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Στην Αθήνα την __/__/2019, μεταξύ αφ’ ενός:
1. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» με το διακριτικό τίτλο «ΔΕΔΑ» η οποία εδρεύει στην Αθήνα,
οδός Μεσογείων, αρ. 2-4, στον Πύργο Αθηνών, Τ.Κ. 11527, με ΑΦΜ 997104868, ΔΟΥ Φ.Α.Ε
Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Διευθύνοντα
Σύμβουλο αυτής, κο. Μάριο Τσάκα, (εφεξής καλούμενης «Διαχειριστής»)
κι αφ’ ετέρου:
2. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «………………………» με το διακριτικό τίτλο «…………...»,
η οποία εδρεύει στην ………….……., ……………, αρ. ….., με ΑΦΜ …………….……, ΔΟΥ…………….…, και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας από τον Εξουσιοδοτημένο Αντιπρόσωπο
αυτής κ.ο. ……………………………….. (εφεξής καλούμενης «Χρήστης»)
από κοινού καλούμενοι εφεξής τα «Μέρη»,
έχοντας υπόψη τις διατάξεις των ν. 2364/1995, 3428/2005, 4001/2011, 4336/2015, 4337/2015
και κάθε κατ’ εξουσιοδότηση αυτών εκδοθείσα δευτερογενή νομοθεσία, ιδίως τον εν ισχύει Κώδικα
Διαχείρισης του Δικτύου Διανομής, εφεξής «Κώδικας» (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018), τον
Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής (ΦΕΚ Β’ 3067/2016), το Τιμολόγιο
Χρήσης Δικτύου Διανομής Λοιπής Ελλάδας (ΦΕΚ Β’ 3537/2016), τον υπό έκδοση Κανονισμό
Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, τον Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος
Φυσικού Αερίου (ΦΕΚ Β’ 3131/2013), το Εγχειρίδιο λειτουργίας και συντήρησης δικτύων διανομής
μέσης πίεσης φυσικού αερίου (πίεση σχεδιασμού 19 bar) και δικτύων κατανομής χαμηλής πίεσης
φυσικού αερίου (μέγιστη πίεση λειτουργίας 4 bar) (ΦΕΚ Β’ 1712/2006), ως άπαντα τα ανωτέρω
εκάστοτε ισχύουν και εν γένει κάθε κατ’ εξουσιοδότηση των ανωτέρω νόμων εκδιδόμενη διάταξη
(εφεξής, συνολικά καλούμενων ως «Νομοθετικό Πλαίσιο»),
συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα:
ΠΡΟΟΙΜΙΟ
Ο Χρήστης επιθυμεί να μεταφέρει φυσικό αέριο σε Τελικούς Πελάτες σε Σημεία Παράδοσης
συνδεδεμένα με το δίκτυο διανομής κυριότητας, νομής και κατοχής του Διαχειριστή, το οποίο
λειτουργεί και συντηρεί ο ίδιος ως Διαχειριστής Δικτύου Διανομής. Προκειμένου να καταστεί
δυνατή η τροφοδότηση των Τελικών Πελατών με φυσικό αέριο, ο Χρήστης υπέβαλε σχετικό
αίτημα στο Διαχειριστή για τη χρήση των υφισταμένων υποδομών Διανομής Φυσικού Αερίου
της κυριότητάς, νομής και κατοχής του.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι ακόλουθοι όροι έχουν την έννοια που τους αποδίδεται κατωτέρω:
Δεσμευμένη Ημερήσια Δυναμικότητα Σημείου Παράδοσης (SPDC) νοείται η ημερήσια
δυναμικότητα που δεσμεύει ο Χρήστης στο Δίκτυο Διανομής για κάθε Σημείο Παράδοσης, σε
KWh/Ημέρα, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι εκάστου Προσαρτήματος.
Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα Σημείου Παράδοσης νοείται η δυναμικότητα που
δεσμεύει ο Χρήστης στο Δίκτυο Διανομής για κάθε Σημείο Παράδοσης για τη διάρκεια της
Σύμβασης, σε KWh/ώρα, όπως προσδιορίζεται στο Παράρτημα Ι εκάστου Προσαρτήματος και
αναπροσαρμόζεται στην περίπτωση του άρθρου 2.7 της παρούσας.
Δίκτυο Διανομής νοείται το Δίκτυο Διανομής (κατά την έννοια που προσδιορίζεται στο
Νομοθετικό Πλαίσιο) κυριότητας, νομής και κατοχής του Διαχειριστή, το οποίο έχει
κατασκευασθεί και βρίσκεται σε λειτουργία κατά το χρόνο της υπογραφής της παρούσας
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Ημέρα έχει την έννοια που προσδιορίζεται στο άρθρο 1 εδ. 22 του Κώδικα ΕΣΦΑ. Η ημερομηνία
οποιασδήποτε Ημέρας θα είναι η ημερομηνία της ημερολογιακής ημέρας έναρξής της.
Ημερήσια Δήλωση Σημείου Παράδοσης (ΗΔΣΠ)i νοείται η ποσότητα φ.α. (σε KWh/Ημέρα)
που δηλώνει ο Χρήστηςi στο Διαχειριστή ότι επιθυμεί να παραλάβει κάθε Ημέρα στο εν λόγω
Σημείο Παράδοσης. Η υποβολή της εν λόγω δήλωσης είναι υποχρεωτική για τον Χρήστηi, μόνο
στην περίπτωση του άρθρου 5.5 της παρούσας.
Ημερήσια Κατανομή Σημείου Παράδοσης (ΗΚΣΠ)i νοείται, στην περίπτωση και υπό τις
ρυθμίσεις του άρθρου 3.1 της παρούσας, η ποσότητα φυσικού αερίου (σε KWh/Ημέρα) που
κατανέμεται από τον Διαχειριστή στον Χρήστηi στο εν λόγω Σημείο Παράδοσης, κατά τη
διάρκεια μιας Ημέρας.
Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα σημαίνει την πραγματική μέγιστη ωριαία ποσότητα Φυσικού Αερίου
που μετρήθηκε ή, στην περίπτωση του άρθρου 3.1 της παρούσας, κατανεμήθηκε από τον
Διαχειριστή στον Χρήστη κατά τη διάρκεια ενός Μήνα για κάθε Σημείο Παράδοσης.
Σημείο Εισόδου νοείται το σημείο στο οποίο ο Διαχειριστής παραλαμβάνει τις συμβατικές
ποσότητες Φυσικού Αερίου από τον Χρήστη προκειμένου να τις μεταφέρει μέσω του Δικτύου
Διανομής και να τις παραδώσει στον Χρήστη στο Σημείο Παράδοσης. Για τους σκοπούς της
παρούσας ως Σημεία Εισόδου ορίζονται τα αντίστοιχα Σημεία Εξόδου Δικτύου Διανομής του
ΕΣΜΦΑ και προσδιορίζονται στο Παράρτημα ΙΙΙ εκάστου Προσαρτήματος.
Σημείο Παράδοσης νοείται το σημείο επί του Δικτύου Διανομής από το οποίο ο Χρήστης
παραλαμβάνει Φυσικό Αέριο το οποίο μεταφέρθηκε από τον Διαχειριστή για λογαριασμό του,
προκειμένου να το προμηθεύσει στον Τελικό Πελάτη. Για τους σκοπούς της παρούσας ως
Σημείο Παράδοσης ορίζεται η έξοδος του μετρητή του Τελικoύ Πελάτη.
Πίεση Παράδοσης Δικτύου νοείται η πίεση παράδοσης του Δικτύου που καθορίζεται σε 6 - 19
bar.
Για τους λοιπούς χρησιμοποιούμενους στην παρούσα όρους με κεφαλαία αρχικά γράμματα,
εφαρμόζονται οι αντίστοιχοι ορισμοί του Νομοθετικού Πλαισίου.
1.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ – ΔΙΑΡΚΕΙΑ

1.1

Αντικείμενο της παρούσας είναι η παροχή, κατά το Νομοθετικό Πλαίσιο, από το
Διαχειριστή στο Χρήστη (………………….) υπηρεσιών πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής, για
τη τροφοδοσία του Τελικού Πελάτη με Φυσικό Αέριο.
Οι εν λόγω υπηρεσίες πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής συνίστανται σε :
1.
2.
3.
4.
5.

Παραλαβή ποσότητας Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου,
Πρόσδοση και αναγκαία μέτρηση οσμητικού μέσου,
Διακίνηση ποσότητας Φυσικού Αερίου μέσω του Δικτύου Διανομής,
Παράδοση της εν λόγω ποσότητας στο Σημείο Παράδοσης,
Εκτέλεση των αναγκαίων μετρήσεων μέσω των μετρητικών διατάξεων στο Σημείο
Παράδοσης.

1.2

Με την επιφύλαξη των προβλεπόμενων στο άρθρο 6, η διάρκεια της παρούσας ορίζεται ενός
(1) έτους, με έναρξη την 1/1/2019 και ώρα 07:00 π.μ. και λήξη την 1/1/2020 και ώρα
07:00 π.μ..

2.

ΧΡΕΩΣΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ – ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ

2.1

Ο Χρήστης υποχρεούται να καταβάλει, μηνιαίως στον Διαχειριστή αντάλλαγμα (εφεξής
Αμοιβή) για την εκ μέρους του τελευταίου παροχή των συμφωνούμενων δια της παρούσας
Σύμβασης υπηρεσιών διανομής, η οποία υπολογίζεται και τιμολογείται κατά τα
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προβλεπόμενα στον Κανονισμό Τιμολόγησης, στο Τιμολόγιο Χρήσης και στο
Νομοθετικό Πλαίσιο, εν γένει, ως εκάστοτε ισχύει. Ρητά συμφωνείται ότι ο Χρήστης
βαρύνεται με την καταβολή του εκάστοτε αναλογούντος στην ανωτέρω Αμοιβή φόρου,
τέλους ή άλλου είδους επιβάρυνσης που τυχόν επιβάλλεται σε αυτόν κατά τα προβλεπόμενα
στην κείμενη νομοθεσία.
2.2

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι η Αμοιβή του Διαχειριστή είναι εύλογη και δίκαιη, τελεί σε
αναλογία με την αντιπαροχή, δεν υπόκειται σε περιορισμούς, όρους, αιρέσεις και
επιφυλάξεις, συμψηφισμό ή οποιαδήποτε μείωση, με την επιφύλαξη τυχόν αντίθετων
προβλέψεων στην κείμενη νομοθεσία.

2.3

Ο Χρήστης θα τιμολογείται σε μηνιαία βάση. Το τιμολόγιο κάθε ημερολογιακού μήνα θα
εκδίδεται και θα αποστέλλεται από τον Διαχειριστή το αργότερο έως την δέκατη πέμπτη
(15η) ημέρα του αμέσως επόμενου ημερολογιακού μήνα. Ρητά συμφωνείται ότι ο Χρήστης
οφείλει να εξοφλεί τον Διαχειριστή εντός της προθεσμίας που τάσσεται στο τιμολόγιο, η
οποία δεν δύναται να είναι συντομότερη των είκοσι (20) ημερολογιακών ημερών από την
έκδοση αυτού («Δήλη Ημέρα»), σύμφωνα με το Άρθρο 73 παράγραφος 3 του Κώδικα
Διανομής (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018).
Το τιμολόγιο θα αναφέρει, σε σχέση με τον ημερολογιακό μήνα στον οποίο αφορά,
αναλυτικά, την οφειλόμενη από τον Χρήστη στον Διαχειριστή Αμοιβή, αναλυτικά ως
εξής:
(i) Διακριτά, κάθε Χρέωση που οφείλεται κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση
και τον Κανονισμό Τιμολόγησης και τυχόν χρεώσεις που απορρέουν από την εκτέλεση
και λειτουργία αυτής και ανάλυση χρεώσεων διακριτά για κάθε Σημείο Παράδοσης που
περιλαμβάνεται στο Παράρτημα Ι έκαστων Προσαρτημάτων της παρούσας. Αναλυτικότερα:
Η τιμολόγηση των υπηρεσιών διανομής για κάθε Μήνα m, για κάθε Σημείο Παράδοσης
υπολογίζεται ως ακολούθως:
ΧΔΔj = (ΣΔk X (Nm/365) X Cj) + (ΣΕk X Qj)
όπου:
ΧΔΔj
ΣΔk

Ν
Cj
ΣΕk
Qj

Η Χρέωση Δικτύου Διανομής για το Σημείο Παράδοσης j (σε €) για το Μήνα m
Ο προβλεπόμενος στο εγκεκριμένο Τιμολόγιο για τη χρέωση της Βασικής
Δραστηριότητας Διανομής ετήσιος Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας Δικτύου
Διανομής, ο οποίος αντιστοιχεί ανά κατηγορία k Τελικού Πελάτη (σε
€/KWh/h/έτος)
Οι ημέρες διαρκείας του Μήνα m
Η Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα στο Σημείο Παράδοσης j (σε KWh/h)
όπως ισχύει βάσει του Παραρτήματος ΙΙΙ για κάθε Προσάρτημα της παρούσας
Ο προβλεπόμενος (στο εγκεκριμένο Τιμολόγιο για τη χρέωση της Βασικής
Δραστηριότητας Διανομής) Συντελεστής Ενέργειας Δικτύου Διανομής, ο οποίος
αντιστοιχεί ανά κατηγορία k Τελικού Πελάτη (σε €/KWh)
Η συνολική ποσότητα Φυσικού Αερίου που κατανεμήθηκε στο Σημείο
Παράδοσης j και προκύπτει ως το άθροισμα των Ημερήσιων Κατανομών
Σημείου Παράδοσης (ΗΚΣΠ) για το σύνολο των Ημερών που εμπίπτουν στον
εν λόγω Μήνα m (σε KWh).

(ii) οποιαδήποτε ληξιπρόθεσμη οφειλή του Χρήστη που απορρέει από την παρούσα
Σύμβαση, κατά τα προβλεπόμενα σε αυτήν και την κείμενη νομοθεσία.
(iii) Το ποσό κάθε φόρου, τέλος ή άλλου είδους επιβάρυνση, που τυχόν επιβάλλεται στον
Χρήστη κατά τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία.
2.4

Σε περίπτωση που ο Χρήστης δεν καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό έως την Δήλη Ημέρα,
το ποσό καθίσταται ληξιπρόθεσμο και απαιτητό και ο Διαχειριστής θα καλεί εγγράφως τον
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Χρήστη, όπως εντός τριών (3) εργάσιμων ημερών εξοφλήσει το οφειλόμενο ποσό. Σε
περίπτωση που ο Χρήστης Διανομής δεν καταβάλλει το οφειλόμενο ποσό εντός της ως
άνω τασσόμενης προθεσμίας:
α) ο Χρήστης θα οφείλει, εκτός του οφειλόμενου ποσού, και την καταβολή τόκων
υπερημερίας (με το εκάστοτε Επιτόκιο Υπερημερίας) υπολογιζόμενων από τη Δήλη
Ημέρα, μέχρι την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του οφειλομένου ποσού.
β) ο Διαχειριστής θα απαλλάσσεται από την υποχρέωσή του να παρέχει τις συμφωνούμενες
με τη Σύμβαση Υπηρεσίες Διανομής και θα δικαιούται να παύσει να παρέχει αυτές, χωρίς
άλλη ενημέρωση του Χρήστη (με κοινοποίηση και στους Τελικούς Πελάτες που
εξυπηρετεί, σε έκαστο Παράρτημα Ι των Προσαρτημάτων της παρούσας) και χωρίς να
υποχρεούται στην καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για την παύση της παροχής των
ως άνω υπηρεσιών του από το λόγο αυτό.
γ) ο Διαχειριστής θα δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση ένεκα σπουδαίου λόγου
σύμφωνα με το άρθρο 6 της παρούσας Σύμβασης
δ) Ο Διαχειριστής θα δικαιούται να ζητήσει κατάπτωση της εγγύησης (εγγυητικής
επιστολής ή χρηματικής εγγυοδοσίας) του άρθρου 4 κατά το ποσό της οφειλής πλέον των
τόκων υπερημερίας και
ε) επέρχονται οι λοιπές προβλεπόμενες εκ της κείμενης νομοθεσίας συνέπειες.
2.5

Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης αμφισβητεί το ύψος των
χρεώσεων της παρούσης, τα ποσά αυτά είναι καταβλητέα, παρά την τυχόν παραπομπή της
διαφοράς σε φιλική, διαιτητική ή δικαστική επίλυση. Τυχόν αχρεωστήτως καταβληθέντα ή
μη πιστούμενα ποσά αποδίδονται εντόκως βάσει του επιτοκίου Euribor του μηνός που
προηγείται του μήνα έκδοσης του σχετικού Λογαριασμού, προσαυξημένου κατά τρεις (3)
μονάδες, σύμφωνα με τα ανωτέρω.

2.6

Σε περίπτωση που οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ενός έτους, η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα
σε οποιοδήποτε Σημείο Παράδοσης υπερβεί τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα του
Χρήστη για το εν λόγω Σημείο Παράδοσης, τότε η Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα
του Χρήστη για το συγκεκριμένο Σημείο Παράδοσης αναπροσαρμόζεται από την Ημέρα
πραγματοποίησης κι εφεξής βάσει της Μέγιστης Ωριαίας Ποσότητας. Στην περίπτωση
αυτή τα τιμολόγια που θα εκδοθούν τόσο για τον Μήνα εντός του οποίου εμπίπτει η Ημέρα
που παρατηρήθηκε η υπέρβαση όσο και για κάθε Μήνα εφεξής έως τη λήξη της παρούσας
σύμβασης, θα προκύπτουν εφαρμόζοντας την αναθεωρημένη Δεσμευμένη Ωριαία
Δυναμικότητα. Τα σχετικά Παραρτήματα ΙΙΙ των εκάστοτε Προσαρτημάτων της παρούσας
προσαρμόζονται αντίστοιχα βάσει των ανωτέρω.

2.7

Οι πληρωμές προς το Διαχειριστή θα εκτελούνται μέσω τραπεζικού λογαριασμού, τον
αριθμό του οποίου θα κοινοποιήσει ο Διαχειριστής στο Χρήστη.

3.

ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΠΟΣΟΤΗΤΩΝ – ΜΕΤΡΗΣΕΙΣ

3.1

Συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι σε περίπτωση που συντρέχουν οι προϋποθέσεις του
άρθρου 5.5, δηλαδή το Σημείο Παράδοσης εξυπηρετείται και από άλλο Χρήστη Δικτύου
Διανομής, ο Διαχειριστής θα προβαίνει σε κατανομή των ποσοτήτων στο Σημείο
Παράδοσης κατ’ αντιστοιχία με τις διατάξεις του άρθρου 42 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ,
ώστε να προσδιορίζεται η ποσότητα που παραλήφθηκε από το Χρήστηi στο Σημείο
Παράδοσης κατά τη διάρκεια μιας Ημέρας, σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:

( )i =  *

() i
n

 ()
i =1

i

όπου:
(ΗΚΣΠ)i: έχει την έννοια όπως αυτή προσδιορίζεται στους ορισμούς της παρούσας.
(ΗΔΣΠ)i: έχει την έννοια όπως αυτή προσδιορίζεται στους ορισμούς της παρούσας.

5

ΜΠΣΠ: είναι η ποσότητα ΦΑ που μετράται στο Σημείο Παράδοσης την αντίστοιχη Ημέρα
σύμφωνα με τις παραγράφους 3.2 έως 3.4 κατωτέρω.
n: είναι το πλήθος των Χρηστών του Δικτύου Διανομής που εξυπηρετεί το εν λόγω
Σημείο Παράδοσης.
Η κατανομή σε ωριαία βάση θα γίνεται, αντιστοίχως, εφαρμόζοντας την αναλογία της
Ημερήσιας Κατανομής Σημείου Παράδοσης ως ανωτέρω επί την εκάστοτε ωριαία
μέτρηση της αντίστοιχης Ημέρας στο Σημείο Παράδοσης.
3.2

Ο Διαχειριστής θα λειτουργεί, θα συντηρεί, θα ανανεώνει και θα βαθμονομεί όλο τον
εξοπλισμό μέτρησης στo Σημείο Παράδοσης, όπως απαιτείται για την επακριβή μέτρηση
του φυσικού αερίου που παραδίδεται στο Σημείο Παράδοσης. Υπό κανονικές συνθήκες
λειτουργίας, θα καταγράφονται τα ακόλουθα δεδομένα από τον εξοπλισμό μέτρησης στο
Σημείο Παράδοσης:
i.
ii.
iii.
iv.

ωριαία ογκομετρική ροή (m3) σε συνθήκες λειτουργίας (σε ημερήσια βάση),
ωριαία ογκομετρική ροή (Νm3) σε Κανονικές Συνθήκες (σε ημερήσια βάση),
πίεση,
θερμοκρασία.

Οι εκάστοτε καταγραφείσες σε Κανονικές Συνθήκες ποσότητες φυσικού αερίου, θα
μετατρέπονται σε ενέργεια (KWh) με χρήση της θερμογόνου δύναμης του Φυσικού Αερίου
που παραδίδεται στο Χρήστη, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 3.3 κατωτέρω.
3.3

Η θερμογόνος δύναμη που θα λαμβάνεται υπόψη για τη ως άνω υπό 3.2 μετατροπή και την
τιμολόγηση θα είναι η Ανωτέρα Θερμογόνος Δύναμη στο Σημείο Εισόδου, όπως αυτή
εκάστοτε μετράται από το ΔΕΣΦΑ. Σε περίπτωση βλάβης του αναλυτή Ανωτέρας
Θερμογόνου Δυνάμεως (χρωματογράφος) του Σημείου Εισόδου θα λαμβάνονται υπόψη
για το ίδιο διάστημα οι μετρήσεις του πλησιέστερου σε αυτόν αναλυτή, σε συνεννόηση με
το ΔΕΣΦΑ.

3.4

Αμφότερα τα Μέρη δηλώνουν ότι αποδέχονται ως ορθή τη μέτρηση της Ανωτέρας
Θερμογόνου Δυνάμεως του Φυσικού Αερίου στο Σημείο Εισόδου, όπως αυτή αποστέλλεται
από το ΔΕΣΦΑ.

3.5

Για την εκπλήρωση των ανωτέρω συμφωνείται ότι ο Διαχειριστής υποχρεούται να
αποστέλλει στο Χρήστη την πέμπτη (5η) εργάσιμη ημέρα κάθε Μήνα τις πιστοποιημένες
μετρήσεις (σε kWh) ανά Ημέρα και ώρα, του Σημείου Παράδοσης, μέσω ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου.

3.6

Η μέτρηση των ποσοτήτων φ.α. που παραδόθηκαν από τον Διαχειριστή στο Σημείο
Παράδοσης θα γίνεται με βάση τις σχετικές εvδείξεις και μόνο τωv οργάνων τoυ ΣΜΡ (ως
ΣΜΡ νοείται η εγκατάσταση κυριότητας του Διαχειριστή στο χώρο ιδιοκτησίας του Τελικού
Πελάτη, περιέχουσα τα όργανα μέτρησης και ρύθμισης πίεσης του φ.α.) .

3.7

Ο Χρήστης έχει το δικαίωμα να ζητήσει (κατόπιν αιτήματος Τελικού Πελάτη) την
επαλήθευση των ενδείξεων των μετρητών και κατά περίπτωση, εάν τούτο διαπιστωθεί ότι
απαιτείται, την επαναβαθμονόμηση και διόρθωση των οργάνων του ΣΜΡ. Εάν από τον
σχετικό έλεγχο προκύψει ότι η μέτρηση που πραγματοποιήθηκε από τον Εξοπλισμό
Μέτρησης κυμαίνεται εντός των ορίων ανοχής (συμβατά όρια) σύμφωνα με τις Τεχνικές
Προδιαγραφές του Εξοπλισμού Μέτρησης, το Νομοθετικό Πλαίσιο ή/και κοινοτικό δίκαιο
που αφορούν σε όργανα μέτρησης, ο Χρήστης θα επιβαρύνεται με τα έξοδα στα οποία
υποβλήθηκε ο Διαχειριστής για το σχετικό έλεγχο. Για κάθε έλεγχο θα συντάσσεται και θα
υπογράφεται μεταξύ των συμβαλλομένων Μερών σχετικό Πρωτόκολλο.

3.8

Εάν από έλεγχο διαπιστωθεί σφάλμα στη γενόμενη μέτρηση ή τα όργανα μέτρησης τεθούν
εκτός λειτουργίας για οποιονδήποτε λόγο, τότε ο υπολογισμός της ποσότητας φ.α. που
παραδόθηκε θα υπολογίζεται από τον Διαχειριστή με βάση όλα τα σχετικά στοιχεία που θα
έχει στη διάθεσή του (ιστορικά στοιχεία, συνθήκες πίεσης, θερμοκρασίας και ΑΘΔ γειτονικών
ΣΜΡ).
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3.9

Τα ανωτέρω ισχύουν και σε περίπτωση διακοπής της παροχής του Φ.Α. λόγω κακής
λειτουργίας ή βλάβης του ΣΜΡ, για την οποία ο Χρήστης υποχρεούται να ενημερώσει άμεσα
τον Διαχειριστή, μέσω τηλεομοιοτυπικού μηνύματος. Η επιδιόρθωση θα πραγματοποιείται
χωρίς καθυστέρηση από το Διαχειριστή, ώστε να μειώνεται στο ελάχιστο ο χρόνος
ακινητοποίησης του μετρητή. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η μέτρηση που
πραγματοποιήθηκε από τον Εξοπλισμό Μέτρησης κυμαίνεται εκτός των ορίων ανοχής, ο
Χρήστης δικαιούται επιστροφής του τμήματος της Αμοιβής που καταβλήθηκε
αχρεωστήτως, το οποίο αφορά τις Περιόδους Καταμέτρησης που καταλαμβάνονται μεταξύ
της υποβολής αιτήματος ελέγχου της ορθής λειτουργίας και της τοποθέτησης του
αντικαταστάτη Εξοπλισμού Μέτρησης.

4.

ΕΓΓΥΗΣΗ

4.1

Ο Χρήστης υποχρεούται να παράσχει στον Διαχειριστή κατά την υπογραφή της παρούσας,
εγγύηση καλής εκτέλεσης, υπό τη μορφή ανέκκλητης εγγυητικής επιστολής, ύψους
………….… ευρώ (……… €) με την οποία θα εξασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση όλων
των υποχρεώσεών του από την παρούσα Σύμβαση, οι οποίες θα προκύπτουν μετά την
Ημέρα Έναρξης. Η εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης που κατά τα ανωτέρω
υποχρεούται να παραδώσει ο Χρήστης θα πρέπει να είναι σύμφωνη κατά περιεχόμενο με
το υπόδειγμα του Παραρτήματος ΙΙ. H εγγυητική επιστολή θα πρέπει να εκδοθεί από
Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα αποδεκτό από το Διαχειριστή, υπέρ του οποίου εκδίδεται,
θα καταπίπτει δε και θα είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση, ευθύς ως ο Διαχειριστής ζητήσει
την κατάπτωσή της από την εκδούσα Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα, δηλώνοντας ότι έχει
επέλθει οποιαδήποτε συμβατική παράβαση εκ μέρους του Χρήστη.

4.2

Το ως άνω ποσό καλύπτει την έκθεση του Διαχειριστή για παροχή υπηρεσιών πενήντα πέντε
(55) ημερών

4.2.1 Βιομηχανικοί και Εμπορικοί Τελικοί Πελάτες: Το ως άνω ποσό υπολογίζεται ως ανωτέρω
λαμβάνοντας υπόψη λειτουργία δώδεκα (12) ωρών την Ημέρα και ωριαία κατανάλωση ίση
με τη Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα του/των Σημείων Παράδοσης που περιλαμβάνονται
σε κάθε Παράρτημα ΙΙΙ εκάστου Προσαρτήματος της παρούσας.
4.2.2 Οικιακοί Τελικοί Πελάτες: Το ως άνω ποσό υπολογίζεται ως ανωτέρω λαμβάνοντας υπόψη
λειτουργία δύο (2) ωρών την Ημέρα και ωριαία κατανάλωση ίση με τη Μέγιστη Τεχνική
Ωριαία Δυναμικότητα του/των Σημείων Παράδοσης που περιλαμβάνονται σε κάθε
Παράρτημα ΙΙΙ εκάστου Προσαρτήματος της παρούσας.
4.3

Η εγγυητική επιστολή παραδίδεται από τον Χρήστη στον Διαχειριστή κατά την υπογραφή
της Σύμβασης ή πριν από οποιαδήποτε τροποποίηση αυτής καθώς η παράδοσή της στον
Διαχειριστή αποτελεί προϋπόθεση για την παροχή υπηρεσιών βάσει της παρούσας.

4.4

Εναλλακτικά, ο Χρήστης, αντί παράδοσης εγγυητικής επιστολής, δύναται να προβεί σε
αντίστοιχη κατάθεση χρηματικής εγγύησης (εγγυοδοσία) σε τραπεζικό λογαριασμό που
τηρεί για το σκοπό αυτό ο Διαχειριστής, μέχρι την ημερομηνία σύναψης της Σύμβασης.
Η εν λόγω εγγυοδοσία καλύπτει την προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεων του
Χρήστη από την παρούσα Σύμβαση και θα καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Διαχειριστή,
κατόπιν σχετικής ενημέρωσης του Χρήστη από τον Διαχειριστή, σε περίπτωση κατά την
οποία επέλθει οποιαδήποτε συμβατική παράβαση από πλευράς του Χρήστη.

4.5

Ο Χρήστης υποχρεούται σε οποιαδήποτε περίπτωση, μερικής ή ολικής, κατάπτωσης της ως
άνω εγγύησης καλής εκτέλεσης (εγγυητικής επιστολής ή χρηματικής εγγυοδοσίας), να
εκδώσει άμεσα και να παραδώσει το αργότερο εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από
την ημερομηνία της μερικής ή ολικής κατάπτωσης της εγγύησης στον Διαχειριστή, νέα
εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης (ή να καταθέσει αντίστοιχη χρηματική εγγυοδοσία),
ώστε κάθε φορά να καλύπτεται πλήρως το ποσό που προσδιορίζεται ανωτέρω. Η άρνηση
ή/και η καθυστέρηση ανανέωσης/συμπλήρωσης της αρχικής ή της απαιτούμενης εκάστοτε
εγγύησης καλής εκτέλεσης (εγγυητικής επιστολής ή χρηματικής εγγυοδοσίας), συνιστά,
ενδεικτικά, λόγο αυτοδίκαιης κατάπτωσης υπέρ του Διαχειριστή της ευρισκομένης εις
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χείρας του εκάστοτε εγγύησης καλής εκτέλεσης (δηλαδή ακόμα κι αν δεν υπάρχουν
ληξιπρόθεσμες οφειλές του Χρήστη προς τον Διαχειριστή), διακοπής παραδόσεων του
Φυσικού Αερίου (σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στον Κώδικα) ή/ και καταγγελίας
της παρούσας Σύμβασης από τον Διαχειριστή σύμφωνα με το άρθρο 6.
4.6

Ρητά συμφωνείται ότι, η εγγύηση καλής εκτέλεσης (εγγυητικής επιστολής ή χρηματικής
εγγυοδοσίας), που παραδόθηκε/κατατέθηκε από τον Χρήστη στον Διαχειριστή σύμφωνα
με το άρθρο 4.1 ανωτέρω, θα λήγει δύο (2) μήνες μετά την κατά τα προβλεπόμενα στο
άρθρο 2, λήξη ή λύση της Σύμβασης.

4.7

Η εγγύηση καλής εκτέλεσης θα αναπροσαρμόζεται κάθε φορά που ο Χρήστης αιτείται στο
Διαχειριστή τροποποίηση της Σύμβασης και των Προσαρτημάτων αυτής, σύμφωνα με
τις προβλέψεις του παρόντος άρθρου, σε κάθε περίπτωση προσθήκης ή αφαίρεσης ή
τροποποίησης Σημείου Παράδοσης Τελικού Πελάτη. Εντός τριών εργάσιμων (3) ημερών
από την αποδοχή του αιτήματος από τον Διαχειριστή, ο Χρήστης υποχρεούται να
προσκομίσει τη δέουσα εγγύηση καλής εκτέλεσης, έτσι ώστε να καλύπτεται πλήρως το
σύνολο του ποσού της εγγύησης που υπολογίζεται σύμφωνα με την παράγραφο 4.1 του
παρόντος άρθρου. Η παράβαση της υποχρέωσης αυτής εκ μέρους του Χρήστη επιφέρει
αυτοδικαίως τα αποτελέσματα που αναφέρονται ανωτέρω στο άρθρο 4.5 (ενδεικτικά,
διακοπή παροχής υπηρεσιών, κατάπτωση εγγύησης, καταγγελία).

5.

ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΧΡΗΣΤΗ

5.1

Ο Χρήστης δηλώνει (Παράρτημα ΙΙ) ότι κάθε Τελικός Πελάτης που περιλαμβάνεται στο
Παράρτημα ΙΙΙ κάθε Προσαρτήματος έχει συνάψει συμβάσεις για την προμήθεια ή/και τη
διακίνηση φυσικού αερίου στο αντίστοιχο Σημείο Παράδοσης για το οποίο αιτείται
πρόσβαση. Ο Χρήστης δηλώνει στον πίνακα του αντίστοιχου Παραρτήματος ΙΙΙ κάθε
Προσαρτήματος της παρούσης, τα κατωτέρω μεγέθη ανά Σημείο Παράδοσης και ανά
Σημείου Εισόδου τα οποία ισχύουν καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης:
(α) την Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα Σημείου Παράδοσης
(β) την Δεσμευμένη Ημερήσια Δυναμικότητα Σημείου Παράδοσης

5.2

Ο Χρήστης αναγνωρίζει ότι ο Διαχειριστής δικαιούται να διακόψει την παροχή αερίου στις
εγκαταστάσεις του Τελικού Πελάτη και να διακόψει κάθε παρεχόμενη δυνάμει της
παρούσας Σύμβασης υπηρεσία διανομής, εφόσον ο Χρήστης δεν τηρεί ή δεν εκπληρώνει
τις υποχρεώσεις που αναφέρονται στις Υπεύθυνες Δηλώσεις του Παραρτήματος ΙΙ – ή δεν
συμμορφώνεται με τις υποδείξεις του προσωπικού του Διαχειριστή για θέματα ασφαλείας
του καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που κρίνεται τεχνικά αναγκαίο για την ασφαλή και
ομαλή λειτουργία του Δικτύου Διανομής και την τροφοδοσία του Τελικού Πελάτη.

5.3

Ο Χρήστης υποχρεούται να αποστέλλει ταυτόχρονα και στον Διαχειριστή όλες τις
δηλώσεις και αναθεωρήσεις δηλώσεων ποσοτήτων που υποβάλλει στο ΔΕΣΦΑ ή Χρήστη
Μεταφοράς που τον εξυπηρετεί ή Διαχειριστή Διασυνδεδεμένου Συστήματος, για το Σημείο
Εισόδου, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κεφαλαίου «Προγραμματισμός Λειτουργίας
ΕΣΜΦΑ» του Κώδικα Διαχείρισης Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ως επίσης και τις
σχετικές ενημερώσεις του ΔΕΣΦΑ για έγκριση ή απόρριψη των δηλώσεων αυτών. Σε
περίπτωση κατά την οποία ο Χρήστης δεν εκπληρώσει την ως άνω υποχρέωσή του, ο
Διαχειριστής μετά την παρέλευση πέντε (5) εργασίμων ημερών από σχετική γραπτή
προειδοποίηση του Χρήστη (η οποία θα κοινοποιείται και στον Τελικό Πελάτη), θα
δικαιούται να προβεί σε διαγραφή από την παρούσα Σύμβαση των Σημείων Παράδοσης
που εξυπηρετούνται από το αντίστοιχο Σημείο Εισόδου χωρίς να υποχρεούται στην
καταβολή οποιασδήποτε αποζημίωσης για το λόγο αυτό. Ο Διαχειριστής δύναται να ζητήσει
αποζημίωση ίση με
την αντίστοιχη χρέωση βάσει της Δεσμευμένης Ωριαίας
Δυναμικότητας του / των Σημείου/ων Παράδοσης από την ημερομηνία της ανωτέρω
προειδοποίησης και έως τη λήξη της Σύμβασης .

5.4

Ο Χρήστης αναλαμβάνει τη ρητή υποχρέωση να κοινοποιεί στον Διαχειριστή οποιαδήποτε
μεταβολή των δηλώσεων και πραγματικών στοιχείων με βάση τα οποία υπογράφεται την
παρούσα εντός της ίδιας ημέρας με την επέλευση της μεταβολής αυτών.
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5.5

6.

Σε περίπτωση που ο Διαχειριστής λάβει αίτημα από άλλον Χρήστη Διανομής («Άλλος
Χρήστης») για σύναψη Χρήσης Δικτύου Διανομής που θα εξυπηρετεί Σημείο Παράδοσης
που περιλαμβάνεται σε οποιοδήποτε Παράρτημα ΙΙΙ κάθε Προσαρτήματος της παρούσας,
τότε ο Διαχειριστής θα ελέγχει αν το αίτημα του άλλου Χρήστη για δέσμευση ωριαίας
δυναμικότητας οδηγεί σε υπέρβαση ή μη της Μέγιστης Τεχνικής Δυναμικότητας του
συγκεκριμένου Σημείου Παράδοσης:
•

Σε περίπτωση που η αιτούμενη προς δέσμευση ωριαία δυναμικότητα του άλλου Χρήστη
αθροιζόμενη με την ισχύουσα Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα Σημείου
Παράδοσης στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης υπερβαίνει τη Μέγιστη Τεχνική
Δυναμικότητα του συγκεκριμένου Σημείου Παράδοσης, ο Διαχειριστής γνωστοποιεί
άμεσα στον άλλο Χρήστη τη διαθέσιμη δυναμικότητα του Σημείου Παράδοσης την οποία
δύναται να αιτηθεί εκ νέου προς δέσμευση στο συγκεκριμένο Σημείο Παράδοσης.

•

Σε περίπτωση που η αιτούμενη προς δέσμευση ωριαία δυναμικότητα του άλλου Χρήστη
αθροιζόμενη με την ισχύουσα Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα Σημείου
Παράδοσης στα πλαίσια της παρούσας Σύμβασης προκύπτει μικρότερη ή ίση με τη
Μέγιστη Τεχνική Δυναμικότητα του συγκεκριμένου Σημείου Παράδοσης, ο
Διαχειριστής εγκρίνει το αίτημα πολλαπλής πρόσβασης στο συγκεκριμένο Σημείο
Παράδοσης και γνωστοποιεί άμεσα τόσο στον Χρήστη όσο και στο άλλο Χρήστη, τις
υποχρεώσεις τους για υποβολή Ημερήσιας Δήλωσης Σημείου Παράδοσης (ΗΔΣΠ)i.

ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ – ΥΠΕΡΗΜΕΡΙΑ

6.1

Το παρόν λύεται αυτοδικαίως και άνευ ετέρου τινός:
i.
με την παρέλευση της ημερομηνίας λήξης που ορίζεται στο άρθρο 1.2.
ii. σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Μερών λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση,
τεθεί σε αναγκαστική διαχείριση, τεθεί σε κατάσταση παύσης πληρωμών ή άλλη
ανάλογη κατάσταση καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης της άδειας σύστασης
οποιουδήποτε συμβαλλόμενου ή άλλης άδειας που απαιτείται για την νόμιμη άσκηση
της δραστηριότητας του. Το ίδιο συμβαίνει και σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που διαρκεί
για διάστημα μεγαλύτερο από ένα (1) μήνα, εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν
διαφορετικά.
iii. στις περιπτώσεις που περιγράφονται στο άρθρο 4.6 ανωτέρω.

6.2

Τα Μέρη μπορούν να συμφωνήσουν οποτεδήποτε την από κοινού πρόωρη λύση της
παρούσης, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και τις μεταξύ τους εκκρεμότητες.

6.3

Καθένα από τα Μέρη μπορεί να καταγγείλει την παρούσα πριν την ημερομηνία λήξης που
ορίζεται στο άρθρο 1.2, αποκλειστικώς και μόνον για σπουδαίο λόγο. Σπουδαίο λόγο
καταγγελίας συνιστούν, ιδίως, η μη εκπλήρωση ή η μη προσήκουσα εκπλήρωση των
απορρεουσών από το παρόν υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου του καταγγέλλοντος
Μέρους.

6.4

Το Μέρος το οποίο επικαλείται τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, οφείλει να αποστείλει στον
αντισυμβαλλόμενο έγγραφη ειδοποίηση, καλώντας τον να προβεί σε άρση της συμπεριφοράς
που αποτελεί σπουδαίο λόγο καταγγελίας εντός εύλογης προθεσμίας, η οποία σε κάθε
περίπτωση δεν θα είναι μικρότερη από δέκα (10) ημέρες. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει
άπρακτη, το Μέρος που απέστειλε την ειδοποίηση δικαιούται να καταγγείλει το παρόν.

6.5

Η καταγγελία είναι έγγραφη και τα αποτελέσματα της επέρχονται από την επίδοση αυτής
στον αντισυμβαλλόμενο.

6.6

Αν κριθεί με αμετάκλητη δικαστική απόφαση ότι ο σπουδαίος λόγος που επικαλέστηκε κάποιο
Μέρος για την καταγγελία δεν υπήρχε κατά την άσκηση της καταγγελίας, το Μέρος που
την επέσπευσε υποχρεούται να αποζημιώσει κάθε ζημία, θετική και αποθετική, άμεση ή
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έμμεση, παρούσα ή μέλλουσα, την οποία υπέστη ο αντισυμβαλλόμενός του από την
καταγγελία αυτή.
7.

ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΥΘΥΝΗ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ

7.1 Ο Διαχειριστής οφείλει να παρέχει στο Χρήστη υπηρεσίες διανομής φυσικού αερίου κατά
τους όρους της παρούσας κατά τον πλέον οικονομικό και άμεσο τρόπο, χωρίς διακρίσεις
μεταξύ των Χρηστών.
7.2 Ο Χρήστης οφείλει να τηρεί τις υποχρεώσεις που απορρέουν από το παρόν και ιδίως να
εξοφλεί προσηκόντως τις χρεώσεις που προκύπτουν κατά τα προβλεπόμενα στην παρούσα.
7.3 Ο Χρήστης εγγυάται ότι είναι κύριος του συμβατικού αερίου που παραδίδεται στο Σημείο
Εισόδου και ότι το συμβατικό αέριο είναι ελεύθερο από κάθε εμπράγματο δικαίωμα,
ενέχυρο, βάρος, καθώς και από οποιονδήποτε φόρο, τέλος, χαρτόσημο ή άλλο δικαίωμα
υπέρ του Δημοσίου ή τρίτων καθώς και οποιαδήποτε άλλη δαπάνη αναφορικά με την
παραγωγή, τη συγκέντρωση, την επεξεργασία και την προσφορά του, που προκύπτει κατά
τη διάρκεια ή πριν την παράδοση αυτού ή τη διακίνησή του μέσω του Δικτύου Διανομής.
7.4 Ο Διαχειριστής, μετά την παραλαβή του συμβατικού αερίου από το Χρήστη στο Σημείο
Εισόδου αποκτά αποκλειστικά και μόνο το δικαίωμα κατοχής του αερίου (και σε καμία
περίπτωση το δικαίωμα κυριότητας) και υποχρεούται να μεριμνά ότι το εν λόγω αέριο θα
παραμείνει ελεύθερο των ανωτέρω βαρών και λοιπών δικαιωμάτων τρίτων.
7.5 Με την επιφύλαξη των οριζομένων στον Κώδικα, ο Διαχειριστής φέρει την ευθύνη για την
απρόσκοπτη λειτουργία, τη συντήρηση και την επισκευή του Δικτύου Διανομής,
συμπεριλαμβανομένου του παροχετευτικού αγωγού μέχρι την έξοδο των μετρητών των
Πελατών, σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες εθνικές προδιαγραφές και κανονισμούς
(ΦΕΚ Β’ 1552/2006 και ΦΕΚ Β’ 1712/2006).
7.6 Ο Διαχειριστής θα τηρεί ενήμερο το Χρήστη σχετικά με το πρόγραμμα συντήρησης που
προβλέπεται να εκτελέσει κατά τη διάρκεια ισχύος της παρούσας ή για οποιαδήποτε έκτακτη
συντήρηση ή/και επέμβαση στο Δίκτυο Διανομής στην οποία υποχρεούται αιτιολογημένα
να προβεί ο Διαχειριστής και η οποία ενδέχεται να επηρεάσει τη διανομή Φυσικού Αερίου
στα Σημεία Παράδοσης. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι στις ως άνω
περιπτώσεις εφαρμόζονται αναλογικά οι διατάξεις του Κεφ. 13 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ
περί Συντήρησης του ΕΣΦΑ.
8.

ΑΝΩΤΕΡΑ ΒΙΑ

8.1

Ως Ανωτέρα Βία νοείται κάθε απρόβλεπτη και εξαιρετική κατάσταση ή συμβάν το οποίο δεν
εμπίπτει στη σφαίρα επιρροής και ελέγχου των Μερών και δε θα μπορούσε να αποφευχθεί
ακόμη και εάν τα πρόσωπα αυτά είχαν επιδείξει την άκρα επιμέλεια και σύνεση που
αναμένεται από ένα λογικό και συνετό συναλλασσόμενο, και που έχει ως συνέπεια να
εμποδίζεται οποιοδήποτε από τα Μέρη στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του. Ενδεικτικώς
συμφωνείται ότι μπορούν να συνιστούν περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας τα ακόλουθα: φυσικές
καταστροφές, απεργίες και ανταπεργίες, ενέργειες της Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε
Κυβερνητικής Αρχής, καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης κατά τον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ,
πόλεμος, εξεγέρσεις, ταραχές, καθιζήσεις εδάφους, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί,
εκρήξεις, θραύσεις ή ατυχήματα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις μεταφορών ή άλλες
εγκαταστάσεις ή σε εξοπλισμό απαραίτητο για την παροχή της οφειλόμενης υπηρεσίας ή
ενέργειας, και τα οποία εκτείνονται σε τέτοιο βαθμό και έκταση που καθιστά αδύνατη την
εκτέλεση της οφειλόμενης υπηρεσίας ή ενέργειας.
Η οικονομική αδυναμία, καθώς και η απεργία του προσωπικού οποιουδήποτε των Μερών,
σε καμία περίπτωση δε θεωρείται Ανωτέρα Βία.

8.2

Σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας τα Μέρη απαλλάσσονται από την ευθύνη για μη εκπλήρωση
των υποχρεώσεών τους κατά το μέτρο κατά το οποίο η μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων
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οφείλεται στην Ανωτέρα Βία ή προκαλείται από αυτήν, εφόσον έχουν τηρήσει όσα
προβλέπονται στην επόμενη παράγραφο.
8.3

Κάθε Μέρος που επικαλείται λόγο Ανωτέρας βίας υποχρεούται:
1.

2.

3.

4.

8.4

Να γνωστοποιεί άμεσα µε συστημένη επιστολή έναντι απόδειξης Εισόδου ή µε κάθε
πρόσφορο μέσο, το γεγονός το οποίο συνιστά Ανωτέρα Βία στον αντισυμβαλλόμενό
του και σε κάθε πρόσωπο που θίγεται από αυτό, ενημερώνοντας περαιτέρω για τον
εκτιμώμενο χρόνο διάρκειας της Ανωτέρας Βίας καθώς και για τις ενέργειες που κατά
την κρίση του απαιτούνται για την αντιμετώπιση του γεγονότος αυτού.
Να ενημερώνει τον αντισυμβαλλόμενό του ή κάθε πρόσωπο που θίγεται από το
γεγονός αυτό, για τις ενέργειες στις οποίες έχει προβεί για να αντιμετωπίσει το γεγονός
που προκάλεσε την Ανωτέρα Βία, για τη λήξη της Ανωτέρας Βίας και τον εκτιμώμενο
χρόνο διάρκειας του γεγονότος αυτού.
Να εξασφαλίζει την πρόσβαση των ως άνω προσώπων ή των αντιπροσώπων αυτών
στον τόπο όπου εκδηλώθηκε το γεγονός Ανωτέρας Βίας, προκειμένου να τον
επιθεωρήσουν. Στην περίπτωση αυτή, το πρόσωπο που απαιτεί την επιθεώρηση
οφείλει να καταβάλει, στο πρόσωπο που επικαλείται την Ανωτέρα Βία, κάθε δαπάνη
στην οποία ο τελευταίος υποβάλλεται λόγω της επιθεώρησης.
Εντός προθεσμίας πέντε (5) εργάσιμων ημερών από τη λήξη της Ανωτέρας Βίας, να
συντάσσει έκθεση σχετικά με το γεγονός της Ανωτέρας Βίας, τις ενέργειες
αντιμετώπισής της και τις συνέπειές της και να την κοινοποιεί στον αντισυμβαλλόμενό
του ή σε κάθε πρόσωπο που θίγεται από το γεγονός αυτό.

Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι στην παρούσα εφαρμόζονται αναλογικά οι
διατάξεις του Κεφ. 10 του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ περί Έκτακτης Ανάγκης και περιορισμού
διακίνησης φυσικού αερίου, εντός του Δικτύου Διανομής.
9.

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ

9.1 Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου, για οποιαδήποτε τροποποίηση των
Προσαρτημάτων της Σύμβασης, απαιτείται έγγραφη συμφωνία των Μερών. Η εν λόγω
τροποποίηση δύναται να υπάρξει αποκλειστικά και μόνο στις κάτωθι περιπτώσεις:
(α) Μετά την απενεργοποίηση Μετρητή σε οποιοδήποτε Σημείο Παράδοσης που
περιλαμβάνεται σε Προσάρτημα της παρούσας.
(β) Σε περίπτωση που ο Χρήστης αιτηθεί την τροφοδοσία και την προσθήκη Σημείου
Παράδοσης για τροφοδοσία Τελικού Πελάτη λόγω νέου Σημείου Παράδοσης ή
υφιστάμενου που εξυπηρετείται από άλλο Χρήστη (είτε για λόγους αλλαγής Χρήστη είτε
για λόγους πολλαπλής πρόσβασης Χρηστών). Η εν λόγω αίτηση πρέπει να γίνει
τουλάχιστον δεκαπέντε (15) ημέρες πριν την επιθυμητή ημέρα ενεργοποίησης της
τροφοδοσίας και ο Διαχειριστής ενημερώνει τον Χρήστη Διανομής εντός πέντε (5)
ημερών από τη λήψη της περί της αποδοχής της ή μη, προκειμένου αμφότεροι να προβούν
σ’ όλες τις απαιτούμενες ενέργειες που απορρέουν από την παρούσα για την εκπλήρωση
της εν λόγω ενεργοποίησης.
(γ) σε περιπτώσεις αναθεώρησης των Δεσμευμένων Ωριαίων Δυναμικοτήτων Σημείου
Παράδοσης βάσει των προβλέψεων του άρθρου 5 της παρούσας.
(δ) σε οποιαδήποτε περίπτωση μεταβληθούν στοιχεία του Τελικού Πελάτη και οποτεδήποτε
επέλθει τροποποίηση τεχνικών στοιχείων ή/και της Σύμβασης Σύνδεσης του Σημείου
Παράδοσης, συμπεριλαμβανομένων και των λοιπών περιπτώσεων σχετικά με διακοπή
τροφοδοσίας, αποσύνδεση, αποξήλωση της εξωτερικής εγκατάστασης του Τελικού
Πελάτη.
(ε) σε οποιαδήποτε προσθήκη ή αφαίρεση Σημείου Παράδοσης λόγω αλλαγής Χρήστη
Διανομής και την εξ αυτού επικαιροποίηση Παραρτήματος 3 εκάστου Προσαρτήματος της
παρούσας.
9.2

Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της παρούσας Σύμβασης λόγω μεταβολής του
Νομοθετικού Πλαισίου, οι Συμβαλλόμενοι αναγνωρίζουν ότι το νέο κανονιστικό πλαίσιο
θα διέπει εφεξής τη Σύμβαση και οφείλουν να αναπροσαρμόσουν την παρούσα εντός
προθεσμίας που θα προβλέπεται στις νέες διατάξεις. Στην περίπτωση που εφαρμοσθεί η
παρούσα παράγραφος, ο Χρήστης διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως τη
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Σύμβαση εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, έπειτα από προηγούμενη
εξόφληση κάθε οφειλής έναντι του Διαχειριστή. Εφόσον παρέλθει άπρακτη η προθεσμία
αναπροσαρμογής της Σύμβασης και δεν έχει λάβει χώρα εντός του χρόνου αυτής
καταγγελία της από τον Χρήστη, κατά τα αμέσως ανωτέρω, ο Διαχειριστής διατηρεί το
δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως γι’ αυτόν τη Σύμβαση εντός δέκα (10) ημερών από την
παρέλευση της προθεσμίας.
9.3

Δεδομένου ότι η παρούσα Σύμβαση υπογράφεται πριν την θέση σε ισχύ του Κώδικα και
της εγκεκριμένης από τη ΡΑΕ πρότυπης Σύμβασης Χρήσης Δικτύου Διανομής, τα Μέρη
ρητώς συμφωνούν ότι θα προβούν σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου η
παρούσα να προσαρμοστεί πλήρως στην εγκεκριμένη πρότυπη Σύμβαση Χρήσης Δικτύου
Διανομής και στις διατάξεις του Κώδικα και το λοιπό Νομοθετικό Πλαίσιο, που
ενδεχομένως επιφέρουν αναδρομικές χρεώσεις στον Χρήστη ή/και στο ύψος της Εγγύησης
Καλής Εκτέλεσης.

10.

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΕΙΣ
Οποιαδήποτε αλληλογραφία μεταξύ των Μερών, όπως επίσης και οποιαδήποτε κοινοποίηση
θα γίνεται στις διευθύνσεις που αναφέρονται στην αρχή του Συμφωνητικού αυτού και θα
θεωρούνται έγκυρες, εκτός εάν έχει προηγουμένως κοινοποιηθεί γνωστοποίηση αλλαγής
της διεύθυνσης με αναφορά σε αυτή της νέας διεύθυνσης. Επίσης, οποιαδήποτε ειδοποίηση,
αίτηση, απαίτηση, αναφορά, έγκριση, διάταξη ή άλλο έγγραφο που απαιτείται ή επιτρέπεται
να παρασχεθεί ή να επιδοθεί από το ένα συμβαλλόμενο μέρος στο άλλο, θα θεωρείται ότι
έχει δεόντως παρασχεθεί ή επιδοθεί, εφόσον γίνεται εγγράφως, έχει επιδοθεί ιδιοχείρως επί
αποδείξει ή έχει αποσταλεί με τηλεομοιοτυπία (επιβεβαιούμενη από συστημένη επιστολή) ή
ηλεκτρονικό μήνυμα ή με συστημένη επιστολή και απευθύνεται στον κατά τα ανωτέρω
νόμιμο παραλήπτη.
Οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις στις οποίες θα αποστέλλεται η σχετική αλληλογραφία είναι
Για το Διαχειριστή:
dianomh@deda.gr, d.eliadis@deda.gr ή, εναλλακτικά: t.rizos@deda.gr
Για το Χρήστη:
………………………………. ή, εναλλακτικά: ………………………………

11.

ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ

11.1 Η παρούσα αποτελεί την πλήρη συμφωνία των Μερών και αντικαθιστά και υπερισχύει
οποιασδήποτε άλλης συμφωνίας, έγγραφης ή προφορικής.
11.2 Οποιαδήποτε τροποποίηση των όρων της παρούσας ή παράταση ισχύος της παρούσας θα
γίνεται μόνον εγγράφως και θα πρέπει να υπογράφεται από αμφότερα τα Μέρη.
11.3 Εάν οποιαδήποτε διάταξη της παρούσας είναι ή καταστεί παράνομη, άκυρη ή μη εκτελεστή
οποτεδήποτε σύμφωνα με οποιονδήποτε Νόμο, η νομιμότητα, εγκυρότητα και ισχύς των
υπολοίπων διατάξεων της παρούσας δεν θα επηρεαστεί, ούτε θα μετριαστεί από το γεγονός
αυτό, εκτός εάν η εκτέλεση της παρούσας καταστεί αδύνατη.
11.4 Κανένα από τα Μέρη δεν δύναται να υποκατασταθεί στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
του που απορρέουν από την παρούσα, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του
ετέρου Μέρους.
11.5 Τα Μέρη αναγνωρίζουν ήδη και δεσμεύονται από τον εμπιστευτικό χαρακτήρα: α) όλων
των εγγράφων και στοιχείων, των οποίων έχουν λάβει γνώση ή θα περιέλθουν σε γνώση
τους κατά τη διάρκεια της παρούσας και τα οποία σχετίζονται με την παρούσα και την
εκτέλεση αυτού και β) των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά την εκτέλεση της
παρούσας, αναλαμβάνοντας την υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς
της, να μην τα κοινοποιούν εν όλω ή εν μέρει σε τρίτα πρόσωπα. Τα Μέρη εγγυώνται και
λαμβάνουν κάθε μέτρο για την επιβολή στους εργαζόμενους και στους πάσης φύσεως
συνεργάτες τους καθώς και στις συνδεδεμένες με αυτούς επιχειρήσεις, και στους
εργαζόμενους και στους κάθε φύσεως συνεργάτες αυτών, των ως άνω καθηκόντων πίστης,
εχεμύθειας και προστασίας του επαγγελματικού ή εμπορικού απορρήτου. Τα Μέρη έχουν
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τις προεκτιθέμενες υποχρεώσεις τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσας, όσο και μετά την
καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτού.
12. ΕΦΑΡΜΟΣΤΕΟ ΔΙΚΑΙΟ - ΕΠΙΛΥΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ - ΔΩΣΙΔΙΚΙΑ
12.1 Η παρούσα διέπεται από το ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ανακύπτει από την
εφαρμογή και για την ερμηνεία του ή με αφορμή αυτό, επιλύεται σύμφωνα με την κείμενη
Ελληνική νομοθεσία.
12.2 Όρος της παρούσας που είναι αντίθετος με το Νομοθετικό Πλαίσιο ή τις κατ’
εξουσιοδότηση αυτού εκδιδόμενες διατάξεις, είναι αυτοδικαίως άκυρος. Η ακυρότητα
οποιουδήποτε όρου δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου της παρούσας.
12.3 Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας για τη φιλική
διευθέτηση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της παρούσας. Για το σκοπό
αυτό, κάθε Μέρος μπορεί να κοινοποιεί στο άλλο, πρόσκληση για φιλική διευθέτηση
διαφοράς. Εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από την αποδεικνυόμενη περιέλευση της
πρόσκλησης στο Μέρος στο οποίο απευθύνεται, τα Μέρη ορίζουν και γνωστοποιούν
αμοιβαία τους εκπροσώπους τους για τη διευθέτηση και διαπραγματεύονται με καλή πίστη
και σύμφωνα με τα συναλλακτικά ήθη για την διευθέτηση της διαφοράς. Η διαδικασία
διευθέτησης διαφοράς ολοκληρώνεται σε χρονικό διάστημα δέκα (10) ημερών από την
αποστολή πρόσκλησης για φιλική διευθέτηση και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης
αυτής δεσμεύει τα μέρη. Σε περίπτωση διαφοράς που ανακύπτει σε θέματα μετρήσεων, τα
Μέρη δύνανται, κατόπιν ειδικής συμφωνίας εντός της αυτής ως άνω προθεσμίας, να
παραπέμψουν τη διαφορά σε εμπειρογνώμονα κοινής αποδοχής.
12.4 Οποιαδήποτε διαφορά ή διαφωνία προκύψει σε σχέση με την ερμηνεία και την εκτέλεση της
παρούσας δεν επιλυθεί φιλικά κατά τα ανωτέρω, θα εισάγεται από οποιοδήποτε από τα Μέρη
αποκλειστικά ενώπιον των αρμόδιων Δικαστηρίων Αθηνών, τα οποία τα Μέρη ορίζουν ως
μόνα αρμόδια για την εκδίκαση των διαφορών τους.
Σε πίστωση των ανωτέρω συντάχθηκε η παρούσα σε δύο (2) πρωτότυπα και αφού διαβάστηκε
και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό του από τα Μέρη, υπογράφεται από τους νόμιμα
εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των Μερών, έλαβε δε έκαστος από ένα πρωτότυπο.
ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για τη ΔΕΔΑ

Για την ………………………….

(υπογραφή & σφραγίδα Υπευθύνου)

(επίσημη σφραγίδα εταιρείας)

(υπογραφή & σφραγίδα Υπευθύνου)

(επίσημη σφραγίδα εταιρείας)

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. Δ.../2019
μεταξύ της
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και της …………
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ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 1:

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΑΚΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Δεσμευμένη Ημερήσια Δυναμικότητα (Συνόλου) Σημείου(/ων) Παράδοσης (SUM),
SPDC
………. KWh/ημέρα (βλέπε και Παράρτημα ΙΙΙ κατωτέρω)
Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα (Συνόλου) Σημείου(/ων) Παράδοσης (SUM),
(SPHC)
……. KWh/ώρα (βλέπε και Παράρτημα ΙΙΙ κατωτέρω)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
ΣΗΜΕΙA ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ: 2η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:17/10/2019

Από 01/01/2019 – 31/12/2019

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: …..

ΣΗΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΗΚΑΣΠ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
ΩΡΙΑΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(KWh/h) SPHC

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝ
Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤ
ΗΤΑ
(KWh/day)S
PDC

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ
Η ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Bar abs

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
ΩΡΙΑΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΚWh/h) SPHC

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝ
Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤ
ΗΤΑ
(ΚWh/day)S
PDC

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ
Η ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Bar abs

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΤΗ(Νm3/h)

1
2
3
4

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: …..

ΣΗΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΗΚΑΣΠ

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΤΗ(Νm3/h)

1
2
3
4

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τη ΔΕΔΑ

(υπογραφή & σφραγίδα Υπευθύνου)

(επίσημη σφραγίδα εταιρείας)

Για την ……………………

(υπογραφή & σφραγίδα Υπευθύνου)

(επίσημη σφραγίδα εταιρείας)

16

ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. Δ.../2019
μεταξύ της
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και της …………

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 2:

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Δεσμευμένη Ημερήσια Δυναμικότητα (Συνόλου) Σημείου(/ων) Παράδοσης (SUM),
SPDC
………. ΚWh/ημέρα (βλέπε και Παράρτημα ΙΙΙ κατωτέρω)
Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα (Συνόλου) Σημείου(/ων) Παράδοσης (SUM),
(SPHC)
……. ΚWh/ώρα (βλέπε και Παράρτημα ΙΙΙ κατωτέρω)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII

ΣΗΜΕΙA ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ: 2η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:17/10/2019

Από 01/01/2019 – 31/12/2019

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: ….

ΣΗΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΗΚΑΣΠ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
ΩΡΙΑΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΚWh/h) SPHC

ΔΕΣΜΕΥΜΕ
ΝΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΗΤΑ
(ΚWh/day)
SPDC

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
ΩΡΙΑΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΚWh/h) SPHC

ΔΕΣΜΕΥΜΕ
ΝΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΗΤΑ
(ΚWh/day)
SPDC

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ
Η ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Bar abs

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕ
ΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗ
ΤΑ
ΜΕΤΡΗΤΗ(Νm
3/h)

1
2
3
4

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: …..

ΣΗΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΗΚΑΣΠ

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚ
Η ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Bar abs

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕ
ΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗ
ΤΑ ΜΕΤΡΗΤΗ
(Νm3/h)

1
2
3
4

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τη ΔΕΔΑ

(υπογραφή & σφραγίδα Υπευθύνου)

(επίσημη σφραγίδα εταιρείας)

Για την ……………………

(υπογραφή & σφραγίδα Υπευθύνου)

(επίσημη σφραγίδα εταιρείας)
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ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. Δ.../2019
μεταξύ της
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και της …………

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 3:

ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Δεσμευμένη Ημερήσια Δυναμικότητα (Συνόλου) Σημείου(/ων) Παράδοσης (SUM),
SPDC
………. ΚWh/ημέρα (βλέπε και Παράρτημα ΙΙΙ κατωτέρω)
Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα (Συνόλου) Σημείου(/ων) Παράδοσης (SUM),
(SPHC)
……. ΚWh/ώρα (βλέπε και Παράρτημα ΙΙΙ κατωτέρω)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
ΣΗΜΕΙA ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ: 2η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:17/10/2019

Από 01/01/2019-31/12/2019

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: ….

ΣΗΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΗΚΑΣΠ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
ΩΡΙΑΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΚWh/h) SPHC

ΔΕΣΜΕΥΜΕ
ΝΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΗΤΑ
(ΚWh/day)
SPDC

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
ΩΡΙΑΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΚWh/h) SPHC

ΔΕΣΜΕΥΜΕ
ΝΗ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟ
ΤΗΤΑ
(ΚWh/day)
SPDC

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Bar abs

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕ
ΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗ
ΤΑ
ΜΕΤΡΗΤΗ(Νm
3/h)

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Bar abs

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕ
ΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗ
ΤΑ
ΜΕΤΡΗΤΗ(Νm
3/h)

1
2
3
4

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: ……

ΣΗΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ

ΗΚΑΣΠ

1
2
3
4

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ
Για τη ΔΕΔΑ

(υπογραφή & σφραγίδα Υπευθύνου)

(επίσημη σφραγίδα εταιρείας)

Για την ……………………

(υπογραφή & σφραγίδα Υπευθύνου)

(επίσημη σφραγίδα εταιρείας)
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ΣΥΜΒΑΣΗ αρ. Δ.../2019
μεταξύ της
ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
και της …………

ΠΡΟΣΑΡΤΗΜΑ 4:
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΚΟΡΙΝΘΟΥ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι
Δεσμευμένη Ημερήσια Δυναμικότητα (Συνόλου) Σημείου(/ων) Παράδοσης (SUM),
SPDC
………. ΚWh/ημέρα (βλέπε και Παράρτημα ΙΙΙ κατωτέρω)
Δεσμευμένη Ωριαία Δυναμικότητα (Συνόλου) Σημείου(/ων) Παράδοσης (SUM),
(SPHC)
……. ΚWh/ώρα (βλέπε και Παράρτημα ΙΙΙ κατωτέρω)
ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ
1. ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΑ ΔΙΚΤΥΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΤΟΥ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
2. ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙII
ΣΗΜΕΙA ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ ΑΝΑ ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ

ΕΚΔΟΣΗ :2η

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ:17/10/2019

Από 01/01/2019-31/12/2019

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: …..

ΣΗΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Σ

ΗΚΑΣΠ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
ΩΡΙΑΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΚWh/h) SPHC

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝ
Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤ
ΗΤΑ
(ΚWh/day)S
PDC

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Bar abs

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΤΗ
(Νm3/h)

1
2
3
4

ΣΗΜΕΙΟ ΕΙΣΟΔΟΥ: …..

ΣΗΜΕΙΟ
ΠΑΡΑΔΟΣΗ
Σ

ΗΚΑΣΠ

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝΗ
ΩΡΙΑΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
(ΚWh/h) SPHC

ΔΕΣΜΕΥΜΕΝ
Η ΗΜΕΡΗΣΙΑ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤ
ΗΤΑ
(ΚWh/day)S
PDC

ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ
ΠΙΕΣΗ
ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
Bar abs

ΜΕΓΙΣΤΗ
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ
ΜΕΤΡΗΤΗ
(Νm3/h)

1
2
3
4

ΤΑ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΑ ΜΕΡΗ

Για τη ΔΕΔΑ

(υπογραφή & σφραγίδα Υπευθύνου)

(επίσημη σφραγίδα εταιρείας)

Για την ……………………

(υπογραφή & σφραγίδα Υπευθύνου)

(επίσημη σφραγίδα εταιρείας)
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