σχετικά άρθρα του ΚΔΣ.

3.

Γενικά

3.1

Ιστοσελίδα Δημοπρασιών Ισχύος Ευελιξίας
Ο ΑΔΜΗΕ δημοσιεύει στην ιστοσελίδα του, κατ’ ελάχιστο, τα ακόλουθα,
αναφορικά με τις Δημοπρασίες Ισχύος Ευελιξίας:
i.
ii.
iii.

iv.
v.

4.

Τον παρόντα Κανονισμό Δημοπρασιών για τη διαθεσιμότητα ισχύος για
την παροχή της Υπηρεσίας Ευελιξίας .
Το Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων.
Τις Προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την συμμετοχή στις
Δημοπρασίες Ισχύος Ευελιξίας και τον Πίνακα Κατάταξης που
προκύπτει μετά το πέρας των Δημοπρασιών.
Διαθέσιμα υποδείγματα προς χρήση από τους Συμμετέχοντες στις
Δημοπρασίες Ισχύος Ευελιξίας (π.χ. bid files).
Άλλες σχετικές πληροφορίες.

Προϋποθέσεις Συμμετοχής στις Δημοπρασίες
Προϋπόθεση συμμετοχής των Παρόχων Ευελιξίας στις Δημοπρασίες Ισχύος
Ευελιξίας είναι η εγγραφή τους στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων που τηρεί ο
ΑΔΜΗΕ. Σημειώνεται ότι για την συμμετοχή σε μια Δημοπρασία πρέπει η
αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων να έχει κατατεθεί
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία διεξαγωγής της
εκάστοτε Δημοπρασίας και η αντίστοιχη βεβαίωση εγγραφής να έχει εκδοθεί
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από τον Διαχειριστή του Συστήματος τουλάχιστον δύο (2) εργάσιμες ημέρες
πριν την διεξαγωγή της σχετικής Δημοπρασίας.
Η εγγραφή στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων αποτελεί πρόταση σύναψης
Σύμβαση Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, η οποία συνάπτεται για κάθε
Επιλεγέντα Πάροχο Υπηρεσίας Ευελιξίας με την κατακύρωση των
αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας.

5

Διαδικασία της Δημοπρασίας

5.1 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοπρασία
Ισχύος Ευελιξίας
Η Δημοπρασία διεξάγεται μετά από Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για
συμμετοχή στη Δημοπρασία που δημοσιεύεται από τον ΑΔΜΗΕ.
Σε κάθε Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή
στη
Δημοπρασία θα εξειδικεύονται, κατ’ ελάχιστον, οι εξής πληροφορίες:
i. Η Ημερομηνία διεξαγωγής της Δημοπρασίας.
ii. Οι προϋποθέσεις συμμετοχής στη Δημοπρασία.
iii. Η Συνολική Δημοπρατούμενη Ισχύς Ευελιξίας σε MW.
iv. Η Συμβατική Περίοδος Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, δηλαδή η χρονική
περίοδος για την οποία οι Επιλεγέντες Πάροχοι Υπηρεσίας Ευελιξίας
έχουν την υποχρέωση παροχής της υπηρεσίας Ευελιξίας βάσει της
Δημοπρασίας Ισχύος Ευελιξίας.
v. Οι χρονοθυρίδες έναρξης και λήξης της υποβολής προσφορών.
vi. Ο χρόνος κοινοποίησης των προκαταρκτικών αποτελεσμάτων της
δημοπρασίας
vii. Η προθεσμία υποβολής ενστάσεων κατά των προκαταρκτικών
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας
viii. Ο χρόνος κοινοποίησης και δημοσίευσης των οριστικών
αποτελεσμάτων της δημοπρασίας
ix. Τα Στοιχεία αρμόδιας υπηρεσίας του Διαχειριστή του Συστήματος για
την παροχή διευκρινίσεων και την υποβολή των ενστάσεων κατά των
αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Διακοπτόμενου Φορτίου
(ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ).
H Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για συμμετοχή στη Δημοπρασία
Ισχύος Ευελιξίας διέπεται από το περιεχόμενο του παρόντος. Σε περίπτωση
που το περιεχόμενο της Πρόσκλησης έρχεται σε αντίθεση με το περιεχόμενο
του Κανονισμού, υπερισχύει ο τελευταίος. Η Πρόσκληση θα δημοσιεύεται στην
ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ τουλάχιστον πέντε (5) εργάσιμες ημέρες πριν την
ημερομηνία διενέργειας της Δημοπρασίας, η οποία θα γίνεται γνωστή στους
ενδιαφερόμενους δώδεκα (12) ημερολογιακές ημέρες πριν τη διεξαγωγή της.
5.2

Υποβολή προσφορών για κάθε Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου
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Κάθε προσφορά υποβάλλεται σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην Πρόσκληση
Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στη Δημοπρασία Ισχύος Ευελιξίας
και πρέπει:
i.
να περιλαμβάνει τα στοιχεία του υποδείγματος προσφοράς, όπως
δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ.
ii.
να αφορά ακριβώς την Ισχύ Ευελιξίας σε MW, όπως αυτή έχει
καταχωρηθεί στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων.
Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να επιμερίσει την Ισχύ Ευελιξίας για την οποία
υποβάλλει προσφορά, σε δέκα (10) το πολύ επί μέρους τμήματα. Κάθε τμήμα
περιλαμβάνει συγκεκριμένη ποσότητα ισχύος με ακρίβεια 1 ΜW και
συγκεκριμένη προσφερόμενη τιμή (ακέραιος αριθμός) σε € ανά MW-έτος με
ακρίβεια 1 € ανά MW-έτος. Η προσφερόμενη τιμή πρέπει να είναι αύξουσα
στα διαδοχικά τμήματα ποσότητας ισχύος. Για τις Κατανεμόμενες Μονάδες
Παραγωγής η ποσότητα ισχύος του πρώτου προσφερόμενου τμήματος πρέπει
να είναι μεγαλύτερη ή ίση με την Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή σύμφωνα με τα
Δηλωμένα Χαρακτηριστικά Μονάδας.
Η εκάστοτε προσφερόμενη τιμή του κάθε τμήματος πρέπει να είναι ακέραιος
αριθμός μεγαλύτερός ή ίσος με το μηδέν (0) και να μην υπερβαίνει τις 39.000
€ ανά MW-έτος.
Οι Συμμετέχοντες που εκπροσωπούν Κατανεμόμενες Μονάδες Παραγωγής
που είναι εγγεγραμμένες στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων είναι
υποχρεωμένοι να υποβάλλουν στις Δημοπρασίες Ισχύος Ευελιξίας προσφορές
με συνολική ποσότητα ισχύος ίση με την Ισχύ Ευελιξίας, όπως αυτή έχει
καταχωρηθεί το Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων, για κάθε Κατανεμόμενη
Μονάδα που εκπροσωπούν. Σε περίπτωση που η προσφορά που υποβάλλεται
από Συμμετέχοντα κατά τη διενέργεια της Δημοπρασίας, περιλαμβάνει
ποσότητα ισχύος μεγαλύτερη από την Ισχύ Ευελιξίας τότε περικόπτεται
ποσότητα ισχύος από τα τμήματα της προσφοράς ξεκινώντας από το τελευταίο
τμήμα και συνεχίζοντας με τα υπόλοιπα τμήματα μέχρι η συνολική ποσότητα
ισχύος της προσφοράς να ισούται με την Ισχύ Ευελιξίας. Οι τιμές των τμημάτων
της προσφοράς δεν μεταβάλλονται κατά την παραπάνω διαδικασία. Σε
περίπτωση που η προσφορά που υποβάλλεται από Συμμετέχοντα
περιλαμβάνει ποσότητα ισχύος μικρότερη από την Ισχύ Ευελιξίας τότε η
ποσότητα ισχύος του τελευταίου βήματος αυξάνεται έτσι ώστε η συνολική
ποσότητα ισχύος της προσφοράς να ισούται με την Ισχύ Ευελιξίας. Η τιμή του
τελευταίου βήματος της προσφοράς δεν μεταβάλλεται. Σε περίπτωση που, για
Κατανεμόμενη Μονάδα Παραγωγής, δεν υποβληθεί προσφορά ή η προσφορά
απορριφθεί, βάσει των διατάξεων του Κανονισμού Δημοπρασιών για την
Παροχή Υπηρεσίας Ευελιξίας, τότε για αυτή την Κατανεμόμενη Μονάδα
Παραγωγής δημιουργείται προσφορά με ένα μοναδικό τμήμα με ποσότητα
ισχύος ίση με την Ισχύ Ευελιξίας που έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ευέλικτων
Παρόχων και τιμή ίση με 39.000 €/MW-έτος. Η προσφορά αυτή νοείται και
5
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έχει όλες τις συνέπειες ωσάν η προσφορά αυτή να είχε υποβληθεί από τον
Συμμετέχοντα.
Εντός της καθορισμένης περιόδου υποβολής προσφορών, ο Συμμετέχων
μπορεί να υποβάλει νέες αναθεωρημένες προσφορές. Μόνο η πιο πρόσφατα
υποβληθείσα προσφορά θα λαμβάνεται υπόψη κατά την αξιολόγηση των
προσφορών.
Κάθε Συμμετέχων αποδέχεται την κατακύρωση σε αυτόν μέρους της Ισχύος
Ευελιξίας, καθώς και την κατακύρωση σε αυτόν ενός εκ των επιμέρους
τμημάτων Ισχύος Ευελιξίας, εφόσον έχει επιμερίσει την προσφορά του σε
τμήματα.
Δεν επιτρέπεται υποβολή προσφοράς υπό αίρεση, όρο ή επιφύλαξη, καθώς και
η υποβολή εναλλακτικών προσφορών.
Η υποβολή προσφορών γίνεται ηλεκτρονικά μέσω του συστήματος FLECSA του
ΑΔΜΗΕ και μέσω καθορισμένης Φόρμας Προσφοράς (bid file) που παρέχεται
από τον ΑΔΜΗΕ στην ιστοσελίδα του πριν από τη Δημοπρασία Διακοπτόμενου
Φορτίου.
Στη Φόρμα Προσφοράς θα συμπληρώνονται τα εξής :
i.
Η επωνυμία του Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας.
iii.
Ο κωδικός EIC του Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας
iv.
Η Προσφορά (δέκα (10) το πολύ ζεύγη ποσότητας ισχύος σε MW και
τιμής σε Ευρώ ανά MW-έτος) η οποία αντιστοιχεί στην Ισχύ Ευελιξίας όπως
αυτή έχει καταχωρηθεί στο Μητρώο Ευέλικτων Παρόχων.
Εάν η προσφορά δεν πληροί τους όρους του παρόντος άρθρου κρίνεται μη
αποδεκτή και για την Κατανεμόμενη Μονάδα που αφορά η προσφορά αυτή
λαμβάνονται υπόψη τα προβλεπόμενα του παρόντος άρθρου.

5.3

Τρόπος ικανοποίησης Προσφορών Ισχύος Ευελιξίας
Για κάθε Συμμετέχοντα μπορεί να ικανοποιηθούν ένα, περισσότερα ή όλα τα
τμήματα Προσφερόμενης Ισχύος Ευελιξίας από αυτά στα οποία έχει επιμερίσει
την προσφορά του ή και μέρος τμήματος Προσφερόμενης Ισχύος Ευελιξίας
ανάλογα με το αποτέλεσμα της Δημοπρασίας.

5.4

Μέθοδος αξιολόγησης προσφορών
Η αξιολόγηση των προσφορών της Δημοπρασίας Ευελιξίας γίνεται με κριτήριο
τη χαμηλότερη τιμή προσφοράς.
Για κάθε Δημοπρασία Ισχύος Ευελιξίας δημιουργείται η καμπύλη προσφοράς
της δημοπρασίας ξεκινώντας από το τμήμα προσφοράς με την χαμηλότερη
τιμή και συνεχίζοντας με τα επόμενα βήματα με αύξουσα σειρά τιμής
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καταλήγοντας στο τμήμα προσφοράς με την υψηλότερη τιμή. Για κάθε
Δημοπρασία Ισχύος Ευελιξίας η αξιολόγηση γίνεται αρχίζοντας από το
αξιολογούμενο προς κατακύρωση τμήμα Προσφερόμενης Ισχύος Ευελιξίας
για την οποίο έχει προσφερθεί η χαμηλότερη τιμή, αθροίζοντας στην συνέχεια
κάθε μία από τις προσφερόμενες ποσότητες κατά σειρά προσφερόμενης τιμής
από τη χαμηλότερη προς την υψηλότερη, έως ότου η συνολική ποσότητα
Ισχύος Ευελιξίας, από τους Συμμετέχοντες, να ισούται ή να υπερβαίνει για
πρώτη φορά τη Συνολική Ισχύ Ευελιξίας.
Η τιμή στην οποία συμβαίνει αυτό συνιστά την Μέγιστη Αποδεκτή Τιμή
Προσφορών. Όλα τα αξιολογούμενα προς κατακύρωση τμήματα για τα οποία
έχει προσφερθεί τιμή μικρότερη ή ίση της Μέγιστης Αποδεκτής Τιμής
Προσφορών επικυρώνονται στον Πάροχο με βάση την τιμή προσφοράς (payas bid) του κάθε τμήματος η οποία λαμβάνεται υπόψη για τον καθορισμό του
οικονομικού αντισταθμίσματος σύμφωνα με τα αναφερόμενα στο άρθρο 295
του ΚΔΣ.
Εάν στο επίπεδο της Μέγιστης Αποδεκτής Τιμής η ποσότητα των τμημάτων
προσφερόμενης Ισχύος Ευελιξίας από δύο η περισσότερους Συμμετέχοντες, οι
οποίοι έχουν υποβάλει την ίδια τιμή, υπερβαίνει την εναπομένουσα ποσότητα
της συνολικής Ισχύος Ευελιξίας τότε επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα
τμήματα προσφορών με την ακόλουθη σειρά: (α) οι Υδροηλεκτρικές Μονάδες,
(β) τα συστήματα απόκρισης ζήτησης και τα συστήματα αποθήκευσης
ηλεκτρικής ενέργειας, και (γ) οι Θερμικές Μονάδες . Μεταξύ των τμημάτων
προσφορών που ανήκουν στην ίδια κατηγορία ο επιμερισμός ποσότητας ισχύος
σε κάθε τμήμα προσφοράς γίνεται κατ’ αναλογία της ποσότητας ισχύος των
ανωτέρω τμημάτων προσφοράς. Στην περίπτωση που στα τμήματα προσφορών
υπάρχουν τμήματα που αντιστοιχούν στην Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή τότε
αυτά επιλέγονται στο σύνολό τους κατά προτεραιότητα μεταξύ των τμημάτων
της ίδιας κατηγορίας, αν η υπολειπόμενη Συνολική Δημοπρατούμενη Ευέλικτη
Ισχύς επαρκεί, σε διαφορετική περίπτωση δεν επιλέγονται καθόλου. Αν
απαιτείται να γίνει επιλογή μεταξύ τμημάτων προσφορών που αντιστοιχούν στην
Τεχνικά Ελάχιστη Παραγωγή τότε επιλέγονται κατά προτεραιότητα τα τμήματα
των προσφορών οι οποίες υπεβλήθησαν νωρίτερα. Στην περίπτωση αυτή γίνεται
χρήση της χρονοσήμανσης της υποβολής του κρυπτογραφημένου αρχείου της
προσφοράς σύμφωνα με το Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προσφορών
(FLECSA). Σε περίπτωση ίδιας χρονοσήμανσης των προσφορών τότε η επιλογή
γίνεται τυχαία, Αν απαιτείται οι ποσότητες στρογγυλοποιούνται προς τα κάτω.
Εάν η συνολικά Προσφερόμενη Ευέλικτη Ισχύς από τους Συμμετέχοντες είναι
μικρότερη της Συνολικής Διακοπτόμενης Ισχύος Ευελιξίας, ο ΑΔΜΗΕ
αναστέλλει τη Δημοπρασία Ισχύος Ευελιξίας.
5.5

Διαδικασία σε περίπτωση αδυναμίας διενέργειας των Δημοπρασιών Ισχύος
Ευελιξίας
Σε περίπτωση που υπάρξει αδυναμία διενέργειας της Δημοπρασίας Ισχύος
Ευελιξίας σύμφωνα με το δημοσιευμένο χρονοδιάγραμμα στη σχετική
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Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος, ο ΑΔΜΗΕ δύναται να παρατείνει την
διενέργεια της Δημοπρασίας ή να προχωρήσει σε αναβολή της Δημοπρασίας
και διενέργειάς 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.
Οι Συμμετέχοντες έχουν την υποχρέωση να ενημερώσουν άμεσα τον ΑΔΜΗΕ
σε περίπτωση που αντιμετωπίσουν οποιοδήποτε πρόβλημα πρόσβασης στο
Ηλεκτρονικό Σύστημα Υποβολής Προσφορών (FLECSA).
Ο ΑΔΜΗΕ δεν φέρει καμιά ευθύνη σε περίπτωση αδυναμίας επικοινωνίας με
τους Συμμετέχοντες μέσω των δηλωμένων από αυτούς στοιχείων
επικοινωνίας.

6
6.1

Αποτελέσματα Δημοπρασίας
Κατακύρωση της δημοπρασίας
Ο Πίνακας Κατάταξης με τα αποτελέσματα της Δημοπρασίας Ισχύος Ευελιξίας
περιλαμβάνει την Κατακυρωθείσα Ισχύ Ευελιξίας ανά Επιλεγέντα Πάροχο
Υπηρεσίας Ευελιξίας και την Μέγιστη Αποδεκτή Τιμή Προσφορών.
Με τη συμμετοχή τους στη Δημοπρασία οι Πάροχοι Υπηρεσίας Ευελιξίας
αποδέχονται ως δεσμευτικό το οριστικό αποτέλεσμα των δημοπρασιών.
Με την κατακύρωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας, ο Πάροχος
Υπηρεσίας Ευελιξίας υποχρεούται να παρέχει την Υπηρεσία Ευελιξίας για το
χρονικό διάστημα που αφορά η δημοπρασία σύμφωνα με την πρόσκληση
ενδιαφέροντος. Η Υπηρεσία Ευελιξίας παρέχεται σύμφωνα με τους όρους του
ΚΔΣ και του Κανονισμού και για την ισχύ και με την τιμή που περιλαμβάνεται
στα αποτελέσματα της Δημοπρασίας. Τυχόν μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων
του Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας συνεπάγεται την επιβολή κυρώσεων,
σύμφωνα με το άρθρο 301 του Κώδικα.
Στην περίπτωση που βάσει των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας κατακυρωθεί
Ισχύς Ευελιξίας σε μονάδα η οποία βρίσκεται σε Μείζονα Βλάβη, τότε για όσες
ημέρες διαρκεί η Μείζονα Βλάβη, επιλέγονται τα τμήματα προσφορών από την
καμπύλη προσφοράς της Δημοπρασίας τα οποία βρίσκονται αμέσως μετά το
τελευταίο τμήμα προσφορών που επιλέχθηκε βάσει του άρθρου 5.4, μέχρι να
καλυφθεί η ανωτέρω ποσότητα κατακυρωθείσας Ισχύος Ευελιξίας σε MW της
μονάδας σε Μείζονα Βλάβη. Αν απαιτείται εφαρμόζονται οι διατάξεις του
άρθρου 5.4. Για τις ημέρες που διαρκεί η Μείζονα Βλάβη οι Πάροχοι Υπηρεσίας
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Ευελιξίας των οποίων τα τμήματα προσφοράς επιλέχθηκαν με την ανωτέρω
διαδικασία υποκαθίστανται στα δικαιώματα και υποχρεώσεις του αρχικά
επιλεγέντος Παρόχου. Ειδικά, η αποζημίωση κάθε ενός από τα τμήματα που
επιλέχθηκαν με την ανωτέρω διαδικασία υπολογίζεται βάσει της τιμής
προσφοράς του συγκεκριμένου τμήματος και όχι βάσει της κατακυρωθείσας
τιμής των τμημάτων προσφοράς που αντιστοιχούν στη μονάδα με Μείζονα
Βλάβη. Ο Πάροχος Υπηρεσίας Ευελιξίας δεν δικαιούνται αποζημίωση για την
χρονική περίοδο που βρίσκεται σε Μείζονα Βλάβη. Η ανωτέρω διαδικασία
εφαρμόζεται και στην περίπτωση που η Μείζονα Βλάβη διαπιστώνεται μετά την
ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Ισχύος Ευελιξίας. Ο
Διαχειριστής του Συστήματος αναρτά στην ιστοσελίδα του την ισχύ για την
οποία εφαρμόστηκε η ανωτέρω διαδικασία. Ο Διαχειριστής του Συστήματος
αναρτά στην ιστοσελίδα του το όνομα του Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας που
υπέστη Μείζονα Βλάβη, την ισχύ που επιλέχθηκε αρχικά στην δημοπρασία, την
περίοδο που αφορά η Μείζονα Βλάβη, καθώς και τα ονόματα των Παρόχων
Υπηρεσίας Ευελιξίας και την ισχύ που τους επιμερίστηκε βάσει της ανωτέρω
διαδικασίας.
Ο Πίνακας Κατάταξης δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ.
Η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας Ισχύος Ευελιξίας από το
Διαχειριστή συνιστά απευθυντέα δήλωση αποδοχής της πρότασης σύναψης
της σχετικής Σύμβασης Παροχής Υπηρεσίας Ευελιξίας, σύμφωνα με τα
αποτελέσματα της Δημοπρασίας. Η Σύμβαση αυτή συνάπτεται μεταξύ του
ΑΔΜΗΕ και του Επιλεγέντα Παρόχου Υπηρεσίας Ευελιξίας από το χρόνο που τα
αποτελέσματα της Δημοπρασίας καθίστανται οριστικά, χωρίς άλλη
διατύπωση.
6.2

Προθεσμία υποβολής ένστασης
Κάθε Συμμετέχων στη Δημοπρασία Ισχύος Ευελιξίας μπορεί να υποβάλει
ένσταση επί των αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας εντός της προθεσμίας που
προσδιορίζεται στην Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή
στη Δημοπρασία Διακοπτόμενου Φορτίου.
Η ένσταση πρέπει να υποβληθεί μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην
ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται στο ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I.
Σε περίπτωση που η ένσταση γίνει αποδεκτή, ο ΑΔΜΗΕ θα προβεί είτε σε
αντίστοιχη τροποποίηση των αποτελεσμάτων, είτε σε ακύρωση της
Δημοπρασίας Ισχύος Ευελιξίας και επαναπροκήρυξη αυτής για την υποβολή
νέων προσφορών από τους Συμμετέχοντες.
Αν δεν υποβληθεί ένσταση μέσα στο προβλεπόμενο χρονικό διάστημα τα
αποτελέσματα της Δημοπρασίας Ισχύος Ευελιξίας θεωρούνται οριστικά.

7

Λοιποί όροι
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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 Νόμιμου Εκπροσώπου του.
7.2. Επίλυση Διαφορών
Οι Δημοπρασίες Ισχύος Ευελιξίας διέπονται από την Ελληνική Νομοθεσία. Για
οποιαδήποτε διαφορά ή διένεξη που μπορεί να προκύψει μεταξύ των
Συμβαλλόμενων κατά την ερμηνεία και την εφαρμογή του παρόντος Κανονισμού
Δημοπρασιών, η οποία δεν μπορεί να ρυθμιστεί φιλικά ή δεν συμφωνείται να
επιλυθεί με διαιτησία, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον Κώδικα Διαχείρισης
Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας, όπως ισχύει,
αποκλειστικά αρμόδια για την επίλυση της διαφοράς ή της διένεξης ορίζονται τα
Δικαστήρια των Αθηνών.
7.3. Γλώσσα
Οι Δημοπρασίες Διακοπτόμενου Φορτίου διεξάγονται στην ελληνική γλώσσα.
7.4. Ισχύς και Τροποποίηση Κανονισμού Δημοπρασιών
Ο Κανονισμός αυτός βρίσκεται σε ισχύ για όσο διάστημα ισχύουν οι σχετικές διατάξεις
του Κώδικα Διαχείρισης Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας.
Ο ΑΔΜΗΕ διατηρεί το δικαίωμα τροποποίησης του παρόντος Κανονισμού
Δημοπρασιών, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, όποτε κριθεί σκόπιμο. Ο νέος
Κανονισμός Δημοπρασιών θα δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του ΑΔΜΗΕ.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Στοιχεία Επικοινωνίας ΑΔΜΗΕ
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Για θέματα που αφορούν στη διενέργεια των Δημοπρασιών και τις ενστάσεις:
Κλάδος Διασυνοριακού Εμπορίου
Διεύθυνση Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
Ασκληπιού 22
ΤΚ-14568 Κρυονέρι
Τηλέφωνο:

+30 210 629 4243, -4266, -4235, 4139

Fax

+30 210 629 4142

:

e-mail: scheduling@admie.gr

Για θέματα που αφορούν το ηλεκτρονικό σύστημα υποβολής προσφορών (ILSA):
Διεύθυνση Πληροφορικής
Δυρραχίου 89 και Κηφισού
Τ.Κ-104 43 Αθήνα
Telephone:

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

Fax

+30 210 519 2303

:

e-mail: IT.flecsaadmie.gr
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