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1 Πεδίο Εφαρμογής Κανονισμού 

O Κανονισμός Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης (εφεξής «Κανονισμός Δημοπρασιών») καθορίζει τους 

όρους και τις προδιαγραφές για την οργάνωση και διεξαγωγή Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης 

(εφεξής «Δημοπρασίες») που έχουν εκδοθεί για ηλεκτρική ενέργεια που παράγεται από σταθμούς ΑΠΕ και 

ΣΗΘΥΑ. Οι Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης διενεργούνται από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε, εις το εξής 

«Λειτουργός των Δημοπρασιών», υπό την ιδιότητά της ως Φορέα Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης 

σύμφωνα με την Υπουργική Απόφαση αρ. ΥΠΕΝ/ΔΑΠΕΕΚ/81331/3661 ΦΕΚ Β΄4246/2022 (εις το εξής 

Υπουργική Απόφαση) και το άρθρο 18Α του νόμου 3468/2006.  

Ειδικότερα, με τον παρόντα κανονισμό καθορίζονται: 

α) Το Μητρώο Συμμετεχόντων στις Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης, ο φορέας τήρησης του 

Μητρώου αυτού και η διαδικασία και οι προϋποθέσεις εγγραφής σε αυτό, 

β) ο τύπος και η διαδικασία οργάνωσης και διεξαγωγής των δημοπρασιών πώλησης Εγγυήσεων  

Προέλευσης, με πλειοδοτικούς διαγωνισμούς, καθώς και ο τύπος και ο χρόνος υποβολής των 

προσφορών, 

γ) οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στις δημοπρασίες, του Λειτουργού των 

Δημοπρασιών σε σχέση με τις Δημοπρασίες , καθώς και η μεταξύ τους συνεργασία με σκοπό την 

ομαλή λειτουργία τους, 

δ) τυχόν εξειδίκευση και συμπλήρωση των αρμοδιοτήτων του Φορέα Έκδοσης Εγγυήσεων 

Προέλευσης, όπως καθορίζονται στις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας, 

ε) οι κανόνες και οι διαδικασίες κάλυψης, εκκαθάρισης και διακανονισμού των συναλλαγών, 

καθώς και θέματα προκαταβολών, ρητρών, προπληρωμών και εξόφλησης, 

στ) η τήρηση των αναγκαίων λογαριασμών για τη λειτουργία των δημοπρασιών  και για τον 

διακανονισμό των συναλλαγών, 

ζ) η επιβολή κυρώσεων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης των συμμετεχόντων στις Δημοπρασίες με 

τον Κανονισμό Δημοπρασιών, 

η) οι κανόνες για τη διασφάλιση της αδιάλειπτης, απρόσκοπτης και ασφαλούς λειτουργίας των 

πληροφοριακών συστημάτων του Λειτουργού των Δημοπρασιών σε σχέση με τη διενέργεια των 

Δημοπρασιών, 

θ) ο τρόπος και η διαδικασία δημοσίευσης των απαραίτητων πληροφοριών για τη λειτουργία των 

Δημοπρασιών και τη συμμετοχή σε αυτές, 

ι) ο τρόπος και η διαδικασία προστασίας εμπορικά ευαίσθητων και προσωπικών δεδομένων, 

ια) το τέλος συμμετοχής υπέρ του Λειτουργού των Δημοπρασιών  που καταβάλλουν οι 

συμμετέχοντες στην Δημοπρασία, 

ιβ) κάθε άλλη ρύθμιση απαραίτητη για την εύρυθμη, διαφανή και αποδοτική λειτουργία των 

Δημοπρασιών. 
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Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών  τηρεί τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού όπως έχουν εγκριθεί από 

την ΡΑΕ  και μπορεί να λάβει όλες τις απαραίτητες αποφάσεις ώστε να διασφαλίζει την ορθή λειτουργία και 

ακεραιότητα των Δημοπρασιών, επιβλέποντας τη συμμόρφωση των συμμετεχόντων με τον Κανονισμό. 

Η επαρκής γνώση και η τήρηση των κανόνων του παρόντος Κανονισμού είναι αυτοτελής υποχρέωση των 

προσώπων που αναφέρονται στον Κανονισμό και δεν τα απαλλάσσει σε καμία περίπτωση από άλλες 

υποχρεώσεις τους που απορρέουν από τη νομοθεσία ή επιβάλλονται από την αρμόδια, κατά περίπτωση, 

εποπτική αρχή. 

Στον παρόντα Κανονισμό έχουν εφαρμογή ιδίως οι διατάξεις των άρθρων 15 έως 18Β του νόμου 3468/2006. 

Ενδεχόμενη μη ισχύς κάποιας διάταξης του παρόντος Κανονισμού, για οποιοδήποτε λόγο, δεν θίγει την ισχύ 

και δεσμευτικότητα των υπολοίπων διατάξεων του Κανονισμού. 

Εκτός εάν άλλως ορίζεται ρητά στον παρόντα Κανονισμό, όπου γίνεται σε αυτόν αναφορά σε νόμους, 

αποφάσεις, κανονισμούς και γενικότερα σε κείμενα θεσμικού περιεχομένου, περιλαμβανομένων ως 

τέτοιων και των ενωσιακών ρυθμίσεων, τούτα νοούνται όπως ισχύουν κάθε φορά. Αντιστοίχως, όπου 

γίνεται αναφορά στον παρόντα Κανονισμό νοείται όπως ισχύει κάθε φορά. 

1.1 Όροι και ερμηνεία 

Για τους σκοπούς του παρόντος ισχύουν οι όροι όπως αυτοί ορίζονται στην παρ. 10 του άρθρου 2 του 

ν.3468/2006 και στο άρθρο 2 της Υπουργικής Απόφασης Επιπλέον, για τους σκοπούς του παρόντος οι 

παρακάτω όροι έχουν την εξής ερμηνεία εκτός αν ορίζεται ρητά αλλιώς: 

Οι χρόνοι αναφέρονται σε ώρα Ελλάδος. 

Οι Όροι που ορίζονται στον ενικό ισχύουν και για τον πληθυντικό. 

Η έννοια των Όρων δεν αλλάζει σύμφωνα με το γένος και την πτώση. 

Σταθμός 
ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ 

Σταθμός παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας εγγεγραμμένος στο Ενιαίο Μητρώο 

ΑΠΕΣ που τηρεί ο ΔΑΠΕΕΠ  και ο οποίος εμπίπτει σε κάποια από τις 
περιπτώσεις α έως δ του άρθρου 1 της Υπουργικής Απόφασης. 

Κανονισμός ή 
Κανονισμός 
Δημοπρασιών 

O Κανονισμός Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης με τον οποίον 
καθορίζονται οι όροι οργάνωσης και διεξαγωγής Δημοπρασιών Εγγυήσεων 
Προέλευσης. 

Λογαριασμός ΕΠ Ο λογαριασμός που δημιουργείται και τηρείται από  Φορέα Έκδοσης 
Εγγυήσεων Προέλευσης κράτους μέλους της ΕΕ στο Μητρώο  Εγγυήσεων 
Προέλευσης αρμοδιότητάς του και στον οποίο καταχωρούνται ΕΠ. 

Μητρώο ΕΠ Μητρώο το οποίο τηρείται από τον Φορέα Έκδοσης του άρθρου 16 του 
ν.3468/2006 και στο οποίο καταχωρούνται όλα τα σχετικά στοιχεία που 
αφορούν στις ΕΠ, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων των κατόχων τους, 
καθώς και στοιχεία τυχόν μεταβίβασης, τροποποίησης ή ανάκλησής τους. Το 
Μητρώο τηρείται στο Πληροφοριακό Σύστημα Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Μητρώο 
Συμμετεχόντων 

Μητρώο το οποίο τηρείται από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών η εγγραφή 
στο οποίο είναι αναγκαία για την συμμετοχή σε Δημοπρασία.  

Περίοδος 
Διαπραγμάτευσης 

Η περίοδος μεταξύ της χρονοθυρίδας έναρξης και της χρονοθυρίδας λήξης, 
κατά την οποία υποβάλλονται προσφορές στα πλαίσια μίας Δημοπρασίας. 
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Πληροφοριακό 
Σύστημα 
Εγγυήσεων 
Προέλευσης 

Το Πληροφοριακό Σύστημα στο οποίο τηρείται το Μητρώο των Εγγυήσεων 
Προέλευσης κατά τα οριζόμενα στην Υπουργική Απόφαση. 

Πληροφοριακό 
Σύστημα 
Υποβολής 
Προσφορών και 
Εκτέλεσης 
Δημοπρασιών ΕΠ 
(ΣΥΠΕΔ-ΕΠ) 

Το πληροφοριακό σύστημα στο οποίο διενεργούνται οι Δημοπρασίες. 

Φορέας Έκδοσης 
Εγγυήσεων 
Προέλευσης 

Ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης όπως ορίζεται από την 
Υπουργική Απόφαση. 

Προσφορά Τυποποιημένη δήλωση που υποβάλλεται από Συμμετέχοντα στο ΣΥΠΕΔ-ΕΠ 
κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης και δηλώνει το πλήθος ΕΠ που 
προτίθεται να αγοράσει και την τιμή που προτίθεται να πληρώσει για να τις 
αποκτήσει. 

Φυσικός 
Διακανονισμός 

Η μεταβίβαση στο Μητρώο Εγγυήσεων Προέλευσης από τον Λογαριασμό ΕΠ 
του πωλητή στον Λογαριασμό ΕΠ του αγοραστή των Εγγυήσεων Προέλευσης 
που αγοράστηκαν μέσα από Δημοπρασία. 

AIB Association of Issuing Bodies 

AIB HUB Ηλεκτρονική πλατφόρμα διασύνδεσης των Ευρωπαϊκών Μητρώων 
Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Ex-Domain 
Cancellation 

Ανάκληση Εγγυήσεων Προέλευσης στο μητρώο ΕΠ μιας χώρας με σκοπό την 
απόδειξη της προέλευσης της ηλεκτρικής ενέργειας που καταναλώθηκε σε 
άλλη χώρα. 

1.2 Γενικές Ρυθμίσεις 

Λειτουργός των Δημοπρασιών Εγγυήσεων Προέλευσης ορίζεται ο Φορέας Έκδοσης Εγγυήσεων 

Προέλευσης. Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών είναι αρμόδιος για την τήρηση του Μητρώου Συμμετεχόντων, 

την λειτουργία του Πληροφοριακού Συστήματος Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ 

(ΣΥΠΕΔ-ΕΠ) και την διενέργεια των Δημοπρασιών με τους όρους και κανόνες του παρόντος Κανονισμού. 

Τα προϊόντα που δημοπρατούνται αποτελούνται από Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται για τους 

σταθμούς παραγωγής της υποπερ. βα της περ. β της παρ.4 του άρθρου 15 του ν.3468/2006.  

Οι Εγγυήσεις Προέλευσης εκδίδονται από την ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε. υπό την ιδιότητά της ως Φορέα Έκδοσης 

Εγγυήσεων Προέλευσης (εφεξής Φορέας Έκδοσης ΕΠ) του άρθρου 16 του ν.3468/2006 κατά τα ειδικώς 

οριζόμενα στον ίδιο νόμο και την Υπουργική Απόφαση. 

Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος και Ενέργειας δύναται τα προϊόντα δημοπράτησης να 

περιλάβουν  Εγγυήσεις Προέλευσης που εκδίδονται για σταθμούς της περ. α της παρ.4 του άρθρου 15 του 

ν.3468/2006. 

Αλλαγή των όρων διεξαγωγής των Δημοπρασιών που περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό εγκρίνεται 

από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας με εισήγηση του Λειτουργού των Δημοπρασιών και οι νέοι όροι 
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διεξαγωγής της Δημοπρασίας αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Λειτουργού των Δημοπρασιών το αργότερο 

30 ημέρες πριν την διενέργεια της Δημοπρασίας την οποία αφορούν. 

2 Δικαίωμα Συμμετοχής 

Δικαίωμα συμμετοχής στις Δημοπρασίες έχει κάθε νομικό ή φυσικό πρόσωπο το οποίο κατά τη διενέργεια 

της εκάστοτε περιοδικής Δημοπρασίας είναι εγγεγραμμένο στο Μητρώο Συμμετεχόντων για τις 

Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης. 

Προϋπόθεση για την συμμετοχή στις Δημοπρασίες είναι η τήρηση ενεργού Λογαριασμό ΕΠ στο Ελληνικό 

Μητρώο ΕΠ ή σε Μητρώο ΕΠ άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή σε Μητρώο ΕΠ τρίτης χώρας εφόσον η Ένωση 

έχει συνάψει συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των ΕΠ. Δεν μπορούν να συμμετέχουν στις 

Δημοπρασίες Παραγωγοί που τηρούν Λογαριασμό ΕΠ αποκλειστικά για τους σταθμούς παραγωγής 

ιδιοκτησίας τους.  

Σε περίπτωση τήρησης Λογαριασμού σε Μητρώο ΕΠ του εξωτερικού, επιπρόσθετη προϋπόθεση είναι η 

δυνατότητα ηλεκτρονικής μεταβίβασης των ΕΠ μεταξύ του Ελληνικού Μητρώου και του Μητρώου στο 

οποίο τηρείται ο Λογαριασμός μέσω του ΑΙΒ HUB.  Εναλλακτικά, εάν η ηλεκτρονική μεταβίβαση σε 

Λογαριασμό ΕΠ που τηρείται σε Μητρώο άλλου κράτους μέλους της ΕΕ δεν είναι εφικτή, προϋπόθεση είναι 

η δυνατότητα ανάκλησης ΕΠ με την διαδικασία του Ex-Domain Cancellation, εφόσον η εθνική νομοθεσία 

της χώρας στην οποία τηρείται ο Λογαριασμός επιτρέπει την σχετική διαδικασία. 

2.1 Μητρώο Συμμετεχόντων 

Το Μητρώο Συμμετεχόντων στις Δημοπρασίες Εγγυήσεων Προέλευσης τηρείται από τον Λειτουργό των 

Δημοπρασιών σε ηλεκτρονική μορφή. 

Στο Μητρώο Συμμετεχόντων εγγράφονται νομικά ή φυσικά πρόσωπα που θέλουν να αγοράσουν ΕΠ από 

μία ή περισσότερες από τις Δημοπρασίες που διενεργούνται σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 

Δια της εγγραφής τους στο Μητρώο οι Συμμετέχοντες αποδέχονται τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού 

Δημοπρασιών, όπως αυτός ισχύει. 

2.1.1 Διαδικασία Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων 
Για την εγγραφή στο Μητρώο Συμμετεχόντων ο ενδιαφερόμενος υποβάλλει στον Λειτουργό των 

Δημοπρασιών αίτηση εγγραφής υπογεγραμμένη από το νόμιμο εκπρόσωπό του. 

Με την αίτηση εγγραφής ο αιτών δηλώνει τα στοιχεία του Λογαριασμού ΕΠ ή των Λογαριασμών ΕΠ που 

κατέχει στο Μητρώο ΕΠ που τηρεί ο Φορέας Έκδοσης ή σε Μητρώο ΕΠ άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή σε 

Μητρώο ΕΠ τρίτης χώρας εφόσον η Ένωση έχει συνάψει συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των ΕΠ 

και ορίζει ένα ή περισσότερα πρόσωπα ως εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους του, με συγκεκριμένες 

αρμοδιότητες/εξουσίες να ενεργούν στο όνομα και την εκπροσώπησή του, οι οποίοι θα είναι η επίσημη 

επαφή του με τον Λειτουργό των Δημοπρασιών. 

Για την εξέταση της αίτησης εγγραφής του υποψήφιου Συμμετέχοντα στο Μητρώο Συμμετεχόντων, ο 

υποψήφιος καταβάλλει ταυτόχρονα με την κατάθεση της αίτησης, ολοσχερώς τοις μετρητοίς, τέλος 

εγγραφής 1.000€ (χίλια ευρώ) πλέον ΦΠΑ ανά αίτηση σε τραπεζικό λογαριασμό που υποδεικνύει ο 

Λειτουργός των Δημοπρασιών.  
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Επιπλέον της αίτησης ο ενδιαφερόμενος καταθέτει: 

Α) Δήλωση περί ρητής και ανεπιφύλακτης αποδοχής των διατάξεων του Κανονισμού Δημοπρασιών, 

όπως εκάστοτε τροποποιείται και ισχύει, ιδίως σε σχέση με τις οικονομικές υποχρεώσεις που 

απορρέουν από την συμμετοχή του στις Δημοπρασίες. 

Β) Απόδειξη καταβολής του τέλους εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων σε τραπεζικό 

λογαριασμό που υποδεικνύει ο Λειτουργός των Δημοπρασιών. Η κατάθεση του τέλους εγγραφής 

αποτελεί προϋπόθεση για την εγγραφή του υποψήφιου στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 

Με την αίτηση προς τον Λειτουργό των Δημοπρασιών ο αιτών προσκομίζει τα έγγραφα που βεβαιώνουν το 

ακριβές των δηλώσεών του, σύμφωνα με την λίστα νομιμοποιητικών που δημοσιεύονται στην ιστοσελίδα 

του Λειτουργού των Δημοπρασιών. 

Όλα τα δημόσια έγγραφα και δικαιολογητικά, που αφορούν αλλοδαπές επιχειρήσεις και κατατίθενται από 

τους Συμμετέχοντες, απαιτείται να είναι: α) νόμιμα επικυρωμένα, είτε από το αρμόδιο Προξενείο της χώρας 

του Συμμετέχοντος, είτε με την επίθεση της σφραγίδας “Apostille” σύμφωνα με την συνθήκη της Χάγης της 

5ης Οκτωβρίου 1961 (που κυρώθηκε με το Ν. 1497/1984 - ΦΕΚ Α’ 188), ώστε να πιστοποιείται η γνησιότητά 

τους, β) μεταφρασμένα είτε από τη μεταφραστική υπηρεσία του ΥΠ.ΕΞ., είτε από το αρμόδιο προξενείο, 

είτε από δικηγόρο σύμφωνα με τα άρθρα 454 του Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας και 36 του Κώδικα 

Δικηγόρων (ν. 4194/2013, ΦΕΚ Α’ 208). 

Στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του κατά την διενέργεια των Δημοπρασιών ο Λειτουργός των Δημοπρασιών 

δύναται να ζητήσει από τον αιτούντα την παροχή πρόσθετων στοιχείων και διευκρινίσεων επί των ήδη 

υποβληθέντων στοιχείων, που κατά την κρίση του απαιτούνται για την αξιολόγηση της αίτησης. 

Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών, εφόσον κρίνει ότι ο φάκελος είναι πλήρης ως προς τα στοιχεία, εγγράφει 

τον αιτούντα στο αντίστοιχο Μητρώο εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την υποβολή της 

αίτησης. Με την εγγραφή χορηγείται από το Λειτουργό Δημοπρασιών έγγραφη βεβαίωση. 

Οι εγγεγραμμένοι στο Μητρώο Συμμετεχόντων υποχρεούνται να ενημερώνουν άμεσα τον Λειτουργό των  

Δημοπρασιών σχετικά: 

Α) με κάθε μεταβολή των υποβληθέντων για την εγγραφή τους στοιχείων στο Μητρώο 

Συμμετεχόντων, καθώς και για οποιοδήποτε γεγονός αποτελεί αιτία αυτοδίκαιης διαγραφή από το 

Μητρώο Συμμετεχόντων κατά τις διατάξεις των παραγρ. 2.1.3  και 9 του παρόντος Κανονισμού. 

Β) με οποιαδήποτε μεταβολή στην εκπροσώπησή τους και στις επιμέρους διαδικασίες επικοινωνίας  

με τον Λειτουργό των Δημοπρασιών και ειδικότερα το email στο οποίο λαμβάνουν σημαντικές 

ενημερώσεις που αφορούν στάδια της διενέργειας των δημοπρασιών. 

2.1.2 Απόρριψη Αίτησης Εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων  
Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών δύναται να απορρίψει αιτιολογημένα μία αίτηση εγγραφής στο Μητρώο 

Συμμετεχόντων, και κοινοποιεί την απόφαση στη ΡΑΕ. 

Πλέον των όρων και προϋποθέσεων εγγραφής του παρόντος Κανονισμού, η αίτηση εγγραφής στο Μητρώο 

Συμμετεχόντων απορρίπτεται ιδίως στις εξής περιπτώσεις: 
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Α) Ο αιτών δεν είναι κάτοχος λογαριασμού ΕΠ στο Μητρώο ΕΠ που τηρεί ο Φορέας Έκδοσης ή δεν 

διατηρεί ενεργό λογαριασμό σε Μητρώο ΕΠ κράτους μέλους της ΕΕ, το οποίο είναι συνδεδεμένο με 

το AIB HUB ή επιτρέπει την διαδικασία του ex domain cancellation. 

Β) Ο αιτών βρίσκεται σε Κατάσταση Εκκρεμών Οικονομικών Υποχρεώσεων στην Ελλάδα.  

Γ) Ο αιτών δεν έχει καταθέσει πλήρη φάκελο δικαιολογητικών που πρέπει να συνοδεύουν την 

αίτηση, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος Κανονισμού. 

Δ) Ο αιτών δεν έχει καταβάλει το τέλος εγγραφής στον τραπεζικό  λογαριασμό που έχει υποδείξει ο 

Λειτουργός των Δημοπρασιών. 

Ε) Ο αιτών δεν έχει συμμορφωθεί στο χρονικό διάστημα που έχει τεθεί από το Λειτουργό των 

Δημοπρασιών για την υποβολή συμπληρωματικών εγγράφων με στόχο την ολοκλήρωση της 

αξιολόγησης της αίτησής του. 

2.1.3 Διαγραφή από το Μητρώο Συμμετεχόντων  
Η διαγραφή από το Μητρώο Συμμετεχόντων επέρχεται στις περιπτώσεις που καθορίζονται ρητά στην παρ. 

9 του παρόντος Κανονισμού, καθώς και: 

i. σε κάθε περίπτωση κατά την οποία παύουν να συντρέχουν οι προϋποθέσεις για τη νόμιμη 

άσκηση δραστηριότητας, 

ii. σε περίπτωση που αποδεδειγμένα ο Συμμετέχων έχει προβεί σε ενέργειες που οδηγούν σε 

ζημία, βλάβη, ή/και περιορισμό της απόδοσης του Συστήματος Υποβολής Προσφορών και 

Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ (ειδικότερα αναφέρονται περιπτώσεις επίθεσης όπως: spam, 

virus, brute-forcing, Trojan-horse attack). 

Κάθε Συμμετέχων δικαιούται να αιτηθεί την διαγραφή του από το Μητρώο Συμμετεχόντων. Η διαγραφή 

δεν απεκδύει τον Συμμετέχοντα από τις οικονομικές υποχρεώσεις του, έναντι του Λειτουργού Δημοπρασιών 

και των λοιπών Συμμετεχόντων, σύμφωνα με τον παρόντα Κανονισμό. 

Σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο Συμμετεχόντων, ο Συμμετέχων : 

i. χάνει τυχόν Κατακυρωθείσες Ποσότητες ΕΠ, 

ii. δεν δύναται να υποβάλλει νέα αίτηση εγγραφής στο Μητρώο Συμμετεχόντων μέχρι την 

παρέλευση εκτέλεσης δύο (2) διαδοχικών Δημοπρασιών, από την επόμενη ημέρα κατά την 

οποία λαμβάνει χώρα η διαγραφή. 

Σε περίπτωση διαγραφής από το Μητρώο Συμμετεχόντων, ο Λειτουργός των Δημοπρασιών ενημερώνει την 

Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

Ένας Συμμετέχων μπορεί ανά πάσα στιγμή να ζητήσει την διαγραφή εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του 

από το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ στέλνοντας στον Λειτουργό των 

Δημοπρασιών  σχετικό αίτημα, υπογεγραμμένο αρμοδίως.  

Κατά την διαγραφή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου Συμμετέχοντα, διαγράφονται  από το Σύστημα 

Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών του Λειτουργού των Δημοπρασιών τα προσωπικά 

δεδομένα που τον αφορούν κατά την έννοια του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων.  



 

9 

2.2 Προϋποθέσεις συμμετοχής 

Για να έχουν συμμετοχή στις Δημοπρασίες, οι Συμμετέχοντες πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες 

προϋποθέσεις: 

α) Να έχουν εγγραφεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων  έως και 10 εργάσιμες ημέρες πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας της περιοδικής δημοπρασίας, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ. 2.1 

του παρόντος. 

β) Να έχει εγκριθεί κατά την έννοια της παραγρ.2.2.1 η συμμετοχή τους στην συγκεκριμένη 

Δημοπρασία έως 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία διενέργειάς της. 

Η συμμετοχή στις Δημοπρασίες γίνεται με ευθύνη του Συμμετέχοντος, στον οποίο δεν παρέχεται εκ μόνης 

της συμμετοχής του οποιοδήποτε δικαίωμα αποζημίωσης. Ειδικότερα, οι Συμμετέχοντες δεν δικαιούνται 

καμίας αποζημίωσης σε περίπτωση αναβολής, ματαίωσης ή ακύρωσης μίας ή περισσοτέρων περιοδικών 

δημοπρασιών. 

Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών δύναται να κάνει ενδεικτικούς ελέγχους (ad hoc) επαλήθευσης των 

στοιχείων, που θα υποβληθούν από τους Συμμετέχοντες, ή να ζητήσει πρόσθετα αποδεικτικά στοιχεία 

(δικαιολογητικά και πιστοποιητικά), καθώς και να επικοινωνήσει προς τούτο με τους αρμόδιους Φορείς για 

την επαλήθευση του δικαιώματος συμμετοχής ενός Συμμετέχοντα στις Δημοπρασίες. 

2.2.1 Εγκεκριμένος Συμμετέχων 
Η ιδιότητα του Εγκεκριμένου Συμμετέχοντα αποδίδεται σε Συμμετέχοντα του Μητρώου Συμμετεχόντων 

όταν πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις: 

α) Έχει δηλώσει την Δημοπρασία στην οποία επιθυμεί να εγκριθεί η συμμετοχή του 

β) Έχει καταθέσει έως τις 12:00μ.μ. της 2ης εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία διενέργειας 

της δημοπρασίας, την εγγύηση συμμετοχής (σε Ευρώ), στο λογαριασμό που έχει υποδείξει ο 

Λειτουργός των Δημοπρασιών. Το ύψος της εγγύησης συμμετοχής υπολογίζεται σύμφωνα με τα 

οριζόμενα στην παραγρ.7.2  

γ) Δεν έχει εκκρεμείς οφειλές ή άλλες υποχρεώσεις που σχετίζονται με προηγούμενες Δημοπρασίες. 

δ) Eίναι Κάτοχος ενεργού Λογαριασμού ΕΠ στο Μητρώο ΕΠ που τηρεί ο Φορέας Έκδοσης ή σε 

Μητρώο ΕΠ άλλου κράτους μέλους της ΕΕ ή σε Μητρώο ΕΠ τρίτης χώρας εφόσον η Ένωση έχει 

συνάψει συμφωνία για την αμοιβαία αναγνώριση των ΕΠ το αργότερο έως τις 12:00μ.μ. της 2ης 

εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας. 

ε) Έχει δηλώσει στον Λειτουργό των Δημοπρασιών τα στοιχεία του πιστοποιημένου 

διαπραγματευτή που θα τον εκπροσωπήσει στην συγκεκριμένη δημοπρασία έως τις 12:00μ.μ. της 

2ης εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία διενέργειας της δημοπρασίας.  

στ) Έχει δηλώσει υπεύθυνα ότι δεν έχουν επέλθει αλλαγές στα στοιχεία που έχει υποβάλει και έχουν 

καταχωρηθεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων στις Δημοπρασίες  

Οι Συμμετέχοντες που πληρούν τις άνωθι προϋποθέσεις και χαρακτηρίζονται εγκεκριμένοι 

περιλαμβάνονται στον Οριστικό Κατάλογο Συμμετεχόντων εκάστης περιοδικής δημοπρασίας ο οποίος 
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δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Λειτουργό των Δημοπρασιών έως τις 12 μ.μ. της 1ης εργάσιμης ημέρας 

πριν από την ημερομηνία διενέργειας της περιοδικής Δημοπρασίας.  

Ο πιστοποιημένος διαπραγματευτής που ορίζει ο εγκεκριμένος Συμμετέχων για να τον εκπροσωπεί στην 

συγκεκριμένη Δημοπρασία λαμβάνει στο email που έχει δηλωθεί για αυτό τον σκοπό τους κωδικούς 

πρόσβασης στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών. 

2.2.2 Πιστοποιημένος Διαπραγματευτής 
Η συμμετοχή στις Δημοπρασίες γίνεται μέσω του Συστήματος Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης 

Δημοπρασιών. Πρόσβαση στο ΣΥΠΕΔ για την συμμετοχή σε Δημοπρασία έχουν μόνο πιστοποιημένοι 

διαπραγματευτές. 

Η πιστοποίηση ενός φυσικού προσώπου ως διαπραγματευτή κατά την έννοια του παρόντος Κανονισμού 

γίνεται από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών. Για την πιστοποίηση αναγκαία προϋπόθεση είναι η 

εκπαίδευση του υποψήφιου διαπραγματευτή από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών και η επιτυχής εξέτασή 

του στην χρήση του ΣΥΠΕΔ-ΕΠ. Η εκπαίδευση και εξέταση των υποψηφίων γίνεται από τον Λειτουργό των 

Δημοπρασιών.  

Τα στοιχεία κάθε πιστοποιημένου διαπραγματευτή καταχωρούνται στην βάση του Συστήματος Υποβολής 

Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών. Ο πιστοποιημένος διαπραγματευτής συμμετέχει σε μία 

Δημοπρασία εκπροσωπώντας αποκλειστικά έναν Συμμετέχοντα του Μητρώου Συμμετεχόντων ο οποίος έχει 

εγκριθεί για την συμμετοχή του στην συγκεκριμένη Δημοπρασία. 

Για την συμμετοχή σε μία Δημοπρασία ο πιστοποιημένος διαπραγματευτής λαμβάνει στη διεύθυνση 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που έχει δηλώσει κατά την εγγραφή του τους κωδικούς πρόσβασης που του 

επιτρέπουν την υποβολή προσφορών αποκλειστικά για την συγκεκριμένη δημοπρασία. 

2.2.3 Εγγραφή στην ηλεκτρονική πλατφόρμα δημοπρασιών 
Ο εγκεκριμένος Συμμετέχων προκειμένου να λάβει μέρος σε μια περιοδική Δημοπρασία οφείλει να έχει 

ορίσει  έως τις 12 μ.μ. της 2ης εργάσιμης ημέρας πριν τη διενέργεια της εκάστοτε Δημοπρασίας έναν 

πιστοποιημένο διαπραγματευτή στον οποίο θα αποδοθούν οι κωδικοί πρόσβασης στην περιοδική 

Δημοπρασία κατά την διενέργεια της οποίας δύναται να υποβάλει τις προσφορές του. 

Έως και τριάντα λεπτά (30’) πριν την διενέργεια της περιοδικής Δημοπρασίας οφείλει ο Συμμετέχων μέσω 

του πιστοποιημένου διαπραγματευτή που έχει ορίσει να εισέλθει στο ΣΥΠΕΔ-ΕΠ με χρήση των κωδικών 

πρόσβασης που του έχουν αποσταλεί (login).  

Στην περίπτωση που ένας εγκεκριμένος Συμμετέχων δεν εισέλθει (login) στην ηλεκτρονική πλατφόρμα 

δημοπρασιών εντός του χρονικού ορίου για λόγους που δεν άπτονται τεχνικού προβλήματος του 

Συστήματος Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ, αποκλείεται από τη συμμετοχή στη 

Δημοπρασία. Σε αυτή την περίπτωση, η  εγγύηση συμμετοχής  που έχει καταθέσει μπορεί να επιστραφεί 

κατόπιν αιτήματος που υποβάλλει ή  να χρησιμοποιηθεί  για την συμμετοχή του σε επόμενη Δημοπρασία 

εφόσον πληρούνται οι υπόλοιπες συνθήκες για την συμμετοχή του.  

2.3 Τέλη Συμμετοχής στις Δημοπρασίες 

Με την συμμετοχή σε Δημοπρασία, καταβάλλεται τέλος αγοράς Εγγυήσεων Προέλευσης από κάθε 

Συμμετέχοντα στον οποίο κατακυρώθηκαν Εγγυήσεις Προέλευσης. Το τέλος αγοράς ΕΠ ορίζεται σε 0,02 € 
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(2 cents €) πλέον ΦΠΑ για κάθε Εγγύηση Προέλευσης που κατακυρώθηκε σε Συμμετέχοντα σε 

Συμμετέχοντα. Το τέλος αγοράς ΕΠ εισπράττεται μέσω του Φορέα Εκκαθάρισης σύμφωνα με τους 

χρονισμούς και τις διαδικασίες του κεφαλαίου 6. Τα τέλη συμμετοχής είναι ανεξάρτητα από τα τέλη που 

ισχύουν για τις κινήσεις που εκτελούνται στο Μητρώο ΕΠ που τηρεί ο Φορέας Έκδοσης και δύναται να 

τροποποιηθεί με απόφαση της Ρυθμιστικής Αρχής. 

2.4  Εξαίρεση συμμετοχής 

Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών μπορεί να μην εγκρίνει την συμμετοχή σε Δημοπρασία  Συμμετέχοντα  του 

Μητρώου Συμμετεχόντων σε περίπτωση μη συμμόρφωσης με τον Κανονισμό Δημοπρασιών ή τους τυπικούς 

όρους και προϋποθέσεις για την παράδοση των ΕΠ που δημοπρατούνται από τον Λειτουργό των 

Δημοπρασιών, ιδίως σε περίπτωση επανειλημμένης μη πληρωμής ή καθυστερημένης πληρωμής ή 

αποτυχίας για την ενημέρωση των δεδομένων του που παρέχονται κατά την εγγραφή. 

Ένας Συμμετέχων του Μητρώου Συμμετεχόντων ο οποίος δεν καταβάλλει εμπρόθεσμα το οφειλόμενο 

τίμημα για το σύνολο των  ΕΠ που κατακυρώθηκαν σε αυτόν ως αποτέλεσμα Δημοπρασίας στην οποία 

υπέβαλε προσφορά,  αποκλείεται από τη συμμετοχή στις επόμενες δύο (2) περιοδικές Δημοπρασίες. 

3 Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών 

Οι Δημοπρασίες πραγματοποιούνται στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών, το 

οποίο είναι προσβάσιμο από τους Συμμετέχοντες μέσω Διαδικτύου. 

Η χρήση του Συστήματος Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών διέπεται από τον Κανονισμό 

Δημοπρασιών τους όρους του οποίου αποδέχεται ο Συμμετέχων με την εγγραφή του στο Μητρώο 

Συμμετεχόντων. Οι Όροι Χρήσης του Συστήματος Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών 

διατίθεται στους συμμετέχοντες στην ελληνική και την αγγλική γλώσσα μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής 

τους στο Μητρώο. 

Ο Συμμετέχων στις δημοπρασίες χρησιμοποιεί το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης 

Δημοπρασιών αποκλειστικά για τη συμμετοχή του στις περιοδικές δημοπρασίες και απέχει από 

οποιαδήποτε χρήση του Συστήματος Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών με δόλο, ή σκοπό 

που αντιβαίνει τους κανόνες διενέργειας των δημοπρασιών. 

3.1 Δήλωση Πιστοποιημένου Διαπραγματευτή 

Κάθε Συμμετέχων λαμβάνει μέρος στις Δημοπρασίες μέσω πιστοποιημένου διαπραγματευτή, ενεργώντας 

σύμφωνα τον Κανονισμό. Κατά την δήλωση συμμετοχής σε μία Δημοπρασία κατά τα οριζόμενα στην 

παρ.2.2.1 ο Συμμετέχων υποβάλει τα στοιχεία του πιστοποιημένου διαπραγματευτή που θα τον 

εκπροσωπήσει, ενημερώνοντας τον Λειτουργό των Δημοπρασιών για οποιαδήποτε αλλαγή σχετικά με τα 

στοιχεία του πιστοποιημένου διαπραγματευτή που έχουν καταχωρηθεί στο Μητρώο Συμμετεχόντων , και 

ιδίως τα στοιχεία επικοινωνίας.  

Η πρόσβαση στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών κατά την διάρκεια της 

περιόδου διαπραγμάτευσης είναι δυνατή μόνο στους πιστοποιημένους διαπραγματευτές που δηλώθηκαν 

σύμφωνα με την παρ.2.2.1. 
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Σε κάθε δημοπρασία πρόσβαση στο ΣΥΠΕΔ έχει αποκλειστικά ένας πιστοποιημένος διαπραγματευτής ανά 

Συμμετέχοντα. 

Στο παρόν όπου γίνεται αναφορά στον Συμμετέχοντα σχετικά με την συμμετοχή σε Δημοπρασία νοείται ο 

πιστοποιημένος διαπραγματευτής που τον εκπροσωπεί. 

3.2 Συμμετοχή στις Δημοπρασίες με εξουσιοδότηση στον Λειτουργό των Δημοπρασιών 

(Διαδικασία OBOP – On Behalf of Participant) 

Στην περίπτωση που ένας Συμμετέχων αντιμετωπίζει τεχνικό πρόβλημα εισόδου στο Σύστημα Υποβολής 

Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών μπορεί να αιτηθεί έως και 30 λεπτά πριν τη διενέργεια μιας 

περιοδικής δημοπρασίας την συμμετοχή του στην δημοπρασία με αποστολή προσφοράς μέσω 

ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στον Λειτουργό των Δημοπρασιών. 

Σε αυτή την περίπτωση, ακυρώνονται οι κωδικοί πρόσβασης στο ΣΥΠΕΔ που έχουν αποσταλεί στον 

πιστοποιημένο διαπραγματευτή που ο Συμμετέχων έχει ορίσει κατά την παρ. 2.2.1. 

Το περιεχόμενο της προσφοράς υπόκειται στους κανόνες του παρόντος ειδικά της παρ.5.1. Η προσφορά 

πρέπει να αποσταλεί στον Λειτουργό των Δημοπρασιών από την διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 

που ο Συμμετέχον έχει δηλώσει για την λήψη των κωδικών πρόσβασης στο Σύστημα Υποβολής 

Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ (ΣΥΠΕΔ-ΕΠ).  

Ο Συμμετέχον μπορεί να στείλει μόνο μία προσφορά, το αργότερο έως 30 λεπτά πριν την χρονοθυρίδα 

λήξης της περιόδου διαπραγμάτευσης ή όπως διαφορετικά ορίζεται στο Τεχνικό Φύλλο της Δημοπρασίας. 

Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών οφείλει να καταχωρήσει την προσφορά στο ΣΥΠΕΔ εντός της περιόδου 

διαπραγμάτευσης και να ενημερώσει τον Συμμετέχοντα για το εάν η προσφορά είναι έγκυρη. Σε 

περίπτωση μη έγκυρης προσφοράς ο Συμμετέχων μπορεί να υποβάλλει νέα. 

Ως χρονική στιγμή λήψης της προσφοράς για τους σκοπούς της παρ. 5.3 θεωρείται η χρονοθυρίδα λήξης 

της περιόδου διαπραγμάτευσης. 

Λεπτομέρειες επί της διαδικασίας αυτής δημοσιεύονται από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών στα Τεχνικά 

Φύλλα εκάστης δημοπρασίας. 

Η χρήση από το Συμμετέχοντα της Διαδικασίας OBOP χρεώνεται με 50€ πλέον ΦΠΑ ανά Προσφορά με 

μέγιστο ποσό τα 1.000€ πλέον ΦΠΑ ανά Συμμετέχοντα. Η Προμήθεια Διαδικασίας OBOP εισπράττεται 

μέσω του Φορέα Εκκαθάρισης σύμφωνα με τους χρονισμούς και τις διαδικασίες του κεφαλαίου 6. 

3.3 Τεχνικές Απαιτήσεις 

Οι εγγεγραμμένοι συμμετέχοντες πρέπει να διασφαλίζουν ότι διαθέτουν ανθρώπινο δυναμικό με τα 

κατάλληλα προσόντα και εμπειρία, ιδίως για τον καθορισμό διαδικασιών δράσης και εσωτερικού ελέγχου 

που σχετίζονται με τη δραστηριότητα τους στις Δημοπρασίες. 
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4 Γενικοί Όροι Δημοπρασιών 

4.1 Τύπος Δημοπρασίας 

Η Δημοπρασία είναι τύπου single round sealed-bid, pay as bid, αφορά αποκλειστικά ένα προϊόν και 

διενεργείται ηλεκτρονικά. 

Σε κάθε Δημοπρασία, Πωλητής είναι ο ΔΑΠΕΕΠ. 

4.2 Πρόγραμμα Δημοπρασιών 

Κάθε έτος διενεργούνται δημοπρασίες ΕΠ από τρεις (3) έως δώδεκα (12) φορές σε τακτά χρονικά 

διαστήματα, το πρόγραμμα των οποίων δημοσιεύεται τον Δεκέμβριο κάθε έτους για το επόμενο έτος  και 

περιλαμβάνει τις ώρες και ημέρες που έχει προγραμματιστεί η διενέργεια εκάστης περιοδικής 

δημοπρασίας. Οι λεπτομέρειες εκάστης δημοπρασίας δημοσιεύονται κατά την προκήρυξη της 

δημοπρασίας. Είναι δυνατό να διενεργούνται ταυτόχρονα παραπάνω από μία δημοπρασίες. 

4.3 Γλώσσα 

Η Δημοπρασία πραγματοποιείται στην Ελληνική και την Αγγλική γλώσσα . 

4.4 Νόμισμα 

Το νόμισμα με βάση το οποίο διεξάγεται η Δημοπρασία θα είναι το ευρώ (€). 

4.5 Εκκίνηση – Περίοδος Διαπραγμάτευσης 

Οι  Δημοπρασίες διενεργούνται συγκεκριμένες  ημερομηνίες και ώρες οι οποίες ορίζονται στο πρόγραμμα 

δημοπρασιών που δημοσιεύεται από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών στην ιστοσελίδα του τον 

Δεκέμβριο κάθε  έτους και αφορά  τις περιοδικές Δημοπρασίες του επόμενου έτους.  

Δεκαπέντε (15) ημέρες πριν τη διενέργεια εκάστης προγραμματισμένης δημοπρασίας αναρτάται η 

προκήρυξη της δημοπρασίας στην ιστοσελίδα του Λειτουργού των Δημοπρασιών. Μεταξύ άλλων 

στοιχείων ορίζεται η ημερομηνία ή και ώρα διενέργειας της δημοπρασίας που ενδεχομένως διαφέρει από 

την ανακοινωθείσα το Δεκέμβριο του προηγούμενου έτους και σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να είναι 

συντομότερα από 15 ημέρες από την ημερομηνία ανάρτησης της προκήρυξης.  

Η περίοδος διαπραγμάτευσης διαρκεί 2 (δύο) ώρες χωρίς καμία παράταση. 

4.6 Τιμή εκκίνησης 

Η τιμή εκκίνησης ορίζεται για κάθε δημοπρασία χωριστά και περιλαμβάνεται στα στοιχεία της 

Δημοπρασίας που δημοσιεύονται στο Τεχνικό Φύλλο που συνοδεύει την προκήρυξη εκάστης 

δημοπρασίας. 

Η μεθοδολογία υπολογισμού της τιμής εκκίνησης εγκρίνεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας επί τη 

βάσει εισήγησης του Λειτουργού των Δημοπρασιών. 

Μόνο προσφορές με τιμή μεγαλύτερη της τιμής εκκίνησης γίνονται αποδεκτές σε μία Δημοπρασία.  
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4.7 Δημοπρατούμενα Προϊόντα 

Τα προϊόντα που τίθενται προς δημοπράτηση ανακοινώνονται από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών και 

περιλαμβάνονται  στο Τεχνικό Φύλλο που συνοδεύει την προκήρυξη κάθε Δημοπρασίας. 

Τα προϊόντα που δημοπρατούνται αφορούν Εγγυήσεις Προέλευσης ηλεκτρικής ενέργειας που παρήχθη 

από σταθμούς παραγωγής ΑΠΕ και ΣΗΘΥΑ της υποπερ. βα της περ. β της παρ.4 του άρθρου 15 του ν. 

3468/2006.  

Οι ανωτέρω Εγγυήσεις Προέλευσης τηρούνται σύμφωνα με τις διατάξεις της  Υπουργικής Απόφασης στο 

Μητρώο ΕΠ Ηλεκτρικής Ενέργειας που τηρεί ο Φορέας Έκδοσης του άρθρου 16 τουν.3468/2006  

Τα προϊόντα περιλαμβάνουν συγκεκριμένο πλήθος Εγγυήσεων Προέλευσης με ομοειδή χαρακτηριστικά , 

κυρίως ως προς τα ακόλουθα:  

- την πηγή ανανεώσιμης ενέργειας ή/και την τεχνολογία του σταθμού παραγωγής, 

- την περίοδο παραγωγής της ηλεκτρικής ενέργειας για την οποία εκδόθηκαν και  

- την γεωγραφική θέση του σταθμού παραγωγής. 

4.8 Τεχνικό Φύλλο Προκήρυξης 

Στο Τεχνικό Φύλλο που συνοδεύει την προκήρυξη κάθε Δημοπρασίας δηλώνονται  κατ’ ελάχιστον, τα 

κάτωθι τεχνικά χαρακτηριστικά: 

Α) Τα Τεχνικά Χαρακτηριστικά του Προϊόντος που δίνεται προς δημοπράτηση, δηλαδή: 

i. ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτοποίησης του  Προϊόντος, 

ii. το πλήθος των ΕΠ που περιλαμβάνει σε (MWh) 

iii. περιγραφή των Εγγυήσεων Προέλευσης που περιλαμβάνει, με αναφορά των κοινών 

χαρακτηριστικών των ΕΠ π.χ. περίοδο παραγωγής της ενέργειας που αφορούν, και 

iv. η Τιμή Εκκίνησης σε (€/ΜWh). 

Β) Οι τεχνικές λεπτομέρειες της Δημοπρασίας, όπως: 

i. ο Τύπος Δημοπρασίας 

ii. ο Μοναδικός Αριθμός Ταυτοποίησης  της Δημοπρασίας 

iii. οι παραμέτροι για τον υπολογισμό της απαιτούμενης Εγγύησης Συμμετοχής 

iv. η Ελάχιστη Μεταβολή Τιμής Δήλωσης Αγοράς σε (€/MWh),  

v. η Ελάχιστη Μεταβολή Ποσότητας Δήλωσης Αγοράς σε (MWh),  

vi. οι Χρονοθυρίδες Έναρξης και Λήξης της Περιόδου Διαπραγμάτευσης,  

vii. ο χρόνος κοινοποίησης των Προκαταρκτικών Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας,  

viii. η Προθεσμία Υποβολής Ενστάσεων κατά των Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας, και  

ix. ο χρόνος κοινοποίησης και δημοσίευσης των Τελικών Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας ή αλλιώς 

Αποτελεσμάτων Δημοπρασίας.  

Γ) Οι τεχνικές λεπτομέρειες για την Εκκαθάριση και τον Διακανονισμό Συναλλαγών, όπως:  

i. το τέλος αγοράς ανά ΕΠ,  
ii. τα στοιχεία του Τραπεζικού Λογαριασμού του Λειτουργού των Δημοπρασιών για την 

καταβολή των οικονομικών απαιτήσεων των δημοπρασιών.  
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Δ) Τα στοιχεία επικοινωνίας των αρμόδιων Υπηρεσιών του Λειτουργού των Δημοπρασιών για την 

παροχή διευκρινίσεων και την υποβολή των ενστάσεων κατά των Προκαταρκτικών 
Αποτελεσμάτων της Δημοπρασίας. 

4.9 Υποβολή προσφορών 

Κατά τη διεξαγωγή της Δημοπρασίας, ως αποδεκτές ορίζονται οι προσφορές που ικανοποιούν ταυτόχρονα 

τις εξής προϋποθέσεις: 

1. Είναι χρονικά έγκυρες, δηλαδή, παρελήφθησαν και επεξεργάστηκαν από το Σύστημα 

Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ εντός της περιόδου 

διαπραγμάτευσης. Η χρονική εγκυρότητα ή μη μιας προσφοράς υπολογίζεται 

αποκλειστικά και μόνο με το χρόνο παραλαβής (order received timestamp) και 

επεξεργασίας της υποβληθείσας προσφοράς από το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και 

Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ και όχι σύμφωνα με το χρόνο αποστολής της προσφοράς, που 

αναφέρεται ως ένδειξη στην οθόνη του Συμμετέχοντος, καθόσον μεσολαβεί ένα χρονικό 

διάστημα για τη μεταβίβαση της προσφοράς από το σύστημα του συμμετέχοντος στο 

Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ και την επεξεργασία της 

προσφοράς από το εν λόγω σύστημα. Η ευθύνη καθυστέρησης παραλαβής και 

επεξεργασίας της προσφοράς από το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης 

Δημοπρασιών ΕΠ βαρύνει αποκλειστικά το Συμμετέχοντα. 

2. Είναι ζεύγος τιμών : <πλήθος Ε.Π.> ακέραιος αριθμός και <τιμή ανά Ε.Π.> σε € με δύο 

δεκαδικά. Η προσφερόμενη τιμή δεν μπορεί να είναι μικρότερη της τιμής εκκίνησης και η 

ποσότητα δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη από το πλήθος ΕΠ που αποτελούν το 

δημοπρατούμενο προϊόν. 

Κάθε νέα προσφορά ανά δημοπρατούμενο προϊόν που γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα Υποβολής 

Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ υπερισχύει και ακυρώνει όλες τις προηγούμενες έγκυρες 

προσφορές του ίδιου Συμμετέχοντα για το ίδιο προϊόν.  

5 Διαδικασία Δημοπρασίας, Υποβολή Προσφορών, Κατάρτιση Αποτελεσμάτων  

Σε έκαστη περιοδική Δημοπρασία, πρόσβαση στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης 

Δημοπρασιών έχει αποκλειστικά ένας πιστοποιημένος διαπραγματευτής για κάθε εγκεκριμένο 

Συμμετέχοντα. 

Κάνοντας login στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας Δημοπρασιών o πιστοποιημένος 

διαπραγματευτής αποκτά πρόσβαση σε κάθε Δημοπρασία που δικαιούται να συμμετέχει.  

Κάθε Δημοπρασία διενεργείται ηλεκτρονικά και αφορά ένα προϊόν αποκλειστικά.   

Κάθε Δημοπρασία  διενεργείται ανεξάρτητα από οποιαδήποτε άλλη  και σύμφωνα με τις παραγράφους που 

ακολουθούν. 
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5.1 Στοιχεία Προσφοράς  

Μία  προσφορά αφορά συγκεκριμένη Δημοπρασία και υποβάλλεται από τον πιστοποιημένο 

διαπραγματευτή που έχει οριστεί από εγκεκριμένο Συμμετέχοντα, με τους κωδικούς που του έχουν 

εκχωρηθεί από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παραγρ.2.2.2 του 

παρόντος. 

Η υποβαλλόμενη  Προσφορά οφείλει να συμμορφώνεται με τον παρόντα Κανονισμό, να έχει τα ακόλουθα 

χαρακτηριστικά και να ικανοποιεί τους ακόλουθες τεχνικές προδιαγραφές και περιορισμούς: 

Α) Υποβάλλεται ηλεκτρονικά στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ 

και μέσα στη διάρκεια της Περιόδου Διαπραγμάτευσης. Λεπτομέρειες σχετικά με την 

χρονοσήμανση των υποβαλλόμενων Προσφορών εξειδικεύονται στους Όρους Χρήσης του 

Συστήματος Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ, οι οποίοι παρέχονται στον 

Συμμετέχοντα με την ολοκλήρωση της εγγραφής του στο Μητρώο Συμμετεχόντων. 

Β) Περιλαμβάνει ζεύγος Ζητούμενης Ποσότητας σε (MWh) και Τιμής σε (€/MWh), μη 

συμπεριλαμβανομένων φόρων και λοιπών επιβαρύνσεων : 

i. η Τιμή της Προσφοράς υποβάλλεται με ακρίβεια μέχρι και δύο (2) δεκαδικών ψηφίων και 

μεταβάλλεται σε πολλαπλάσια της Ελάχιστης Μεταβολής Τιμής, 

ii. η Τιμή της Προσφοράς είναι μεγαλύτερη ή ίση της τιμής εκκίνησης, 

iii. η Ζητούμενη Ποσότητα υποβάλλεται ως ακέραιος αριθμός και μεταβάλλεται σε πολλαπλάσια 

της Ελάχιστης Μεταβολής Ποσότητας Δήλωσης Προσφοράς, 

iv. η Ζητούμενη Ποσότητα είναι μεγαλύτερη ή ίση της Ελάχιστης Μεταβολής Ποσότητας 

Δήλωσης Προσφοράς, 

v. η Ζητούμενη Ποσότητα είναι μικρότερη ή ίση της Ποσότητας του Προϊόντος. 

Το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών καταχωρεί για κάθε προσφορά 

- Τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης της Δημοπρασίας για την οποία υποβλήθηκε 

- Τον μοναδικό αριθμό ταυτοποίησης του Δημοπρατούμενου Προϊόντος το οποίο αφορά η 

ανωτέρω Δημοπρασία 

- Τον πιστοποιημένο διαπραγματευτή που την υπέβαλε 

- Τον εγκεκριμένο Συμμετέχοντα εκ μέρους του οποίου υποβλήθηκε στο Σύστημα Υποβολής 

Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών. 

Προσφορά η οποία δεν συμμορφώνεται πλήρως με τις διατάξεις της παρούσας παραγράφου και της 

παραγράφου 4.9 απορρίπτεται από το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ. 

5.2 Κανόνες Υποβολής Προσφοράς  

Κατά τη διάρκεια της Περιόδου Διαπραγμάτευσης κάθε Εγκεκριμένος Συμμετέχοντας μέσω του 

πιστοποιημένου διαπραγματευτή που έχει ορίσει σύμφωνα με την παραγρ.3.1 δύναται να υποβάλει 

ηλεκτρονικά και μέσω του Συστήματος Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ μία ή 

περισσότερες προσφορές για το Προϊόν της Δημοπρασίας. 
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Ως Περίοδος Διαπραγμάτευσης ορίζεται το χρονικό διάστημα από τη Χρονοθυρίδα Έναρξης έως τη 

Χρονοθυρίδα Λήξης Υποβολής Προσφορών. Η Περίοδος Διαπραγμάτευσης καθορίζεται στις δύο (2) ώρες 

εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Τεχνικό Φύλλο εκάστης δημοπρασίας .  

Δεν είναι αποδεκτή η υποβολή εναλλακτικών ή/και πρότυπων Προσφορών. 

Το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ ελέγχει κάθε Προσφορά που 

υποβάλλεται εντός της Περιόδου Διαπραγμάτευσης, και ενημερώνει τον Συμμετέχοντα: 

Α) για την αποδοχή ή απόρριψη της Προσφοράς, 

Β) για το αποτέλεσμα αξιολόγησης αυτής στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών. 

Κάθε Προσφορά η οποία γίνεται αποδεκτή από το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης 

Δημοπρασιών ΕΠ χαρακτηρίζεται ως Έγκυρη. Η πιο πρόσφατα υποβληθείσα Έγκυρη Προσφορά αντικαθιστά 

την προηγούμενη υποβληθείσα Έγκυρη Προσφορά στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών και 

λαμβάνεται υπόψη κατά την Αξιολόγηση Προσφορών για το δημοπρατούμενο προϊόν. 

Κατά τη διάρκεια της δημοπρασίας κάθε Συμμετέχοντας γνωρίζει την τελευταία έγκυρη προσφορά του και  

την ποσότητα των Ε.Π. για τις οποίες προκρίνεται (σύνολο ή μέρος της ζητούμενης ποσότητας). Η 

πληροφορία αυτή θα αλλάζει δυναμικά όσο εξελίσσεται η φάση υποβολής προσφορών, δηλαδή κατά την 

περίοδο διαπραγμάτευσης. 

Όταν κλείσει η Περίοδος Διαπραγμάτευσης, όλες οι έγκυρες προσφορές κατατάσσονται με πρώτο κριτήριο 

την τιμή και δεύτερο τον χρόνο υποβολής έως ότου καλυφθεί η δημοπρατούμενη ποσότητα ΕΠ. Προηγείται 

στην κατάταξη η προσφορά με την μεγαλύτερη τιμή και που υποβλήθηκε πρώτη. Εάν μετά τη λήξη της 

Περιόδου Διαπραγμάτευσης υπάρχει αδιάθετη ποσότητα ΕΠ σημαίνει ότι όλες οι έγκυρες προσφορές που 

υποβλήθηκαν από τους Συμμετέχοντες βρίσκονται στον πίνακα προσωρινής κατάταξης Προσφορών. Ο 

Λειτουργός των Δημοπρασιών αποφασίζει αν θα διατεθεί το υπόλοιπο αυτών σε επόμενη Δημοπρασία. 

Το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ τηρεί για κάθε δημοπρασία την 

ημερομηνία και ώρα ανοίγματος και κλεισίματος της δημοπρασίας, το πλήθος των Ε.Π. που 

δημοπρατήθηκαν και τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά τους και αναλυτικά πόσες Ε.Π. κατακυρώθηκαν σε 

τι τιμή και σε ποιον Συμμετέχοντα. 

Τα στοιχεία κάθε δημοπρασίας τηρούνται για διάστημα τουλάχιστον ενός έτους. 

5.3 Αξιολόγηση Προσφορών 

Το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ κατατάσσει τις Έγκυρες Προσφορές 

αξιολογώντας τις ακόλουθες παραμέτρους αυτών: 

Α) Τιμή Προσφοράς, 

Β) Χρονική Στιγμή Λήψης της Προσφοράς. 

Το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ΕΠ κατατάσσει τις Έγκυρες Δηλώσεις 

Αγοράς σε Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών. 
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Οι Έγκυρες Προσφορές κατατάσσονται κατά φθίνουσα τιμή προσφοράς. Έγκυρες Προσφορές με την ίδια 

τιμή κατατάσσονται σύμφωνα με την χρονική στιγμή λήψης της προσφοράς, με την προσφορά που 

κατατέθηκε πρώτη να προηγείται. 

Κάθε Έγκυρη Προσφορά του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης Προσφορών δύναται να ικανοποιείται για το 

σύνολο της Ζητούμενης Ποσότητας ή για μέρος αυτής ή και καθόλου.  

Το μέρος της Ζητούμενης Ποσότητας που ικανοποιείται για κάθε έγκυρη προσφορά υπολογίζεται με την 

καταχώρησή της στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών και κάθε φορά που καταχωρείται στον 

Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών μία νέα έγκυρη προσφορά από τον ίδιο ή άλλο Συμμετέχοντα. 

Το μέρος της Ζητούμενης Ποσότητας που ικανοποιείται καταγράφεται ως Προσωρινά Δεσμευμένη 

Ποσότητα Προσφορών. Το μέρος της Ποσότητας Προϊόντος που δεν έχει προσωρινά δεσμευθεί από Έγκυρη 

Προσφορά καταγράφεται ως Προσωρινά Διαθέσιμη Ποσότητα Προϊόντος. 

Η κατανομή της Ποσότητας του Προϊόντος στις Έγκυρες Προσφορές του Προσωρινού Πίνακα Κατάταξης 

Προσφορών γίνεται διατρέχοντας τον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης Προσφορών και αξιολογώντας αυτές 

κατά την σειρά κατάταξης, όπως αυτή ισχύει βάσει των εφαρμοζόμενων κριτηρίων κατάταξης της 

παραγράφου αυτής. Για κάθε αξιολογούμενη Έγκυρη Προσφορά η Προσωρινά Δεσμευμένη Ποσότητα 

ορίζεται ως εξής: 

Α) εάν η Ζητούμενη Ποσότητα είναι μικρότερη ή ίση της τρέχουσας Προσωρινά Διαθέσιμης 

Ποσότητας Προϊόντος η Προσωρινά Δεσμευμένη Ποσότητα της Προσφοράς ισούται με την 

Ζητούμενη Ποσότητα και αφαιρείται από την τρέχουσα Προσωρινά Διαθέσιμη Ποσότητα 

Προϊόντος, 

Β) εάν η Ζητούμενη Ποσότητα είναι μεγαλύτερη της τρέχουσας Προσωρινά Διαθέσιμης Ποσότητας 

Προϊόντος η Προσωρινά Δεσμευμένη Ποσότητα ισούται με την τρέχουσα Προσωρινά Διαθέσιμη 

Ποσότητα Προϊόντος και η Προσωρινά Διαθέσιμη Ποσότητα Προϊόντος μηδενίζεται, εξαιρουμένης 

της περίπτωσης που η Έγκυρη Προσφορά έχει υποβληθεί υπό τη συνθήκη ικανοποίησης της 

Ζητούμενης Ποσότητας στο σύνολο της όπου η Προσωρινά Δεσμευμένη Ποσότητα ισούται με 

μηδέν, ενώ η Προσωρινά Διαθέσιμη Ποσότητα Προϊόντος δεν μεταβάλλεται και η κατανομή 

προχωρά στην επόμενη Έγκυρη Δήλωση Αγοράς στον Προσωρινό Πίνακα Κατάταξης. 

Γ) Σε περίπτωση έγκυρων προσφορών με την ίδια τιμή που έχουν υποβληθεί ταυτόχρονα, όταν η 

τρέχουσα Προσωρινά Διαθέσιμης Ποσότητας Προϊόντος είναι μικρότερη από το άθροισμα των 

ζητούμενων ποσοτήτων των προσφορών, ικανοποιούνται όλες οι προσφορές αναλογικά της 

Ζητούμενης Ποσότητας. 

Κατά την περίοδο διαπραγμάτευσης, ο Προσωρινός  Πίνακας Κατάταξης Προσφορών τροποποιείται με την 

υποβολή κάθε νέας έγκυρης Προσφοράς. Το Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών 

ΕΠ ενημερώνει κάθε Συμμετέχοντα σε πραγματικό χρόνο για την Προσωρινά Δεσμευμένη Ποσότητα της 

Έγκυρης Προσφοράς του. 

5.4 Τελικός Πίνακας Κατάταξης Προσφορών 

Με την παρέλευση της Χρονοθυρίδας Λήξης Υποβολής Προσφορών ο Προσωρινός Πίνακας Κατάταξης 

Προσφορών καταχωρείται στο Σύστημα Υποβολής Προσφορών και Εκτέλεσης Δημοπρασιών ως Τελικός 

Πίνακας Κατάταξης Προσφορών. 
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Μόνο οι επιτυχόντες σε μία Δημοπρασία που καλύπτουν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους σύμφωνα με 

την παραγρ.6 περνούν στο στάδιο του φυσικού διακανονισμού. 

5.5 Υποβολή Ένστασης 

Κάθε συμμετέχων σε Δημοπρασία, δύναται  να υποβάλει Ένσταση τεκμηριωμένων αντιρρήσεων επί των 
αποτελεσμάτων ή επί της διαδικασίας της Δημοπρασίας εντός της προθεσμίας που προσδιορίζεται στους 
Όρους Δημοπρασίας (Τεχνικό Φύλλο).  

Η Ένσταση υποβάλλεται μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναφέρεται 
στους Όρους Δημοπρασίας.  

Η Ένσταση εξετάζεται από το Λειτουργό των Δημοπρασιών εντός της προβλεπόμενης στους Όρους 
Δημοπρασίας προθεσμίας. Σε περίπτωση που η Ένσταση γίνει αποδεκτή, ο Λειτουργός των Δημοπρασιών 
προβαίνει αναλόγως είτε σε τροποποίηση του Τελικού Πίνακα Κατάταξης  Προσφορών είτε σε ακύρωση της 
Δημοπρασίας και εκ νέου Ανακοίνωση Διεξαγωγής Δημοπρασίας για την υποβολή νέων προσφορών.  

Αν δεν υποβληθεί Ένσταση εντός της προβλεπόμενης στους Όρους Δημοπρασίας προθεσμίας τα 
Αποτελέσματα της Δημοπρασίας θεωρούνται οριστικά.  

Οι Ενστάσεις που υποβάλλονται κατά τις διατάξεις του παρόντος άρθρου καθώς και οι σχετικές ενέργειες 
του Λειτουργού των Δημοπρασιών επ’ αυτών κοινοποιούνται αμελλητί στη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.  

Η υποβολή Ένστασης τεκμηριωμένων αντιρρήσεων επί των αποτελεσμάτων ή επί της διαδικασίας της 
Δημοπρασίας από Συμμετέχων σε Δημοπρασία υπόκειται σε τέλος Υποβολής Ένστασης το οποίο ανέρχεται 
σε 150€ πλέον ΦΠΑ ανά ένσταση. Το τέλος Υποβολής Ένστασης εισπράττεται μέσω του Φορέα Εκκαθάρισης 
σύμφωνα με τους χρονισμούς και τις διαδικασίες του κεφαλαίου 6. 

Σε περίπτωση που η Ένσταση γίνει αποδεκτή, το τέλος υποβολής Ένστασης δεν χρεώνεται. 

6 Εκκαθάριση Συναλλαγών 

Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών λειτουργεί ως Φορέας Εκκαθάρισης για τις συναλλαγές οι οποίες 

διενεργούνται ως αποτέλεσμα μίας Δημοπρασίας. Στο πλαίσιο της εκκαθάρισης ο Λειτουργός των 

Δημοπρασιών εκτελεί τα παρακάτω: 

- Υπολογίζει τις χρηματικές υποχρεώσεις που προκύπτουν από την Δημοπρασία για κάθε 

εγκεκριμένο Συμμετέχοντα 

- Τιμολογεί τους Συμμετέχοντες 

- Εκτελεί τον χρηματικό διακανονισμό 

- Κάνει διαχείριση του κινδύνου αντισυμβαλλομένου με τον καθορισμό των παραμέτρων 

προσδιορισμού των Εγγυήσεων Συμμετοχής και την διαχείρισή τους. 

6.1 Υπολογισμός Χρηματικών Υποχρεώσεων 

Μετά το τέλος κάθε περιοδικής Δημοπρασίας ο Λειτουργός των Δημοπρασιών υπολογίζει τις καθαρές 

υποχρεώσεις ανά Συμμετέχοντα στην συγκεκριμένη Δημοπρασία.  

Η καθαρή υποχρέωση κάθε Συμμετέχοντα ισούται με την ποσότητα ΕΠ που κατακυρώθηκε σε αυτόν 

σύμφωνα με τον Τελικό Πίνακα Κατάταξης επί την τιμή της προσφοράς του («pay as bid»), πλέον τα τέλη 
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αγοράς ΕΠ και τα τέλη διαχείρισης του Μητρώου Εγγυήσεων Προέλευσης, όπως αυτά καθορίζονται σε 

εφαρμογή του ν.4951/2022. 

Στη συνέχεια ενημερώνει τους Συμμετέχοντες  και εκδίδει τα σχετικά παραστατικά για κάθε έναν από τους 

Συμμετέχοντες στους οποίους κατακυρώνονται Εγγυήσεις Προέλευσης. 

6.2 Τιμολόγηση Συμμετεχόντων 

Η τιμολόγηση για τις συναλλαγές που απορρέουν από την διενέργεια μίας Δημοπρασίας 

πραγματοποιούνται από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών που είναι ο Φορέας Εκκαθάρισης. 

Τιμολόγια εκδίδονται από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών για αγορές Εγγυήσεων Προέλευσης που 

κατακυρώθηκαν στους Συμμετέχοντες ως αποτέλεσμα μίας Δημοπρασίας. 

Ο υπολογισμός των χρηματικών υποχρεώσεων των Συμμετεχόντων για αγορές Εγγυήσεων Προέλευση που 

τους κατακυρώθηκαν ως αποτέλεσμα μίας Δημοπρασίας, πραγματοποιείται κατά την ημέρα που 

διενεργήθηκε η Δημοπρασία, ενώ τα τιμολόγια εκδίδονται και αποστέλλονται στους Συμμετέχοντες 

μέσω email εντός τριών  εργάσιμων ημερών.  

6.3 Χρηματικός Διακανονισμός 

Ο χρηματικός διακανονισμός των υποχρεώσεων διενεργείται από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών. 

Για κάθε Δημοπρασία ως ημέρα διακανονισμού ορίζεται η επόμενη εργάσιμη ημέρα της αποστολής του 

τιμολογίου από τον Λειτουργό των Δημοπρασιών στον Συμμετέχοντα. 

6.4 Φυσικός Διακανονισμός 

Μετά την ολοκλήρωση του χρηματικού διακανονισμού και μόνο για τους Συμμετέχοντες στην Δημοπρασία 

που κάλυψαν τις οικονομικές υποχρεώσεις τους, ο Λειτουργός των Δημοπρασιών ενημερώνει τον Φορέα 

Έκδοσης Εγγυήσεων Προέλευσης προκειμένου ο τελευταίος να εκτελέσει στο Μητρώο ΕΠ τη μεταβίβαση 

των Ε.Π. από τον Λογαριασμό του Πωλητή στον Λογαριασμό του Συμμετέχοντα. 

Οι προθεσμίες που αναφέρονται κατά την προκήρυξη της Δημοπρασίας μπορούν να παραταθούν κατά 72 

ώρες σε περιπτώσεις όπου το χρηματικό ποσό που έχει καταβληθεί από το Συμμετέχοντα σύμφωνα με την 

παράγραφο 7.1 δεν επαρκεί για να καλύψει το σύνολο των οικονομικών του υποχρεώσεων και πρέπει να 

καταθέσει το οφειλόμενο ποσό. 

7 Διαχείριση Κινδύνου 

7.1 Εγγύηση Συμμετοχής 

Για την συμμετοχή σε μία Δημοπρασία  ένας Συμμετέχων  οφείλει να προσκομίζει στο Λειτουργό των 

Δημοπρασιών εγγύηση συμμετοχής μέχρι τις 12:00 μ.μ. της 2ης εργάσιμης ημέρας πριν από την 

ημερομηνία διενέργειας της σχετικής Δημοπρασίας. Σε περίπτωση που ένας Συμμετέχων δεν προσκομίσει 

έγκαιρα την εγγύηση σύμφωνα με τα ειδικώς οριζόμενα στο παρόν άρθρο τότε αποκλείεται από την 

συγκεκριμένη Δημοπρασία.  

Η υποχρέωση παροχής εγγύησης συμμετοχής σε Δημοπρασία εκπληρώνεται με την κατάθεση χρηματικού 

ποσού εγγύησης σε ειδικό τραπεζικό λογαριασμό που τηρεί ο Λειτουργός των Δημοπρασιών. Η απόδειξη 
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της τραπεζικής συναλλαγής οφείλει να προσκομίζεται στο Λειτουργό των Δημοπρασιών μέχρι τις 14:00 

της 2ης εργάσιμης ημέρας πριν από την ημερομηνία διενέργειας της σχετικής  Δημοπρασίας εντός της 

ημέρας. 

7.2 Υπολογισμός του ποσού Εγγύησης Συμμετοχής 

Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών καθορίζει τις παραμέτρους υπολογισμού της απαιτούμενης Εγγύησης 

Συμμετοχής στις περιοδικές Δημοπρασίες στην Προκήρυξη που εκδίδει και δημοσιεύει 15  ημέρες πριν τη 

διενέργεια εκάστης εξ αυτών. Το ύψος της Εγγύησης Συμμετοχής (σε Ευρώ) προκύπτει από την συνολική 

ποσότητα Εγγυήσεων Προέλευσης προς δημοπράτηση πολλαπλασιασμένη επί την τιμή εκκίνησης της 

Δημοπρασίας πολλαπλασιασμένη επί έναν συντελεστή βαρύτητας, Κ, ο οποίος δεν μπορεί να είναι 

μικρότερος του 0.2 και μεγαλύτερος του 0.5, πλέον ΦΠΑ. Η μεθοδολογία υπολογισμού του συντελεστή 

βαρύτητας Κ εγκρίνεται από την Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας κατόπιν εισήγησης του Λειτουργού των 

Δημοπρασιών. 

Η Εγγύηση Συμμετοχής υπολογίζεται σύμφωνα με την ακόλουθη έκφραση: 

[𝛦𝛾𝛾ύ𝜂𝜎𝜂 𝛴𝜐𝜇𝜇𝜀𝜏𝜊𝜒ή𝜍 (€)]  

=  [𝛴𝜐𝜈𝜊𝜆𝜄𝜅ή 𝛥𝜂𝜇𝜊𝜋𝜌𝛼𝜏𝜊ύ𝜇𝜀𝜈𝜂 𝛱𝜊𝜎ό𝜏𝜂𝜏𝛼 (𝑀𝑊ℎ)] × [𝛫𝛼𝜏ώ𝜏𝛼𝜏𝜂 𝛵𝜄𝜇ή (€)] × 𝛫

+ 𝛷𝛱𝛢 

Η χρηματοοικονομική Εγγύηση που κατατέθηκε στον αντίστοιχο λογαριασμό του Λειτουργού των 

Δημοπρασιών από τους εγκεκριμένους Συμμετέχοντες θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη (ως πληρωμή) 

των οικονομικών υποχρεώσεων που απορρέουν από τη δραστηριότητα τους στη Δημοπρασία. 

Εάν η χρηματοοικονομική Εγγύηση δεν είναι αρκετή για να καλύψει όλες τις οικονομικές υποχρεώσεις, 

δεδομένου του αποτελέσματος της δημοπρασίας, ο Λειτουργός των Δημοπρασιών αποστέλλει στον 

Συμμετέχοντα ενημερωτικό σημείωμα, εντός 24 ωρών μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων, για 

να καταθέσει το οφειλόμενο ποσό εντός 48 ωρών. 

8 Στατιστικά – Δημοσιοποίηση Αποτελεσμάτων 

Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών τηρεί για κάθε Δημοπρασία που διενεργεί τα ακόλουθα στοιχεία: 

- αριθμός δημοπρασίας 

- ημερομηνία ανοίγματος και κλεισίματος 

- προϊόν που δημοπρατήθηκε 

- πλήθος Ε.Π. που περιλαμβάνονταν στο προϊόν 

- πλήθος Ε.Π. που αγοράστηκε από τους Συμμετέχοντες 

- αναλυτικά όλες οι προσφορές (Συμμετέχον, πλήθος Ε.Π. τιμή/ανά Ε.Π. κατακύρωση ή όχι) 

- Συμμετέχοντες (αναλυτικά ποιοι υπέβαλαν προσφορά έγκυρη ή άκυρη, και σε ποιους 

κατακυρώθηκε) 

Για κάθε Συμμετέχοντα και για κάθε Δημοπρασία στην οποία συμμετείχε υποβάλλοντας προσφορά, ο 

Λειτουργός των Δημοπρασιών τηρεί τα ακόλουθα στοιχεία: 

- προσφορές που υποβλήθηκαν (ζεύγος τιμής και πλήθους Ε.Π.) ανά δημοπρασία 
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- σήμανση εάν η προσφορά ήταν έγκυρη , άκυρη και το πλήθος των ΕΠ που κατακυρώθηκαν στην 

συγκεκριμένη προσφορά 

Τα ανωτέρω στοιχεία είναι διαθέσιμα προς έλεγχο στην Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. 

Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών εντός 7 ημέρων από το τέλος κάθε δημοπρασίας δημοσιεύει στην 

ιστοσελίδα του τα συγκεντρωτικά αποτελέσματα, ενδεικτικά: 

- ημερομηνία διενέργειας δημοπρασίας, 

- δημοπρατούμενα προϊόντα 

- πλήθος ΕΠ ανά προϊόν 

- ανώτατη και κατώτατη τιμή του τελικού πίνακα κατάταξης προσφορών ανά προϊόν 

- μεσοσταθμική τιμή όπως προκύπτει από τα ζεύγη ποσότητας ΕΠ και τιμής του τελικού πίνακα 

κατάταξης προσφορών ανά προϊόν 

- αδιάθετες ποσότητες ΕΠ ανα προϊόν 

- σύνολο δημοπρατούμενης ποσότητας ΕΠ  

9 Συμβατικές Υποχρεώσεις Συμμετεχόντων 

9.1 Κανόνες Συμπεριφοράς 

Με την συμμετοχή τους σε μία Δημοπρασία, οι Συμμετέχοντες υποχρεούνται : 

α) Να τηρούν τις γενικές αρχές της ακεραιότητας της αγοράς, της εντιμότητας και της καλής 

συμπεριφοράς. 

β) Να συμμορφώνονται με τους Κανόνες και τις οδηγίες κάθε οντότητας που εμπλέκεται στην 

οργάνωση και τη λειτουργία της δημοπρασίας. 

γ) Να απέχουν από κάθε είδους ανταγωνιστική πρακτική αδικοπραξίας σχετικά με τη συμμετοχή 

τους στην Δημοπρασία. Αυτή η απαγόρευση περιλαμβάνει, χωρίς περιορισμό: 

α) Κάθε είδους δόλια συμπεριφορά. 

β) Κάθε είδους συμπαιγνία μεταξύ Συμμετεχόντων ή με τρίτα μέρη. 

Οι προσφορές πρέπει να γίνονται αποκλειστικά προς το συμφέρον του Συμμετέχοντα που τις έβαλε. Οι 

συμμετέχοντες δεν μπορούν να ενεργούν προς το συμφέρον των άλλων Συμμετεχόντων. 

Οι συμμετέχοντες αναλαμβάνουν να ενεργούν αμερόληπτα σε σχέση με τους άλλους συμμετέχοντες.  

9.2 Απαγόρευση δόλιας συμπεριφοράς 

Απαγορεύεται στους Συμμετέχοντες να ασκούν δόλιες ενέργειες, δηλαδή να αποκαλύπτουν, άμεσα ή 

έμμεσα, ψευδείς πληροφορίες ή πληροφορίες που μπορούν με οποιονδήποτε τρόπο να επηρεάσουν τη 

διαδικασία διαμόρφωσης των τιμών από άλλους συμμετέχοντες σε μία Δημοπρασία. 

Ειδικότερα, απαγορεύεται αυστηρά για τους Συμμετέχοντες να: 

α) Παρέχουν ψευδείς ή εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή τις τιμές 

των Εγγυήσεων Προέλευσης. 
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β) Χρησιμοποιούν πλασματικά μέσα ή οποιαδήποτε άλλη τεχνητή μορφή που δίνει ή μπορεί να 

δώσει ψευδείς ή εσφαλμένες πληροφορίες σχετικά με την προσφορά, τη ζήτηση ή τις τιμές των 

Εγγυήσεων Προέλευσης. 

9.3 Ανωτέρα Βία 

Ανωτέρα βία είναι κάθε γεγονός απρόβλεπτο το οποίο στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν μπορεί να 

αποτραπεί ούτε με μέτρα άκρας επιμέλειας και σύνεσης,  όπως η κήρυξη της χώρας σε κατάσταση 

έκτακτης ανάγκης, η κήρυξη πολέμου, η γενική απεργία, ο γενικός αποκλεισμός προμήθειας καυσίμων, οι 

γενικές καταστροφές εξ αιτίας σεισμών, πλημμύρας, εμπρησμού, καθώς και κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο 

γεγονός, εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας ελέγχου του Λειτουργού των Δημοπρασιών, του Φορέα 

Έκδοσης, και των Συμμετεχόντων, ένεκα του οποίου καθίσταται ανέφικτο να διενεργηθεί ή να 

ολοκληρωθεί μία Δημοπρασία. 

Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών έχει υποχρέωση να γνωστοποιεί με ανάρτησή του αμέσως και πάντως, το 

αργότερο σε πέντε (5) μέρες από την εμφάνισή της, κάθε περίπτωση ανωτέρας βίας που είναι δυνατόν να 

επηρεάσει την διενέργεια προγραμματισμένης Δημοπρασίας ή σταδίου Δημοπρασίας στην οποία ήδη 

έχουν κατατεθεί προσφορές. 

9.4 Κυρώσεις 

Οποιαδήποτε παραβίαση από Συμμετέχοντα υποχρέωσης που απορρέει άμεσα ή έμμεσα από τον παρόντα 

Κανονισμό, συγκεκριμένα σε σχέση με οικονομικές εγγυήσεις, πληρωμές ή άλλες οικονομικές υποχρεώσεις, 

εξουσιοδοτεί τον Λειτουργό των Δημοπρασιών να αναστείλει την πρόσβασή του στις περιοδικές 

Δημοπρασίες. Ανάλογα με τις περιστάσεις, δηλαδή το χρονικό διάστημα στο οποίο χρειάζεται ο Συμμετέχων 

να διευθετήσει την κατάσταση που προκάλεσε την αναστολή του, μπορεί να αποκλειστεί η συμμετοχή του 

σε μια ή περισσότερες περιοδικές Δημοπρασίες. 

Ο Λειτουργός των Δημοπρασιών μπορεί να αναστείλει έναν εγγεγραμμένο συμμετέχοντα κατόπιν 

αιτήματος της Ρυθμιστικής Αρχής εφόσον συντρέχουν σοβαροί λόγοι οι οποίοι κοινοποιούνται στον 

Λειτουργό των Δημοπρασιών. 

 


