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Όπου:

C(x): Μοναδιαίο κόστος του εκάστοτε μηχανισμού αναπροσαρμογής χρέωσης του κάθε μεγέθους x.

x: Ο μέσος όρος που λαμβάνει το κάθε μέγεθος αναφοράς της αγοράς για την περίοδο ελέγχου (t).

Lu: Τιμή του μεγέθους αναφοράς πάνω από την οποία ενεργοποιείται ο μηχανισμός αναπροσαρμογής χρεωστικά προς τον Καταναλωτή.

LI: Τιμή του μεγέθους αναφοράς, κάτω από την οποία ενεργοποιείται ο μηχανισμός αναπροσαρμογής πιστωτικά προς τον Καταναλωτή.

α: Συντελεστής Προσαύξησης, ο οποίος επιλέγεται ελεύθερα από τον Προμηθευτή. Είναι αριθμός μεγαλύτερος από το 0.

Οι μονάδες του μηχανισμού πρέπει να ορίζονται κατά τρόπο ώστε το γινόμενο α * (x – LI) και το γινόμενο α * (x – Lu) να εκφράζονται τελικώς σε €/MWh.

β: Συντελεστής Προσαύξησης, ο οποίος επιλέγεται ελεύθερα από τον Προμηθευτή. Είναι αριθμός μεγαλύτερος ή ίσος από το 0 και εκφράζεται σε €/MWh.

Οι συντελεστές α και β, παρέχουν στον Προμηθευτή τη δυνατότητα ενσωμάτωσης κόστους που δύναται να προκύπτει από τη μεταβολή του βασικού
μεγέθους x, εν είδει πρόβλεψης.

Οι τιμές των Lu, LI, α και β αποτυπώνονται στους όρους της Σύμβασης και δύνανται να μεταβληθούν αποκλειστικά με βάση τα οριζόμενα στις διατάξεις
του Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας και ειδικότερα σύμφωνα με το άρθρο 28 παρ. 3 εδάφ. β και το άρθρο 30 αυτού για τους Μικρούς Πελάτες.
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Η μοναδιαία Χρέωση Αναπροσαρμογής σε €/kWh για τον μήνα t υπολογίζεται βάσει των παρακάτω μεταβλητών:

•Υ=α*x+β, όπου 

• x ίσο με τον αριθμητικό μέσο όρο της Τιμής Εκκαθάρισης Αγοράς (Market Clearing Price - MCP) της Προ-Ημερήσιας Αγοράς (Day Ahead Market 
DAM) του μήνα (t), που δημοσιεύεται στην ιστοσελίδα του Ελληνικού Χρηματιστηρίου Ενέργειας (https://www.enexqroup.qr/el/marketspublications-el-
day-ahead-market)   

• α: Συντελεστής Προσαύξησης, ίσος με 1,10 

• β: Συντελεστής Προσαύξησης, ίσος με 0,0105 €/kWh

• L_u: Άνω όριο αναφοράς, ίσο με 0,050

• L_d: Κάτω όριο αναφοράς, ίσο με 0,040

Και ισούται με:

• Χρέωση ίση με Υ- L_u, όταν το Υ είναι μεγαλύτερο από το άνω όριο L_u

• Πίστωση ίση με Υ - L_d όταν το Υ είναι μικρότερο από το κάτω όριο L_d

• Μηδενική χρέωση όταν το Υ βρίσκεται εντός των ορίων L_d και L_u»


