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1. Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια 

προσφορά. 

Η Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά 

(«Διαδικασία Εκχώρησης») πραγματοποιείται ως εξής:  

Προϋπόθεση για τη συμμετοχή οιουδήποτε ενδιαφερόμενου στη Διαδικασία Εκχώρησης 

είναι ο εν λόγω ενδιαφερόμενος («Χρήστης») να έχει εγγραφεί στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ 

που τηρεί η ΡΑΕ. 

Πριν από την πρώτη συμμετοχή Χρήστη σε Διαδικασία Εκχώρησης, ο Χρήστης οφείλει να 

προβεί στην εγγραφή του στο σχετικό ηλεκτρονικό μητρώο συμμετεχόντων στην ως άνω 

διαδικασία («Μητρώο»), συμπληρώνοντας υποχρεωτικά τα εμφανιζόμενα πεδία στην 

ειδική φόρμα που εμφανίζεται στο σχετικό πεδίο επί της ιστοσελίδας της ΔΕΠΑ και 

δηλώνοντας ότι όλα τα ανωτέρω αναγραφόμενα στοιχεία της φόρμας είναι αληθή και 

ισχύουν κατά την εν λόγω ημερομηνία. H ΔΕΠΑ κατόπιν επικοινωνίας με τον δηλωθέντα 

εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο αποστέλλει με ηλεκτρονικό μήνυμα ένα μυστικό κωδικό 

πρόσβασης (“password”) τον οποίο δύναται να τροποποιεί και να χρησιμοποιεί έκτοτε ο 

Χρήστης σε συνδυασμό με τον Ατομικό Αριθμό Μητρώου Χρήστη του ΕΣΦΑ (“username”) 

για την εισαγωγή του στο ηλεκτρονικό σύστημα που υποστηρίζει τη διεξαγωγή της 

διαγωνιστικής διαδικασίας («Σύστημα»), προκειμένου να συμμετάσχει στην εκάστοτε 

Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά που 

επιθυμεί. 

Ουδείς Χρήστης δικαιούται να συμμετάσχει στη Διαδικασία Εκχώρησης εάν δεν συναινεί 

ρητά στη διαδικασία κοινοποίησης των αποτελεσμάτων στο Διαχειριστή, κατά τα 

προβλεπόμενα στην παράγραφο 5 εδ. (iii) του άρθρου 20Α του Κώδικα Διαχείρισης του 

ΕΣΦΑ. Η συναίνεση του παρέχεται μέσω της επιλογής του σχετικού πεδίου συναίνεσης επί 

της ιστοσελίδας της ΔΕΠΑ. 

Σε περίπτωση τροποποίησης οιουδήποτε εκ των στοιχείων του, ο Χρήστης οφείλει, πριν 

από την συμμετοχή του σε οιαδήποτε μεταγενέστερη της ημερομηνίας τροποποίησης του 

εν λόγω στοιχείου Διαδικασία Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με 

δημόσια προσφορά, να ενημερώσει εγγράφως τη ΔΕΠΑ για τη μεταβολή του εν λόγω 

στοιχείου και να προβεί παράλληλα ο ίδιος στην αντίστοιχη τροποποίηση των 

καταχωρημένων στο Μητρώο στοιχείων του.  

Σε περίπτωση μη έγκαιρης τροποποίησης των στοιχείων του ήτοι πριν την Ημέρα 

Διεξαγωγής της Διαδικασίας Εκχώρησης μη χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με 

δημόσια προσφορά («Ημέρα Διεξαγωγής»), ο Χρήστης αποκλείεται από τη διαδικασία. 

Κατόπιν εγγραφής του στο Μητρώο, ο Χρήστης προκειμένου να καταχωρήσει επιτυχώς το 

αίτημά του στη φόρμα ηλεκτρονικής υποβολής, συμπληρώνει τον Ατομικό Αριθμό 

Μητρώου Χρήστη ΕΣΦΑ και τον κωδικό πρόσβασης, εισέρχεται στο Σύστημα και 



2 

 

συμπληρώνει την επιθυμητή προς εκχώρηση Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης 

(kWh/Ημέρα). 

Η διάθεση του συνόλου της προς εκχώρηση ΔΜΙ Παράδοσης πραγματοποιείται αυτόματα 

από το Σύστημα βάσει της «Αιτούμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης» σε 

συνδυασμό με τη χρονική ακολουθία των αιτήσεων των Χρηστών μέσω της επιλογής του 

εικονιδίου της Οριστικής Υποβολής. Κατά συνέπεια, η προς εκχώρηση Μεταφορική 

Ικανότητα Παράδοσης δίδεται στον πρώτο κατά χρονική σειρά Χρήστη που την αιτείται 

σύμφωνα με τα ανωτέρω με την επιφύλαξη βεβαίως της υπογραφής από τον ίδιο της 

σχετικής Σύμβασης Εκχώρησης ΔΜΙ Παράδοσης («Σύμβαση Εκχώρησης») και της αποδοχής 

της εν λόγω εκχώρησης από το Διαχειριστή.  

Ο Χρήστης αιτείται Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης (kWh/Ημέρα) στη στήλη «Αιτούμενη 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης», η οποία οφείλει να είναι κατά μέγιστο ίση με την 

ποσότητα της στήλης «Υπόλοιπο Διατιθέμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης», σε 

διαφορετική περίπτωση το Σύστημα δεν επιτρέπει την επιτυχή καταχώρηση της αιτήσεώς 

του. Ο Χρήστης κατόπιν συμπλήρωσης των απαραίτητων πεδίων, οφείλει να προβεί, πριν 

την οριστική υποβολή της αιτήσεώς του, σε αποθήκευση των καταχωρήσεών του μέσω της 

επιλογής του εικονιδίου [Αποθήκευση]. Προκειμένου να αποσταλεί η αίτησή του ως έχει, 

επιλέγει το εικονίδιο [Οριστική Υποβολή]. Αντίθετα, σε περίπτωση κατά την οποία ο 

Χρήστης επιθυμεί μετά το στάδιο της αποθήκευσης των δεδομένων, την τροποποίηση 

αυτών, το Σύστημα παρέχει τη δυνατότητα μεταβολής τους στο επόμενο στάδιο της 

αποθήκευσης. Στη συνέχεια, ο Χρήστης έχοντας μεταβάλει τις αρχικές καταχωρήσεις του 

και προκειμένου να αποστείλει το αίτημά του οριστικά επιλέγει το εικονίδιο [Οριστική 

Υποβολή].  

Με την ορθή καταχώρηση στη στήλη «Αιτούμενη Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης» και 

την επιτυχημένη οριστική υποβολή της αίτησης του Χρήστη, η εν λόγω αίτηση ικανοποιείται 

πλήρως και ταυτόχρονα απομειώνεται ισόποσα στην αντίστοιχη στήλη στην επίσημη 

ιστοσελίδα της ΔΕΠΑ, το «Υπόλοιπο Διατιθέμενης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης» 

του αντίστοιχου Σημείου Εισόδου, η οποία παραμένει προς διάθεση στους επόμενους 

συμμετέχοντες Χρήστες. 

Ακόμη και στην περίπτωση κατά την οποία στη στήλη «Υπόλοιπο Διατιθέμενης 

Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης» εμφανίζεται μηδενική διαθέσιμη Μεταφορική 

Ικανότητα Παράδοσης, ο Χρήστης δύναται να συμπληρώσει σε τρίτη στήλη υπό τον τίτλο 

«Επιθυμητή Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης» ώστε σε περίπτωση κατά την οποία άλλος 

Χρήστης, στον οποίο έχει ήδη διατεθεί δυναμικότητα, δεν προσέλθει εγκαίρως για την 

υπογραφή της Σύμβασης Εκχώρησης της εν λόγω Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, να 

δύναται, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις, να υπογράψει ο ίδιος με τη ΔΕΠΑ τη Σύμβαση 

Εκχώρησης ώστε να του εκχωρηθεί το σύνολο ή μέρος της Επιθυμητής ΔΜΙ Παράδοσης (βλ. 

κατωτέρω). Οι ενδιαφερόμενοι Χρήστες δύνανται να διαμορφώνουν την αίτηση τους 

σύμφωνα με τα ανωτέρω αποκλειστικά και μόνον κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της 
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Διαδικασίας Εκχώρησης, ήτοι από την προβλεπόμενη στην ανακοίνωση ώρα έναρξης της εν 

λόγω διαδικασίας και για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) ωρών από αυτήν.  

Μετά την πάροδο του ανωτέρω χρονικού διαστήματος, η διαδικασία θεωρείται λήξασα και 

το Σύστημα «κλειδώνει» αυτόματα απορρίπτοντας κάθε αίτημα προς καταχώρηση. 

Κάθε Χρήστης δύναται να μεταβάλλει καταχωρημένα από τον ίδιο στοιχεία πριν από την 

επιλογή της Οριστικής Υποβολής. Μετά την οριστική υποβολή της αιτήσεως, το Σύστημα 

δεν επιτρέπει στο Χρήστη την εκ νέου είσοδό του και συνεπώς δεν καθίσταται εφικτή καμία 

τροποποίηση αυτού. Ως ώρα καταχώρησης κατοχυρώνεται από το Σύστημα, η χρονική 

στιγμή της αποδοχής από το Σύστημα της αιτήσεως του Χρήστη μέσω της επιλογής του 

εικονιδίου της Οριστικής Υποβολής (και όχι π.χ. η ώρα εισόδου του Χρήστη στο Σύστημα 

προς συμπλήρωση των πεδίων ή η ώρα αποθήκευσης των διαφόρων στοιχείων του).  

Κάθε Χρήστης, που υπέβαλλε επιτυχώς την αίτησή του, λαμβάνει από το Σύστημα 

αυτόματη ηλεκτρονική απάντηση, στην οποία αναφέρεται τόσο η Μεταφορική Ικανότητα 

Παράδοσης που αιτήθηκε όσο και η Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης που τελικά του 

διατέθηκε, με την επιφύλαξη υπογραφής της Σύμβασης Εκχώρησης από τους εν λόγω 

Χρήστες. 

 

2. Υλοποίηση Εκχώρησης Μη Χρησιμοποιούμενης ΔΜΙ Παράδοσης με Δημόσια 

Προσφορά  

 

Οι Χρήστες στους οποίους πρόκειται να εκχωρηθεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω η ΔΜΙ 

Παράδοσης, καλούνται από τη ΔΕΠΑ το αργότερο εντός μιας (1) ώρας από τη λήξη της 

διαγωνιστικής διαδικασίας να υπογράψουν τη Σύμβαση Εκχώρησης, η υπογραφή της 

οποίας θα πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός τριών (3) ωρών από τη λήξη της 

διαγωνιστικής διαδικασίας («Προθεσμία Υπογραφής»).  

Σε περίπτωση παρέλευσης της Προθεσμίας Υπογραφής δίχως να έχει υπογραφεί εκ μέρους 

οιουδήποτε εκ των Χρηστών η εν λόγω Σύμβαση Εκχώρησης, η ΔΕΠΑ ενημερώνει εντός 

τριάντα (30) λεπτών από την Προθεσμία Υπογραφής («Προθεσμία Ενημέρωσης») μέσω 

ηλεκτρονικού μηνύματος τον/τους συμμετέχοντα/-ες στην ως άνω διαδικασία Χρήστη/-ες, 

που έχει/-ουν συμπληρώσει τη στήλη «Επιθυμητή Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης» ότι 

η αντίστοιχη αίτησή του/τους δύναται να ικανοποιηθεί ολικώς ή μερικώς ανάλογα με την 

περίπτωση («Επιλαχόντες Χρήστες»). Η επιλογή των Επιλαχόντων Χρηστών για την 

υλοποίηση της ως άνω διαδικασίας γίνεται επίσης σύμφωνα με τη χρονική ακολουθία της 

καταχώρησης των αιτήσεων των Χρηστών κατά τη διάρκεια της ως άνω διαδικασίας στη 

στήλη «Επιθυμητή Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης» και μέχρις εξαντλήσεως του 

συνόλου της προς Εκχώρηση ΔΜΙ Παράδοσης. Εντός των προσεχών τριάντα (30) λεπτών 

από τη λήξη της Προθεσμίας Ενημέρωσης («Προθεσμία Αποδοχής»), οι ειδοποιηθέντες από 

τη ΔΕΠΑ σύμφωνα με τα ανωτέρω Χρήστες υποχρεούνται να απαντήσουν εγγράφως μέσω 
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ηλεκτρονικού μηνύματος ή τηλεομοιοτυπίας (fax) στο ηλεκτρονικό μήνυμα της ΔΕΠΑ 

αναφέροντας εάν αποδέχονται ή όχι την αναλογούσα σε αυτούς, σύμφωνα με τα ανωτέρω, 

Μεταφορική Ικανότητα Παράδοσης ανά Σημείο Εισόδου του ΕΣΦΑ. Σε περίπτωση άπρακτης 

παρέλευσης της ανωτέρω Προθεσμίας Αποδοχής εκ μέρους των Χρηστών, η εν λόγω 

προσφορά της ΔΕΠΑ θα θεωρείται απορριφθείσα από τους Χρήστες. 

Οι Επιλαχόντες Χρήστες, στους οποίους πρόκειται να εκχωρηθεί ΔΜΙ Παράδοσης, 

καλούνται από τη ΔΕΠΑ το αργότερο εντός μίας (1) ώρας από την Προθεσμία Αποδοχής να 

υπογράψουν με τη ΔΕΠΑ τη σχετική Σύμβαση Εκχώρησης, η υπογραφή της οποίας θα 

πρέπει να ολοκληρωθεί το αργότερο εντός δυο (2) ωρών από την Προθεσμία Αποδοχής.  

Μετά την πάροδο της ανωτέρω προθεσμίας, η Διαδικασία Εκχώρησης θεωρείται λήξασα. 

Με τη λήξη της διαδικασίας και εντός της Ημέρας Διεξαγωγής η ΔΕΠΑ ενημερώνει το 

Διαχειριστή σχετικά με τους Χρήστες που συμμετείχαν στην ως άνω διαδικασία καθώς και 

το αποτέλεσμα αυτής, γνωστοποιώντας του, τους Χρήστες και την αντίστοιχη Μεταφορική 

Ικανότητα Παράδοσης που πρόκειται να εκχωρηθεί σε έκαστο εξ’ αυτών ανά Σημείο 

Εισόδου. Η ΔΕΠΑ μετά τη λήξη της Διαδικασίας Εκχώρησης αναρτά στην επίσημη 

ιστοσελίδα της, το αποτέλεσμα αυτής με την επιφύλαξη της αποδοχής της εν λόγω 

εκχώρησης από το Διαχειριστή.  

Αμφότερα τα συμβαλλόμενα μέρη αποστέλλουν στο Διαχειριστή ενημέρωση περί 

Εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης, προς έγκριση εντός της 

προθεσμίας και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παράγραφο 3 του άρθρου 14 του 

Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ, προκειμένου ο Διαχειριστής να συναινέσει εγγράφως. Κατά 

τα λοιπά, εφαρμόζονται απαρέγκλιτα οι διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ περί 

Εκχώρησης Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας. Σε κάθε περίπτωση, προϋπόθεση της 

εκχώρησης της ΔΜΙ Παράδοσης σύμφωνα με τα ανωτέρω είναι η αποστολή από το 

Διαχειριστή της έγγραφης συναίνεσής του για την πραγματοποίηση της ανωτέρω 

εκχώρησης. 

Σε περίπτωση κατά την οποία ο Διαχειριστής δεν συναινεί, η σύμβαση καθίσταται 

αυτοδικαίως άκυρη, δεν παράγει αποτελέσματα και τα συμβαλλόμενα μέρη οφείλουν να 

προσαρμοστούν στις απαιτήσεις του Διαχειριστή συνάπτοντας νέα Σύμβαση Εκχώρησης με 

την οποία ικανοποιούνται οι ως άνω απαιτήσεις.  

Σε όλους τους συμμετέχοντες Χρήστες, κατόπιν υποβολής εγγράφου αιτήματός τους, 

παρέχεται η δυνατότητα ελέγχου της Διαδικασίας Εκχώρησης. 

Σε περίπτωση έλλειψης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τρίτους Χρήστες σύμφωνα με τα 

ανωτέρω επί του συνόλου ή μέρους της προς εκχώρηση ΔΜΙ Παράδοσης ανά σημείο 

Εισόδου, η εναπομένουσα ΔΜΙ Παράδοσης θα παραμένει δεσμευμένη από τη ΔΕΠΑ (εκτός 

αν άλλως ορίσει ο Διαχειριστής) μέχρι τη διεξαγωγή επόμενης Διαδικασίας Εκχώρησης της 

ΔΜΙ Παράδοσης με δημόσια προσφορά. 
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3. Συχνότητα Αναρτήσεων Διαδικασίας Εκχώρησης  

Η ΔΕΠΑ αναρτά διαδικασία διάθεσης προς εκχώρηση ΔΜΙ Παράδοσης στα Σημεία Εισόδου 

ως εξής:  

Το αργότερο έξι (6) ημέρες πριν την Ημέρα Διεξαγωγής, για την εκτιμώμενη μη 

χρησιμοποιούμενη ΔΜΙ Παράδοσης το αμέσως προσεχές χρονικό διάστημα σύμφωνα με τις 

εκτιμήσεις της, λαμβάνοντας υπόψη όλους τους χρονικούς περιορισμούς και ιδίως αυτούς 

που προβλέπονται σχετικά με την Εκχώρηση στον Κώδικα Διαχείρισης του ΕΣΦΑ. 

Μετά τη λήξη της διαγωνιστικής διαδικασίας ως περιγράφεται στις παραγράφους 1 και 2 

ανωτέρω, η αδιάθετη ΔΜΙ παραμένει στη ΔΕΠΑ («Αδιάθετη ΔΜΙ»). Οιοσδήποτε Χρήστης 

ενδιαφέρεται για την Αδιάθετη ΔΜΙ δύναται να υποβάλει ηλεκτρονικά προς τη ΔΕΠΑ 

αίτημα για την εκχώρηση στον ίδιο ολόκληρης ή μέρους της εν λόγω Αδιάθετης ΔΜΙ μεταξύ 

των ωρών 08:00’-12:00’ οποιασδήποτε εργάσιμης ημέρας στην ηλεκτρονική διεύθυνση της 

ΔΕΠΑ “programmatismos@depa.gr”, λαμβάνοντας υπόψη τα προβλεπόμενα στις διατάξεις 

του Κώδικα ΕΣΦΑ αναφορικά με την Εκχώρηση Δεσμευμένης Μεταφορικής Ικανότητας.  

Η ικανοποίηση των υποβαλλόμενων ηλεκτρονικών αιτημάτων πραγματοποιείται κατά 

προτεραιότητα βάσει της χρονικής σειράς υποβολής των εν λόγω αιτημάτων και υπό την 

προϋπόθεση ότι εξακολουθεί να παραμένει αδιάθετο τμήμα της ως άνω ΔΜΙ Παράδοσης 

στα Σημεία Εισόδου κατά το χρόνο υποβολής του αιτήματος. 

 

4 Ορισμοί  

Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στο παρόν, είναι αυτοί που αποδίδονται στον Κώδικα 

Διαχείρισης ΕΣΦΑ, εκτός αν από το ίδιο το περιεχόμενο του κειμένου προκύπτει κάτι 

διαφορετικό. 
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