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Στην Αθήνα, σήμερα την ..η ………………… 2020 μεταξύ αφ’ ενός,
Α.

της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΠΑ Α.Ε.», η οποία εδρεύει στο Ηράκλειο Αττικής, επί της
συμβολής των οδών Μαρίνου Αντύπα αριθμ. 92 & Παπαϊωάννου αρ. 37, Τ.Κ. 141 21,
με ΑΦΜ 094229666, ΔΟΥ ΦΑΕ Αθηνών, και εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή
της παρούσας από τον ………………. αυτής, κ. …………………….. καλουμένης στο εξής
«Πωλητής», κι αφ’ ετέρου

Β. της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «…………….», η οποία εδρεύει στην
…………………., Τ.Κ …………………., με ΑΦΜ …………….., ΔΟΥ ……………… και εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή της σύμβασης αυτής από τον ………………………… αυτής, κ.
…………….., καλούμενης στο εξής «Αγοραστής»,
συμφωνούνται, συνομολογούνται και γίνονται αμοιβαίως αποδεκτά τα εξής:

1.
1.1

Ορισμοί
Στην παρούσα σύμβαση πώλησης Φυσικού Αερίου μετά υπηρεσιών μεταφοράς και
διανομής (εφεξής «Σύμβαση») οι παρακάτω ορισμοί με κεφαλαίο αρχικό γράμμα και
έντονα γράμματα έχουν την ακόλουθη σημασία. Η Σύμβαση περιέχει και άλλους όρους
με κεφαλαίο αρχικό γράμμα αλλά μη έντονα γράμματα, κατά τα ειδικότερα
προβλεπόμενα στο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο που διέπει την παρούσα
σύμβαση, ειδικότερα:
(α) στους ν. 2364/1995, 3428/2005, 4001/2011, ως εκάστοτε ισχύουν,
(β) στον Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ, ως εκάστοτε ισχύει (εφεξής «Κώδικας ΕΣΦΑ»),
(γ) στον Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, ως εκάστοτε ισχύει (εφεξής
«Κώδικας ΔΔΔ»),
(δ) στον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ, ως εκάστοτε
ισχύει (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης ΕΣΦΑ»),
(ε) στον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού
Αερίου, ως εκάστοτε ισχύει (εφεξής «Κανονισμός Τιμολόγησης Διανομής»),
(στ) στο Τιμολόγιο Χρήσης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου, ως εκάστοτε
ισχύει, εφεξής «Τιμολόγιο ΕΣΦΑ»,
(ζ) στο Τιμολόγιο για την χρέωση της Βασικής Δραστηριότητας Διανομής Φυσικού
Αερίου του Δικτύου Διανομής Αττικής/Θεσσαλονίκης-Θεσσαλίας/Λοιπής
Ελλάδας, ως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «Τιμολόγιο Διανομής») και
(η) στην Πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο για τη Μεταφορά Φυσικού Αερίου και στην
Πρότυπη Σύμβαση Πλαίσιο Χρήσης Εγκατάστασης Υγροποιημένου Φυσικού
Αερίου (ΥΦΑ), ως εκάστοτε ισχύουν (εφεξής από κοινού «Συμβάσεις
Μεταφοράς»),
(θ) στις Πρότυπες Συμβάσεις Χρήσης Δικτύου Διανομής κατ’ άρθ. 37 Κώδικα ΔΔΔ, ως
εκάστοτε ισχύουν (εφεξής «Συμβάσεις Διανομής»),
(ι) στον Κανονισμό Μετρήσεων Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου, ως εκάστοτε
ισχύει, εφεξής «Κανονισμός Μετρήσεων»,
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(ια) στον Κώδικα Προμήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, ως εκάστοτε ισχύει,
εφεξής «Κώδικας Προμήθειας»,
εκτός αν από το ίδιο το περιεχόμενο του κειμένου προκύπτει κάτι διαφορετικό.
Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση που ένας ή περισσότεροι όροι (με έντονα
γράμματα) της παρούσας Σύμβασης έχουν διαφορετική σημασία από τη σημασία που
έχουν στο κείμενο νομοθετικό και ρυθμιστικό πλαίσιο (υπό την επιφύλαξη
αναγκαστικού δικαίου διατάξεων), θα υπερισχύει η ερμηνεία που τους προσδίδει η
παρούσα Σύμβαση.
Αίτηση Σύνδεσης, σημαίνει την κατ’ άρθ. 24 Κώδικα ΔΔΔ αίτηση σύναψης Σύμβασης
Σύνδεσης μεταξύ Αγοραστή και Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, την οποία (αίτηση)
υποβάλλει στον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής ο Πωλητής, κατ’ εντολή και για
λογαριασμό του Αγοραστή, κατόπιν σχετικής εξουσιοδότησης, η οποία
(εξουσιοδότηση) αποτελεί αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας Σύμβασης.
Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής (ΔΜ), σημαίνει το μέγεθος το οποίο
επιλέγεται σύμφωνα με το άρθρο 4 από τον Αγοραστή για τους σκοπούς του άρθρου
3 του Παραρτήματος 1 της παρούσας Σύμβασης και εκφράζει την δυναμικότητα που
δεσμεύει ο Πωλητής για λογαριασμό του Αγοραστή στο Σημείο Εξόδου μέσω του
οποίου θα τροφοδοτείται ο Αγοραστής με Φυσικό Αέριο, βάσει της παρούσας
Σύμβασης.
Ελάχιστη Ετήσια Ποσότητα (ΕΕΠ) σημαίνει την ελάχιστη ποσότητα Φυσικού Αερίου,
την αναλογούσα αξία της οποίας υποχρεούται να πληρώσει ο Αγοραστής στον
Πωλητή ανεξαρτήτως παραλαβής αυτής βάσει της παρούσας Σύμβασης κατά το εν
λόγω Συμβατικό Έτος, όπως η ποσότητα αυτή προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο
4.11 της παρούσας.
Εργάσιμη Ημέρα σημαίνει, οποιαδήποτε ημέρα, εκτός Σαββάτου, Κυριακής και
επισήμων αργιών στην Ελλάδα.
Ετήσια Παραδοθείσα Ποσότητα (ΕΠΠ) σημαίνει την συνολική ποσότητα Φυσικού
Αερίου που παραλήφθηκε από τον Αγοραστή κατά το εν λόγω Συμβατικό Έτος, βάσει
της παρούσας Σύμβασης, και προκύπτει ως άθροισμα των Ημερησίων Παραδοθεισών
Ποσοτήτων (ΗΠΠ) για το σύνολο των Ημερών που εμπίπτουν στο εν λόγω Συμβατικό
Έτος.
Ετήσια Συμβατική Ποσότητα (ΕΣΠ) σημαίνει, την ποσότητα Φυσικού Αερίου την
οποία δηλώνει ο Αγοραστής στον Πωλητή ως ποσότητα που αντιστοιχεί στις ετήσιες
ανάγκες του σε Φυσικό Αέριο, χρησιμοποιείται ως μέγεθος κατά τις ειδικότερες
ρυθμίσεις της Σύμβασης και προσδιορίζεται σύμφωνα με το άρθρο 4.1(α) της
παρούσας.
Ζώνη Εξόδου, είναι η Ζώνη Εξόδου, όπως αυτή ορίζεται στο άρθρο 2 του Κανονισμού
Τιμολόγησης ΕΣΦΑ, στην οποία βρίσκεται το Σημείο Εξόδου (ή Σημείο Εξόδου Δικτύου
Διανομής) μέσω του οποίου θα τροφοδοτείται ο Αγοραστής με Φυσικό Αέριο, βάσει
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της παρούσας Σύμβασης.
Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σημείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ) σημαίνει τον
μοναδικό Ηλεκτρονικό Κωδικό Αναγνώρισης του Σημείου Παράδοσης που αποδίδεται
από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής, αποτελείται από είκοσι (20) χαρακτήρες και
χρησιμοποιείται υποχρεωτικά σε κάθε επικοινωνία μεταξύ Διαχειριστή Δικτύου
Διανομής, Πωλητή και Αγοραστή αναφορικά με το συγκεκριμένο Σημείο Παράδοσης.
Για την παρούσα Σύμβαση, ο ΗΚΑΣΠ είναι ο ……………………………...
Ημέρα έχει την έννοια που προσδιορίζεται στο άρθρο 1 εδ. 26 του Κώδικα ΕΣΦΑ. Η
ημερομηνία οποιασδήποτε Ημέρας θα είναι η ημερομηνία της ημερολογιακής ημέρας
έναρξής της.
Ημερήσια Παραδοθείσα Ποσότητα (ΗΠΠ) σημαίνει για οποιαδήποτε Ημέρα, την
ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε από τον Πωλητή και παραλήφθηκε από
τον Αγοραστή κατά την οικεία Ημέρα στο Σημείο Παράδοσης, δυνάμει της παρούσας
Σύμβασης. Η ποσότητα αυτή ισούται με την ποσότητα που κατανεμήθηκε για την εν
λόγω Ημέρα στον Πωλητή από τον οικείο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής για το
συγκεκριμένο Σημείο Παράδοσης.
Ημερήσια Συμβατική Ποσότητα (ΗΣΠ) σημαίνει, για οποιαδήποτε Ημέρα του εν λόγω
Συμβατικού Έτους, την ποσότητα Φυσικού Αερίου η οποία ισούται με το πηλίκο της
Ετήσιας Συμβατικής Ποσότητας δια των ημερών του ημερολογιακού έτους στο οποίο
εμπίπτει το εν λόγω Συμβατικό Έτος.
Μέγιστη Ετήσια Συμβατική Ποσότητα (ΜΕΣΠ) σημαίνει την ποσότητα Φυσικού
Αερίου την οποία κατά μέγιστο υποχρεούται, βάσει της παρούσας Σύμβασης, να
παραδώσει ο Πωλητής στον Αγοραστή στο Σημείο Παράδοσης κατά το εν λόγω
Συμβατικό Έτος και προσδιορίζεται στο άρθρο 4.1(β).
Μέγιστη Ημερήσια Συμβατική Ποσότητα (ΜΗΣΠ) σημαίνει την κατ’ άρθρο 4.2
ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία κατά μέγιστο υποχρεούται να παραδίδει, βάσει
της παρούσας Σύμβασης, ο Πωλητής στον Αγοραστή στο Σημείο Παράδοσης ανά
Ημέρα του εν λόγω Συμβατικού Έτους, εφ’ όσον αυτή δεν περιορίζεται από την
Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής (ΔΜ), ως εκάστοτε ισχύει (με τις
τυχόν προσαυξήσεις αυτής) και υπό την προϋπόθεση ότι δεν υφίστανται ρυθμιστικοί
ή/και τεχνικοί περιορισμοί. Η ΜΗΣΠ είναι, σε κάθε περίπτωση, μεγαλύτερη ή ίση της
Ημερήσιας Συμβατικής Ποσότητας (ΗΣΠ).
Μέγιστη Ωριαία Παραδοθείσα Ποσότητα (ΜΩΠΠ) σημαίνει τη μέγιστη ποσότητα
Φυσικού Αερίου που παραλήφθηκε από τον Αγοραστή, στο Σημείο Παράδοσης, βάσει
της παρούσας Σύμβασης, κατά οποιαδήποτε ώρα οποιασδήποτε Ημέρας της
συγκεκριμένης Συμβατικής Περιόδου, όπως αυτή προσδιορίζεται βάσει των Ωριαίων
Παραδοθεισών Ποσοτήτων (ΩΠΠ).
Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα (ΜΩΠ) σημαίνει την ποσότητα Φυσικού Αερίου την οποία
κατά μέγιστο υποχρεούται, βάσει της παρούσας Σύμβασης, να παραδίδει ο Πωλητής
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στον Αγοραστή στο Σημείο Παράδοσης ανά ώρα κάθε Ημέρας της συγκεκριμένης
Συμβατικής Περιόδου και προσδιορίζεται στο άρθρο 4.3.
Μέρος σημαίνει τον Αγοραστή ή τον Πωλητή και Μέρη σημαίνει τον Αγοραστή και τον
Πωλητή από κοινού. Οι ορισμοί ή/και εκφράσεις θα περιλαμβάνουν και τους
αντίστοιχους ειδικούς ή/και καθολικούς διαδόχους τους.
Μήνας σημαίνει μια χρονική περίοδο, η οποία ξεκινά την Ημέρα Έναρξης ή την 1η
Ημέρα οποιουδήποτε επόμενου ημερολογιακού μήνα και τελειώνει την 1η Ημέρα του
αμέσως επομένου ημερολογιακού μήνα ή την Ημέρα λήξης της Σύμβασης.
Μηνιαία Παραδοθείσα Ποσότητα (ΜΠΠ) σημαίνει για οποιονδήποτε Μήνα, τη
συνολική ποσότητα Φυσικού Αερίου που παραλήφθηκε, βάσει της παρούσας
Σύμβασης, από τον Αγοραστή κατά τον εν λόγω Μήνα στο Σημείο Παράδοσης. Η ως
άνω συνολική ποσότητα προκύπτει ως το άθροισμα των Ημερήσιων Παραδοθεισών
Ποσοτήτων (ΗΠΠ) Φυσικού Αερίου για το σύνολο των Ημερών που εμπίπτουν στον εν
λόγω Μήνα.
Ορθώς Δηλωμένη Ποσότητα (ΟΔΠ) για κάθε Ημέρα, σημαίνει την ποσότητα του
Φυσικού Αερίου την οποία έχει δηλώσει ο Αγοραστής ότι επιθυμεί να παραλάβει,
βάσει της παρούσας Σύμβασης, από τον Πωλητή στο Σημείο Παράδοσης για την εν
λόγω Ημέρα, εντός των συμβατικών ορίων που ορίζονται στο άρθρο 4.4.
Οριακή Τιμή Αγοράς Αερίου Εξισορρόπησης (ΟΤΑΑΕ) σημαίνει την τιμή η οποία
περιγράφεται στο άρθρο 53Α του Κώδικα ΕΣΦΑ ή/και στο Εγχειρίδιο Εξισορρόπησης
Φορτίου.
Προμηθευτής σημαίνει οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο, το οποίο προμηθεύει
τον Πωλητή με Φυσικό Αέριο βάσει Σύμβασης Προμήθειας.
Σημείο Εξόδου ή Σημείο Εισόδου Δικτύου Διανομής, έχει την έννοια του Σημείου
Εξόδου ΕΣΜΦΑ, όπως αυτό ορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 4 του Κώδικα
ΕΣΦΑ, και για την συγκεκριμένη Σύμβαση είναι το Σημείο Εξόδου «…………………………».
Σημείο Παράδοσης, έχει την έννοια του Σημείου Παράδοσης Δικτύου Διανομής, όπως
αυτό ορίζεται στην παράγραφο 4 του άρθρου 9 του Κώδικα ΔΔΔ και στο άρθρο 1
κατωτέρω, και για την συγκεκριμένη Σύμβαση είναι το Σημείο Παράδοσης
«………………» του Δικτύου Διανομής ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
Σταθμός Μέτρησης και Ρύθμισης (ΣΜΡ) σημαίνει τον εξοπλισμό μέτρησης του όγκου
φυσικού αερίου, ο οποίος έχει εγκατασταθεί από τον Διαχειριστή Δικτύου Διανομής
στο Σημείο Παράδοσης.
Σύμβαση Μεταφοράς σημαίνει οποιαδήποτε σύμβαση συνάπτει είτε ο Πωλητής είτε
ο Αγοραστής (ή, κατ’ εντολή και πληρεξουσιότητά του, ο τρίτος Χρήστης Μεταφοράς
που τον εξυπηρετεί) με τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ βάσει των Συμβάσεων Μεταφοράς,
προς τον σκοπό εξυπηρέτησης της παρούσας Σύμβασης.
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Σύμβαση Προμήθειας σημαίνει κάθε σύμβαση, που έχει συνάψει ο Πωλητής με
Προμηθευτή του για την προμήθεια Φυσικού Αερίου.
Συμβατικό Έτος έχει την έννοια της χρονικής περιόδου, κατά μέγιστο δώδεκα (12)
μηνών, η οποία ξεκινά την Ημέρα Έναρξης και τελειώνει την τελευταία Ημέρα του
ίδιου ημερολογιακού έτους, ή της ημερομηνίας λήξης της Σύμβασης, αν αυτή λυθεί
νωρίτερα κατά τους όρους της παρούσας.
Τρίμηνο σημαίνει τις χρονικές περιόδους οι οποίες αρχίζουν την 1η Ιανουαρίου, την 1η
Απριλίου, την 1η Ιουλίου και την 1η Οκτωβρίου αντιστοίχως, του εν λόγω Συμβατικού
Έτους και λήγουν κατά την έναρξη του αμέσως επομένου Τριμήνου.
1.2 Μονάδες μέτρησης οι οποίες χρησιμοποιούνται στη παρούσα Σύμβαση θα νοούνται
όπως προσδιορίζονται στο ISO 1000/1992. Αναφορές στις ποσότητες του Φυσικού
Αερίου με όρους ενεργειακούς θα βασίζονται στην Ανώτερη Θερμογόνο Δύναμη του
Φυσικού Αερίου. Η μετατροπή των ποσοτήτων Φυσικού Αερίου που εκφράζονται σε
ενεργειακούς όρους σε όγκο θα γίνεται επί τη βάσει μιας τυπικής Ανώτερης
Θερμογόνου Δυνάμεως η οποία συμφωνείται μεταξύ των Μερών ίση με 11,16
kWh/Nm3 (εκτός και αν είναι διαθέσιμη η πραγματική μετρηθείσα Ανώτερη
Θερμογόνος Δύναμη).

2.

Αντικείμενο

2.1 Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι η, κατόπιν μεταφοράς μέσω του ΕΣΦΑ και
του Δικτύου Διανομής, πώληση Φυσικού Αερίου από τον Πωλητή στον Αγοραστή στο
Σημείο Παράδοσης, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις της παρούσας.
2.2 Ως Σημείο Παράδοσης ορίζεται το σημείο εξόδου (φλάντζα ή συγκόλληση) στην έξοδο
του Σταθμού Μέτρησης & Ρύθμισης (ΣΜΡ) που συνδέει τις εγκαταστάσεις του
Αγοραστή με το Δίκτυο Διανομής.
2.3 Το Φυσικό Αέριο το οποίο θα παραδίδεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή στο
Σημείο Παράδοσης σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στην παρούσα Σύμβαση, θα είναι
ελεύθερο από κάθε ενέχυρο, βάρος, εμπράγματο ή άλλο δικαίωμα τρίτου. Στο Σημείο
Παράδοσης θα μεταβιβάζεται από τον Πωλητή στον Αγοραστή η κυριότητα επί του
Φυσικού Αερίου (που είναι παραδοτέο εκείνη την Ημέρα, σύμφωνα με το άρθρο 4.4)
και, κατ’ επέκταση, όλοι οι συναφείς κίνδυνοι καθώς και οποιαδήποτε ευθύνη και
υποχρέωση απορρέει από τους κινδύνους αυτούς, συμπεριλαμβανομένης και της
χρήσης του συγκεκριμένου Φυσικού Αερίου.

3.

Διάρκεια
Ως Ημέρα Έναρξης ορίζεται και συμφωνείται η 1η Ιανουαρίου 2021. Ως Ημέρα Λήξης
ορίζεται και συμφωνείται η 1η Ιανουαρίου 2022. Η διάρκεια της Σύμβασης ορίζεται ως
το χρονικό διάστημα ενός (1) Συμβατικού Έτους. Το Συμβατικό Έτος είναι το χρονικό
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διάστημα που αρχίζει την 7.00 π.μ. της Ημέρας Έναρξης και θα λήγει την 7.00 π.μ. της
Ημέρας Λήξης ή, εάν η Σύμβαση λυθεί νωρίτερα, κατά τους όρους και τις
προϋποθέσεις που διαλαμβάνονται στη Σύμβαση, την 7.00 π.μ. της ημερομηνίας κατά
την οποία επέρχεται η λύση της Σύμβασης.

4.

Ποσότητες - Μετρήσεις

4.1
(α) Η Ετήσια Συμβατική Ποσότητα (ΕΣΠ) για το Συμβατικό Έτος δηλώθηκε από τον
Αγοραστή κατά τη σύναψη της παρούσας και ισούται με ……… kWh.
(β) Η Μέγιστη Ετήσια Συμβατική Ποσότητα (ΜΕΣΠ) για το Συμβατικό Έτος
συμφωνήθηκε μεταξύ των Μερών ίση με το 110% της Ετήσιας Συμβατικής
Ποσότητας.
4.2
(α) Η Μέγιστη Ημερήσια Συμβατική Ποσότητα (ΜΗΣΠ) για όλο το Συμβατικό Έτος
δηλώνεται από τον Αγοραστή ίση με ………………… kWh,
(β) Λαμβάνοντας υπ’ όψη ότι η Δεσμευμένη Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής
(ΔΜ) πρέπει να είναι μικρότερη ή ίση προς τη ΜΗΣΠ, η Δεσμευμένη
Μεταφορική Ικανότητα Παραλαβής (ΔΜ) για το εν λόγω Συμβατικό Έτος
δηλώνεται από τον Αγοραστή ίση με ………… kWh σύμφωνα με τον Κώδικα ΕΣΦΑ,
το Κανονισμό Τιμολόγησης ΕΣΦΑ και το Τιμολόγιο ΕΣΦΑ.
(γ) Ο Αγοραστής δύναται, σε περίπτωση που το επιθυμεί, να υποβάλλει έγγραφο
αίτημα προς τον Πωλητή, εντός ευλόγου χρονικού διαστήματος, ανάλογα και με
τις προβλέψεις του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου (και σήμερα έως
τις 15.00’ της έκτης (6ης) Εργάσιμης Ημέρας πριν την Ημέρα έναρξης ισχύος της
αύξησης, -ενώ σε περίπτωση υποβολής από τον Αγοραστή σχετικού αιτήματος το
αργότερο έως τις 15.00’ της τέταρτης (4ης) Εργάσιμης Ημέρας πριν την Ημέρα
έναρξης ισχύος της αύξησης θα γίνεται κάθε προσπάθεια από τον Πωλητή να
εξυπηρετείται ο Αγοραστής, εφόσον δεν υπάρχει αντίρρηση από τον Διαχειριστή
ΕΣΦΑ), για την αύξηση της ΔΜ σε βραχυχρόνια βάση, ήτοι για διάρκεια
μεγαλύτερη από μία (1) Ημέρα και μικρότερη των 365 συνεχομένων Ημερών (όχι
όμως πέραν της λήξης ή λύσης της Σύμβασης), ορίζοντας επακριβώς την
ποσότητα, την Ημέρα έναρξης ισχύος και τις Ημέρες διάρκειας ισχύος της
αύξησης. Τα ως άνω χρονικά όρια δύνανται να αναθεωρηθούν ανάλογα με τις
προβλέψεις του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου.
Για κάθε Ημέρα και με την επιφύλαξη του άρθρου 4.5, το άθροισμα της
αιτούμενης προς παράδοση (από τον Αγοραστή προς τον Πωλητή) ποσότητας
που αντιστοιχεί στην κατ’ άρθρο 4.2(β) ισχύουσα ΔΜ και τις εκάστοτε αιτούμενες
αυξήσεις αυτής σε βραχυχρόνια βάση, κατά τα ανωτέρω, δεν δύναται να
υπερβαίνει τη ΜΗΣΠ.
Ο Πωλητής θα προβαίνει άμεσα σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες κατά τα
προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον ρυθμιστικό και κανονιστικό πλαίσιο για την
ικανοποίηση του ως άνω αιτήματος του Αγοραστή σε βραχυχρόνια βάση και σε
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περίπτωση που το αίτημα αυτό ικανοποιηθεί, εξυπακούεται ότι ο Αγοραστής,
πλέον των χρεώσεων που προβλέπονται στα άρθρα 3.1 και 3.2 του
Παραρτήματος 1 της Σύμβασης, θα επιβαρύνεται και με τις χρεώσεις που
προβλέπονται στο άρθρο 3.3 του εν λόγω Παραρτήματος.
(δ) Η χρέωση του Αγοραστή κατά την συγκεκριμένη Συμβατική Περίοδο, για την
Δυναμικότητα Μεταφοράς που δεσμεύει ο Πωλητής στο ΕΣΜΦΑ για την
εξυπηρέτηση της παρούσας Σύμβασης, βάσει της ΔΜ, όπως αυτή δηλώνεται
σύμφωνα με την παράγραφο (β) ή/και (γ) ανωτέρω, καθώς και οι λοιπές σχετικές
χρεώσεις που προκύπτουν από την εφαρμογή του παρόντος άρθρου
περιγράφονται στο άρθρο 3 του Παραρτήματος 1 (Χρέωση Εξόδου ΕΣΦΑ).
Ο Αγοραστής δηλώνει ότι οι δηλώσεις των άρθρων 4.1(α) και 4.2(α)
πραγματοποιήθηκαν κατά τις αρχές της καλής πίστης και με βάση την καλύτερη
δυνατή εκτίμηση.
4.3 Η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα (ΜΩΠ) για όλη την διάρκεια της Σύμβασης δηλώνεται
από τον Αγοραστή και ορίζεται ίση με ……….. kWh.
4.4 Με αφετηρία την Ημέρα Έναρξης:
(α) ο Αγοραστής θα έχει το δικαίωμα, υπό τους όρους και τις ρυθμίσεις της
παρούσας Σύμβασης και ιδίως του άρθρου 4.2 αυτής, οποιαδήποτε Ημέρα αλλά
και κάθε Ημέρα να ζητεί από τον Πωλητή να του παραδώσει στο Σημείο
Παράδοσης ποσότητα Φυσικού Αερίου (Ορθώς Δηλωμένη Ποσότητα», όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 1 της παρούσας) μικρότερη ή ίση προς τη ΜΗΣΠ κι
οπωσδήποτε όχι μεγαλύτερη από την ισχύουσα για την Ημέρα εκείνη ΔΜ,
λαμβάνοντας υπόψη και τις ρυθμίσεις του άρθρου 4.2(β) και (γ) ανωτέρω.
(β) Σε κάθε περίπτωση, ο Πωλητής δεν θα είναι υποχρεωμένος να παραδίδει, βάσει
της παρούσας Σύμβασης στον Αγοραστή:
(i) ποσότητα Φυσικού Αερίου τέτοια που να υπερβαίνει τη ΜΕΣΠ,
(ii) οποιαδήποτε Ημέρα, ποσότητα Φυσικού Αερίου τέτοια που να υπερβαίνει
τη ΜΗΣΠ, με την επιφύλαξη της παραγράφου 4.4(γ), κατωτέρω.
(iii) οποιαδήποτε ώρα, ποσότητα Φυσικού Αερίου τέτοια που να υπερβαίνει την
εκάστοτε ΜΩΠ.
(γ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αγοραστής ζητεί από τον Πωλητή να του
παραδώσει ποσότητα Φυσικού Αερίου τέτοια που να υπερβαίνει τη ΜΗΣΠ (της εν
λόγω υπερβάλλουσας ποσότητας εφεξής καλούμενης «Ημερήσιο Επιπλέον
Αέριο»), ο Πωλητής θα καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να παράσχει αυτό
το Ημερήσιο Επιπλέον Αέριο στον Αγοραστή και θα το παραδίδει (ολόκληρο ή
μέρος αυτού), εκτός αν εμποδίζεται να πράξει αυτό επειδή συντρέχουν
λειτουργικοί, τεχνικοί, οικονομικοί και ρυθμιστικοί περιορισμοί. Σε αντίθετη
περίπτωση, τυχόν προηγηθέν αίτημα θα περιορίζεται ανάλογα, εφόσον
απαιτείται, κατόπιν ενημέρωσης του Αγοραστή. Ο Αγοραστής θα πληρώνει το
Επιπλέον Ημερήσιο Αέριο στην Τιμή Επιπλέον Αερίου, όπως αυτή ορίζεται στο
άρθρο 5.2. Ρητά συμφωνείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία ο Αγοραστής
παραλάβει ποσότητα Ημερησίου Επιπλέον Αερίου χωρίς να έχει υποβάλει
σχετικό αίτημα στον Πωλητή τότε, με την επιφύλαξη εφαρμογής άλλων διατάξεων
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της παρούσας, η ποσότητα αυτή θα χρεώνεται με τιμή ίση με την μεγαλύτερη εκ
της Τιμής Επιπλέον Αερίου ή της ισχύουσας κατά την ημέρα εκείνη ΟΤΑΕΕ
προσαυξημένης με τη Χρέωση Εξόδου και τη Χρέωση Διανομής (όπως ορίζονται
στο Παράρτημα 1 της παρούσας), τιμή την οποία ο Αγοραστής θεωρεί απολύτως
εύλογη και δίκαιη.
(δ) Σε περίπτωση κατά την οποία ο Αγοραστής ζητεί από τον Πωλητή να του
παραδώσει ποσότητα Φυσικού Αερίου τέτοια που να υπερβαίνει τη ΜΕΣΠ
(«Ετήσιο Επιπλέον Αέριο»), τούτο θα αποτελεί αντικείμενο νέας
διαπραγμάτευσης και έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των Μερών, υπό την
προϋπόθεση ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα από τον Πωλητή. Σε περίπτωση κατά
την οποία ο Αγοραστής παραλάβει ποσότητα Ετησίου Επιπλέον Αερίου χωρίς
τούτο να έχει συμφωνηθεί μεταξύ των Μερών τότε, με την επιφύλαξη
εφαρμογής άλλων διατάξεων της παρούσας, η ποσότητα αυτή θα χρεώνεται με
τιμή ίση με την μεγαλύτερη εκ της Τιμής Επιπλέον Αερίου ή της ισχύουσας κατά
την ημέρα εκείνη ΟΤΑΕΕ προσαυξημένης με τη Χρέωση Εξόδου και τη Χρέωση
Διανομής (όπως ορίζονται στο Παράρτημα 1 της παρούσας), τιμή την οποία ο
Αγοραστής θεωρεί απολύτως εύλογη και δίκαιη.
4.5 Στην περίπτωση που ο Αγοραστής επιθυμεί να εξασφαλίσει από τον Πωλητή
ποσότητες Φυσικού Αερίου επιπρόσθετες των ποσοτήτων του Φυσικού Αερίου που
έχουν συμβατικά δεσμευθεί με την παρούσα Σύμβαση, τούτο θα αποτελέσει
αντικείμενο νέας διαπραγμάτευσης και έγγραφης συμφωνίας μεταξύ των Μερών,
υπό την προϋπόθεση ότι υπάρχει τέτοια δυνατότητα από τον Πωλητή.
4.6
(α) Ο Αγοραστής το αργότερο κάθε Πέμπτη και ώρα 10.00’ κάθε Εβδομάδας, θα
γνωστοποιεί εγγράφως στον Πωλητή, με την κατά το δυνατόν ακριβέστερη
εκτίμηση, την ποσότητα του Φυσικού Αερίου που θα απαιτείται για κάθε Ημέρα
της επόμενης Εβδομάδας (καλούμενη, «Εβδομαδιαία Δήλωση»), σύμφωνα με
τις προβλέψεις του άρθρου 4.2. Σε περίπτωση που ο Αγοραστής το επιθυμεί,
δύναται, όσο το δυνατό συντομότερα και σε οποιαδήποτε περίπτωση όχι
αργότερα από τις 14:30 κάθε Ημέρας, να τροποποιήσει με δήλωσή του προς τον
Πωλητή την αντίστοιχη στην Εβδομαδιαία Δήλωση αιτούμενη προς παράδοση
κατά τη διάρκεια της επόμενης Ημέρας (καλούμενη, «Ημερήσια Δήλωση»),
σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου 4.2. Η τελευταία δήλωση για μια Ημέρα
(είτε κατά την Εβδομαδιαία Δήλωση είτε κατά την Ημερήσια Δήλωση) θεωρείται
ως η Ορθώς Δηλωμένη Ποσότητα (ΟΔΠ) για την εν λόγω Ημέρα.
(β) Εάν ο Αγοραστής δεν δηλώσει καθόλου ή δεν δηλώσει εμπρόθεσμα την
ποσότητα του Φυσικού Αερίου για οποιαδήποτε Ημέρα μέσω Εβδομαδιαίας ή
Ημερήσιας Δήλωσης, τότε η Ορθώς Δηλωμένη Ποσότητα για την Ημέρα αυτή θα
θεωρείται μηδενική.
4.7 Η Μηνιαία Ποσότητα Αναφοράς ενός Μήνα προσδιορίζεται ως το άθροισμα των ΟΔΠ
του Φυσικού Αερίου για κάθε Ημέρα εκείνου του Μήνα, μειωμένη κατά το άθροισμα
των ποσοτήτων του Φυσικού Αερίου που είτε ο Αγοραστής δεν παρέλαβε για λόγους
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Ανωτέρας Βίας κατ’ άρθρο 9 κατωτέρω, είτε ο Πωλητής δεν παρέδωσε. Δεν
αφαιρούνται οι ποσότητες τις οποίες αν και παρέδιδε ο Πωλητής σύμφωνα με τη
Σύμβαση, ο Αγοραστής δεν ήταν σε θέση να παραλάβει για λόγους άλλους εκτός της
Ανωτέρας Βίας.
Εάν για οποιονδήποτε Μήνα, οι συνολικές ποσότητες του Φυσικού Αερίου, οι οποίες
παραλήφθηκαν από τον Αγοραστή εντός του Μήνα, υπερβαίνουν το 125% ή
υπολείπονται του 75% της Μηνιαίας Ποσότητας Αναφοράς, τότε ο Αγοραστής θα
χρεώνεται από τον Πωλητή, επιπρόσθετα οποιωνδήποτε άλλων χρεώσεων σύμφωνα με
τη Σύμβαση, ποσό ίσο προς 3% της Τιμής Προμήθειας που ισχύει κατά τον εν λόγω
Μήνα για την ποσότητα εκείνη, η οποία αντιπροσωπεύει τη διαφορά μεταξύ των
ποσοτήτων που παραλήφθηκαν πραγματικά και του 75% ή του 125% της Μηνιαίας
Ποσότητας Αναφοράς.
4.8
(α) Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6.6 και 9, σε περίπτωση που ο
Πωλητής, λόγω αποδεδειγμένης υπαιτιότητάς του, δεν μπόρεσε, για
οποιαδήποτε Ημέρα, να θέσει στην διάθεση του Αγοραστή την κατά την
διαδικασία του άρθρου 4.6(α) την Ορθώς Δηλωμένη Ποσότητα (μη
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης του άρθρου 4.4(γ)), τότε η διαφορά της
Ορθώς Δηλωμένης Ποσότητας από την Ημερήσια Παραδοθείσα Ποσότητα για
την εν λόγω Ημέρα θα αποτελεί το Υπολειπόμενο Αέριο για εκείνη την Ημέρα.
(β) Ο Πωλητής θα αποζημιώνει τον Αγοραστή, με ποσό ίσο με το γινόμενο του
Υπολειπόμενου Αερίου επί ποσού του ενενήντα πέντε τοις εκατό (95%) της Τιμής
Προμήθειας που ισχύει κατά τον εν λόγω Μήνα.
(γ) Η αποζημίωση του Αγοραστή κατά τις παραγράφους 4.9 (α) και 4.9 (β) ανωτέρω,
συνιστά πλήρη και οριστική ικανοποίηση όλων των νομίμων ή/και συμβατικών
αξιώσεων, απαιτήσεων, δικαιωμάτων, δαπανών και πάσης φύσεως ζημιών,
άμεσων ή έμμεσων, θετικών ή αποθετικών, του Αγοραστή, οι οποίες
ενδεχομένως απορρέουν από οποιαδήποτε αδυναμία του Πωλητή να παραδώσει
στον Αγοραστή, καθ’ οποιαδήποτε Ημέρα, την Ορθώς Δηλωμένη Ποσότητα. Σε
κάθε περίπτωση ο Αγοραστής παραιτείται από τέτοια τυχόν δικαιώματα και
αξιώσεις του.
4.9 Εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την Ημέρα κατά την οποία ανέκυψε
αδυναμία του Πωλητή να παραδώσει στον Αγοραστή την Ορθώς Δηλωμένη
Ποσότητα, εξαιρουμένης της περίπτωσης του άρθρου 4.4(γ), ο Πωλητής θα παρέχει
στον Αγοραστή όλες τις σχετικές πληροφορίες που αφορούν την αδυναμία αυτή,
όπως ενδεικτικά τους λόγους της αδυναμίας, την διάρκειά της και το χρόνο που
απαιτείται για την αποκατάσταση ως και κάθε άλλη επιπλέον σχετική πληροφορία της
οποίας εύλογα αιτείται να λάβει γνώση ο Αγοραστής.
4.10 Ο Πωλητής δεσμεύεται ότι σε περίπτωση μειωμένων παραδόσεων Φυσικού Αερίου
στα Σημεία Εισόδου ή και δυσλειτουργίας του ΕΣΦΑ και του Δικτύου Διανομής ή
τμημάτων τους, θα διαθέτει στον Αγοραστή την μέγιστη δυνατή ποσότητα Φυσικού
Αερίου με την μέγιστη επιτρεπόμενη προτεραιότητα που θα καθορίζεται από το
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ρυθμιστικό πλαίσιο και τους κανόνες λειτουργίας του ΕΣΦΑ, του Δικτύου Διανομής ή
τμημάτων αυτών, που τυγχάνουν υποχρεωτικής εφαρμογής. Επίσης στην περίπτωση
ολικής διακοπής λειτουργίας του ΕΣΦΑ, του Δικτύου Διανομής ή τμημάτων αυτών, ο
Πωλητής δεσμεύεται να επαναθέτει ποσότητες Φυσικού Αερίου στην διάθεση του
Αγοραστή κατά την προτεραιότητα που τίθεται από το ανωτέρω ρυθμιστικό πλαίσιο
και τους κανόνες λειτουργίας του ΕΣΦΑ. Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι σε
τέτοιες περιπτώσεις, ο Αγοραστής προς το σκοπό της μέγιστης δυνατής παράδοσης
Φυσικού Αερίου, θα συμμορφώνεται με τις άμεσες υποδείξεις των αρμοδίων
Διαχειριστών (ΕΣΦΑ ή Διανομής) ή/και τις έμμεσες, που οι εν λόγω Διαχειριστές
απευθύνουν στον Πωλητή ως Χρήστη Μεταφοράς/Διανομής που εξυπηρετεί τον
Πωλητή. Τέλος, σε περιπτώσεις θέσης του ΕΣΦΑ σε Επίπεδο Επιφυλακής (Κατάσταση
Συναγερμού 2) κατά τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε ισχύον Σχέδιο Έκτακτης Ανάγκης,
τα Μέρη δεσμεύονται να συνεργάζονται καλόπιστα προς το σκοπό υλοποίησης από
τα αρμόδια όργανα μέτρων διαχείρισης ζήτησης.
4.11 O Αγοραστής υποχρεούται, βάσει της παρούσας Σύμβασης, να πληρώσει στον
Πωλητή την αναλογούσα αξία μιας ελάχιστης ετήσιας ποσότητας Φυσικού Αερίου,
ανεξαρτήτως παραλαβής αυτής. Η εν λόγω ποσότητα ορίζεται ως Ελάχιστη Ετήσια
Ποσότητα (ΕΕΠ) και προσδιορίζεται για το Συμβατικό Έτος ως το 80% της διαφοράς
της ΕΣΠ από το άθροισμα των ακόλουθων:
(α) το άθροισμα των Ημερησίων Συμβατικών Ποσοτήτων (ΗΣΠ) για κάθε Ημέρα του
Συμβατικού Έτους, τις οποίες δεν παρέλαβε ο Αγοραστής για λόγους Ανωτέρας
Βίας που τον αφορούσαν,
(β) το άθροισμα των Ημερησίων Συμβατικών Ποσοτήτων (ΗΣΠ) για κάθε Ημέρα του
εν λόγω Συμβατικού Έτους, τις οποίες δεν παρέδωσε ο Πωλητής στον Αγοραστή
για οποιονδήποτε λόγο (εκτός της περίπτωσης (α) ανωτέρω),
συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης Ανωτέρας Βίας καθώς και της
περίπτωσης του άρθρου 4.4 (γ). Δεν συνυπολογίζονται:
(i) οι ποσότητες τις οποίες αν και προσέφερε προς παράδοση ο Πωλητής
σύμφωνα με τη Σύμβαση, ο Αγοραστής δεν ήταν σε θέση να παραλάβει για
λόγους άλλους, εκτός των αναφερομένων ανωτέρω, και
(ii) το άθροισμα του Υπολειπόμενου Αερίου για τις Ημέρες του εν λόγω
Συμβατικού Έτους για τις οποίες ο Αγοραστής αποζημιώθηκε βάσει του
άρθρου 4.8.
Σε περίπτωση που το χρονικό διάστημα μη παράδοσης ή μη παραλαβής κατά τις
περιπτώσεις (α) και (β) ανωτέρω είναι μικρότερο της Ημέρας, τότε οι εν λόγω
ποσότητες θα υπολογίζονται με βάση την ωριαία ποσότητα για την συγκεκριμένη
Ημέρα, όπως αυτή προκύπτει από την διαίρεση της ΗΣΠ με το 24.
4.12 Με τη λήξη του εν λόγω Συμβατικού Έτους, ο Πωλητής θα αντιπαραβάλει:
(α) την Ελάχιστη Ετήσια Ποσότητα για αυτό το Συμβατικό Έτος σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στο άρθρο 4.11, με
(β) την Ετήσια Παραδοθείσα Ποσότητα (ΕΠΠ) για αυτό το Συμβατικό Έτος.
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Εάν η ποσότητα του (α) υπερβαίνει αυτή του (β) τότε ο Αγοραστής υποχρεούται να
πληρώσει στον Πωλητή την αξία της διαφοράς αυτής (καλούμενο, «Έλλειμμα
Ποσοτήτων») με την τιμή του αριθμητικού μέσου όρου των Τιμών Προμήθειας (σε
€/kWh) που ίσχυσαν τελικά κατά τους Μήνες του εν λόγω Συμβατικού Έτους.
Οι ποσότητες και οι αξίες που υπολογίζονται σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα
περιλαμβάνονται στην Μηνιαία Κατάσταση του Λογαριασμού του τελευταίου Μήνα
του Συμβατικού Έτους.
Η υποχρέωση του Αγοραστή σύμφωνα με το παρόν άρθρο θα είναι το όριο ευθύνης
του για οποιαδήποτε αδυναμία του να παραλάβει το Φυσικό Αέριο κατά τη διάρκεια
του εν λόγω Συμβατικού Έτους και μια τέτοια πληρωμή θα συνιστά πλήρη και
οριστική ικανοποίηση όλων των δικαιωμάτων, δαπανών, απαιτήσεων και πάσης
φύσεως ζημιών, είτε άμεσων είτε έμμεσων, είτε θετικών είτε περαιτέρω αποθετικών
ζημιών, του Πωλητή που απορρέουν από την αδυναμία του Αγοραστή. Σε κάθε
περίπτωση ο Πωλητής ρητά παραιτείται από κάθε περαιτέρω τυχόν σχετικό δικαίωμα
ή/και αξίωσή του στο μέλλον.
4.13 Με την επιφύλαξη των διατάξεων του Κανονισμού Μετρήσεων, οι ενδείξεις του ΣΜΡ
που έχει εγκαταστήσει ο Διαχειριστής Δικτύου Διανομής στο Σημείο Παράδοσης, οι
οποίες, κατά ρητή εξουσιοδότηση του Αγοραστή, θα γνωστοποιούνται από τον
Διαχειριστή Δικτύου Διανομής στον Πωλητή -ως Χρήστη Διανομής-, αποτελούν πλήρη
απόδειξη της ποσότητας Φυσικού Αερίου που παρέδωσε ο Πωλητής στον Αγοραστή.
4.14 Ο Πωλητής δύναται να αιτείται από τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής τον
έλεγχο του ΣΜΡ του Αγοραστή. Ο Πωλητής υποχρεούται να ενημερώνει τον
Αγοραστή για την υποβολή του εν λόγω αιτήματος, τον χρόνο διενέργειας και τα
αποτελέσματα του ελέγχου. Ο Αγοραστής δύναται να παρίσταται κατά τη διενέργεια
ελέγχου του ΣΜΡ.
4.15 Ο Αγοραστής δύναται να αιτείται τον έλεγχο ΣΜΡ από τον αρμόδιο Διαχειριστή
Δικτύου Διανομής, είτε μέσω του Πωλητή είτε απευθείας, ενημερώνοντας στην
περίπτωση αυτή τον Πωλητή.
4.16 Αν από τον διενεργηθέντα έλεγχο, διαπιστωθεί ότι ο ΣΜΡ λειτουργεί εντός των
προκαθορισμένων στον Κανονισμό Μετρήσεων ορίων σφάλματος και γενικότερα ότι
είναι ορθή η καταγραφή, ο αιτών επιβαρύνεται με το κόστος του ελέγχου και των
δοκιμών. Σε περίπτωση μη ορθής λειτουργίας του ΣΜΡ, ισχύουν τα ειδικότερα
οριζόμενα στον Κανονισμό Μετρήσεων. Ο Πωλητής, πάντως, δεν θα απαιτεί ή με
οποιονδήποτε τρόπο μετακυλύει στον Αγοραστή το κόστος με το οποίο επιβαρύνεται
για τον έλεγχο του ΣΜΡ κατόπιν αιτήματός του, εκτός αν η πρόκληση του ελέγχου
οφείλεται σε υπαιτιότητα του Αγοραστή.
4.17 Η επίκληση αντιρρήσεων εκ μέρους του Αγοραστή ως προς την ακρίβεια λειτουργίας
του ΣΜΡ δεν τον απαλλάσσει από την υποχρέωση έγκαιρης εξόφλησης των
Λογαριασμών που εκδίδει ο Πωλητής. Κατά λοιπά εφαρμόζονται οι σχετικές
διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας και του Κανονισμού Μετρήσεων.
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4.18 (α) Το Φυσικό Αέριο που θα παραδίδεται βάσει της παρούσας Σύμβασης στο Σημείο
Παράδοσης θα πληροί τις απαιτήσεις ποιότητας Φυσικού Αερίου που ορίζονται
στο Παράρτημα Ι του Κώδικα ΕΣΦΑ (εφεξής «Προδιαγραφές»).
(β) Ο Πωλητής θα γνωστοποιεί εγγράφως προς τον Αγοραστή αμελλητί, αφότου
ενημερωθεί από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ, ως Χρήστης ΕΣΦΑ που εξυπηρετεί τον
Αγοραστή, και σύμφωνα με τις χρονικές προθεσμίες και τα προβλεπόμενα στα
άρθρα 33 και 41 του Κώδικα ΕΣΦΑ, για οποιαδήποτε απόκλιση από τις
Προδιαγραφές του Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε ή πρόκειται να παραδοθεί
(καλούμενο, «Αέριο Εκτός Προδιαγραφών»), δίδοντας τις λεπτομέρειες που
διαθέτει για την αιτία της απόκλισης αυτής και για την εκτίμηση της πιθανής
διάρκειάς της.
(γ) Ο Αγοραστής δικαιούται να αρνηθεί την παραλαβή Αερίου Εκτός Προδιαγραφών.
Στην περίπτωση αυτή οφείλει να ενημερώσει τον Πωλητή, ο οποίος ενεργών ως
Χρήστης ΕΣΦΑ που εξυπηρετεί τον Αγοραστή θα μεταβιβάσει τη σχετική απόφαση
του Αγοραστή στον Διαχειριστή ΕΣΦΑ. Στην περίπτωση αυτή τα Μέρη
απαλλάσσονται, εκατέρωθεν, των υποχρεώσεών τους για παράδοση και παραλαβή
Φυσικού Αερίου, αντίστοιχα, ενώ η ποσότητα αυτή θα δύναται κατά την ευχέρεια
του Αγοραστή να συνυπολογίζεται στην Ετήσια Παραδοθείσα Ποσότητα (ΕΠΠ),
κατόπιν σχετικής δήλωσης του τελευταίου.
(δ) Εάν ο Αγοραστής έχει ειδοποιηθεί σύμφωνα με τη διαδικασία της παρ. β’ ανωτέρω
και, παρ’ όλα αυτά, παραλάβει στο Σημείο Παράδοσης εν γνώσει του Αέριο Εκτός
Προδιαγραφών, τότε, υπό την προϋπόθεση ότι ο Πωλητής αποζημιωθεί (ως
Χρήστης ΕΣΦΑ) από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ λόγω της παραλαβής Αερίου Εκτός
Προδιαγραφών στο Σημείο Παράδοσης, κατά τα προβλεπόμενα στην παρ. 6 του
άρθρου 41 του Κώδικα ΕΣΦΑ, ο Αγοραστής θα αποζημιωθεί αναλογικά από τον
Πωλητή, συνυπολογιζομένων τυχόν αντίστοιχων υποχρεώσεων του Πωλητή προς
αποζημίωση άλλων πελατών του. Η αποζημίωση του Πωλητή για κάθε αντίστοιχη
Ημέρα από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ, βάσει της οποίας υπολογίζεται αναλογικά η
αποζημίωση του Αγοραστή από τον Πωλητή ανέρχεται σε ποσό που υπολογίζεται
ως το γινόμενο της Ημερήσιας Παραδοθείσας Ποσότητας για την ίδια Ημέρα
(κατά την οποία ο Αγοραστής παρέλαβε στο Σημείο Παράδοσης Αέριο Εκτός
Προδιαγραφών) επί τη Μοναδιαία Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών, όπως
αυτή ορίζεται στο άρθρο 33 του Κώδικα ΕΣΦΑ. Το ποσό της ως άνω αποζημίωσης
του Πωλητή προς το σύνολο των πελατών του, συμπεριλαμβανομένου του
Αγοραστή, δεν δύναται σε καμία περίπτωση να υπερβαίνει το ποσό της
αποζημίωσης που θα λάβει ο Πωλητής από το Διαχειριστή ΕΣΦΑ.
(ε) Εάν ο Αγοραστής παραλάβει Φυσικό Αέριο χωρίς να γνωρίζει ότι είναι Αέριο Εκτός
Προδιαγραφών (είτε επειδή δεν ενημερώθηκε από τον Πωλητή κατά την παρ. γ’
ανωτέρω, παρ’ ότι αυτός είχε ενημερωθεί σχετικά από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ, είτε
επειδή ο Διαχειριστής ΕΣΦΑ δεν είχε ενημερώσει τον Πωλητή), τότε, ο Πωλητής
υποχρεούται να καταβάλει στον Αγοραστή:
i) Ποσό το οποίο υπολογίζεται ως το γινόμενο της Ημερήσιας Παραδοθείσας
Ποσότητας για κάθε Ημέρα ή τμήμα της Ημέρας κατά την οποία ο Αγοραστής
παρέλαβε Αέριο Εκτός Προδιαγραφών στο Σημείο Παράδοσης -χωρίς να το
γνωρίζει-, επί τη Μοναδιαία Χρέωση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών, κατά τα
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οριζόμενα στο άρθρο 33 του Κώδικα ΕΣΦΑ, και
ii) Αποζημίωση για κάθε ζημία του Αγοραστή, το ύψος της οποίας σε καμία
περίπτωση δεν θα υπολείπεται του ποσού αποζημίωσης που θα λάβει ο
Πωλητής (ως Χρήστης ΕΣΦΑ) από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ ως παρεπόμενη ζημία
του Πωλητή που αφορά τον Αγοραστή, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο εδ.
Β της παρ. 7 του άρθρου 41 του Κώδικα ΕΣΦΑ και τη Σύμβαση Μεταφοράς.
Στην περίπτωση αυτή, προκειμένου ο Αγοραστής να θεμελιώσει το εν λόγω
δικαίωμα αποζημίωσής του από τον Πωλητή, θα πρέπει να υποβάλει στον
Πωλητή το συντομότερο δυνατόν, έγγραφο σχετικό αίτημα στο οποίο
περιλαμβάνει κάθε στοιχείο που απαιτείται για να αποδείξει ότι το Φυσικό
Αέριο που παρέλαβε ήταν Αέριο Εκτός Προδιαγραφών καθώς και ανάλυση και
τεκμηρίωση για τα έξοδα και τις δαπάνες για τις οποίες δικαιούται
αποζημίωσης από τον Πωλητή. Κάθε Μέρος υποχρεούται να παρέχει στο έτερο
Μέρος, κατόπιν σχετικής αιτήσεως του τελευταίου, όλες τις σχετικές
πληροφορίες, που διαθέτει και οι οποίες απαιτούνται, κατ’ άρθρο 41
παράγραφοι 8 και 9 του Κώδικα ΕΣΦΑ, προκειμένου ο μεν Αγοραστής να
τεκμηριώσει το αίτημά του προς τον Πωλητή και στη συνέχεια ο Πωλητής να
τεκμηριώσει το αντίστοιχο αίτημά του προς τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ κατά τα
προαναφερόμενα. Σε αντίθετη περίπτωση, αποκλείεται οποιαδήποτε
αποζημίωση του Αγοραστή.
(στ) Κάθε αποζημίωση που είναι καταβλητέα από τον Πωλητή στον Αγοραστή βάσει
των διατάξεων του παρόντος άρθρου, θα καταβάλλεται από τον Πωλητή στον
Αγοραστή εντός δέκα (10) εργασίμων ημερών από την επομένη της αντίστοιχης
καταβολής αποζημίωσης από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ στον Πωλητή.
(ζ) Κάθε αποζημίωση που θα καταβληθεί από τον Πωλητή στον Αγοραστή βάσει των
διατάξεων του παρόντος άρθρου, συνιστά οριστική, πλήρη και ολοσχερή
ικανοποίηση όλων των δικαιωμάτων και αξιώσεων, εκ του νόμου ή/και
συμβατικών ή από όποια αιτία και αν προέρχονται, που τυχόν έχει ο Αγοραστής
κατά του Πωλητή σε σχέση με την παράδοση Αερίου Εκτός Προδιαγραφών και το
παραδιδόμενο Φυσικό Αέριο θεωρείται για κάθε σκοπό της Σύμβασης ότι πληροί
τις Προδιαγραφές.
(η) Ο Πωλητής και ο Αγοραστής υποχρεούνται να συμμορφώνονται με τις υποδείξεις
και τις εντολές του Διαχειριστή ΕΣΦΑ ως προς τις προδιαγραφές του αερίου.
(ι) Εάν, οποτεδήποτε, απαιτηθεί, ως αποτέλεσμα γεγονότων ή περιστάσεων μετά το
Σημείο Παράδοσης (κατάντι), να αλλάξει η πίεση παράδοσης, και υποβληθεί
σχετικό αίτημα από τον Αγοραστή, ο Πωλητής θα προβεί σε κάθε αναγκαία
συνεννόηση με τον Αγοραστή (και τους αρμόδιους Διαχειριστές, αν απαιτείται)
προκειμένου να εξεταστεί αν αυτό είναι δυνατό. Στην περίπτωση αυτή ο
Αγοραστής θα υποχρεούται να καταβάλει στον Πωλητή οποιαδήποτε έξοδα είναι
αποδεδειγμένα αναγκαία για τη μετατροπή ή την επέκταση των υφισταμένων
εγκαταστάσεων του ΕΣΦΑ ή και άλλα έξοδα που ήταν αναγκαία και έγιναν προς
την εξυπηρέτηση του σκοπού αυτού.

5.

Συμβατική Τιμή
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5.1 Η Συμβατική Τιμή πώλησης Φυσικού Αερίου από τον Πωλητή στον Αγοραστή, την
οποία υποχρεούται όπως καταβάλει ο Αγοραστής στον Πωλητή, προσδιορίζεται στο
Παράρτημα 1 της παρούσας Σύμβασης.
Η Συμβατική Τιμή δεν περιλαμβάνει:
(α) τον Ειδικό Φόρο Κατανάλωσης (ΕΦΚ), όπως αυτός ορίζεται στον Κανονισμό
(ΕΟΚ) 2913/1992 και το ν. 2960/2001 «Εθνικός Τελωνειακός Κώδικας», ως
εκάστοτε ισχύει, τα οποία βαρύνουν τον Αγοραστή
(β) το Ειδικό Τέλος , όπως αυτό προβλέπεται στην παράγραφο 5 του άρθρου 9 του ν.
2093/92, ως εκάστοτε ισχύει,
(γ) το Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ, όπως αυτό προσδιορίζεται στην Υπουργική
Απόφαση Δ5/ΗΛ/Β/Φ1/Οικ.591 (ΦΕΚ Β΄ 43/22.1.2001), το ύψος του οποίου
αναπροσαρμόστηκε με την υπ’ αρ. 43/2016 απόφαση ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’
1434/20.5.2016), ως εκάστοτε ισχύει,
(δ) τον Φόρο Προστιθέμενης Αξίας επί των εκδιδομένων τιμολογίων του Πωλητή
προς τον Αγοραστή, όπως αυτός προσδιορίζεται στον ν. 1642/1986, ως εκάστοτε
ισχύει.
Άπαντα τα ανωτέρω βαρύνουν τον Αγοραστή.
Η Συμβατική Τιμή δεν περιλαμβάνει επίσης τους πάσης φύσεως φόρους γενικούς ή
ειδικούς που τυχόν επιβληθούν στην Ελλάδα μετά τη θέση σε ισχύ της Σύμβασης,
τέλη, τυχόν εισφορές υπέρ Δήμων και Κοινοτήτων, του Ελληνικού Δημοσίου,
επιβαρύνσεις ή κρατήσεις υπέρ τρίτων, ανταποδοτικά τέλη, κ.λ.π., σε σχέση με τη
μεταφορά και με την πώληση του Φυσικού Αερίου, καθώς και τους τυχόν
επιβληθησόμενους εισαγωγικούς δασμούς και άλλες επιβαρύνσεις εισαγωγής. Σε
περίπτωση επιβολής των ανωτέρω, με αυτά θα βαρύνεται ο Αγοραστής.
5.2 Η Τιμή Επιπλέον Αερίου θα είναι ίση με το 105% της Τιμής Προμήθειας πλέον της
Χρέωσης Εξόδου και της Χρέωσης Διανομής (όπως όλα τα ανωτέρω ορίζονται στο
Παράρτημα 1 της παρούσης).
5.3 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι η Συμβατική Τιμή θα αναθεωρείται
αυτοδικαίως μετά από κάθε μεταβολή του Κανονισμού Τιμολόγησης ΕΣΦΑ, του
Τιμολογίου ΕΣΦΑ, του Κανονισμού Τιμολόγησης Διανομής και του Τιμολογίου
Διανομής, όπως εκάστοτε ισχύουν, έτσι ώστε να αντανακλά την ανωτέρω μεταβολή
και ιδιαίτερα το νέο κόστος του Πωλητή για την εξυπηρέτηση του Αγοραστή,
αναδρομικά από την ημερομηνία ισχύος της, χωρίς να απαιτείται τροποποίηση της
παρούσας.

6.

Τιμολόγηση και Τρόπος Πληρωμής

6.1 Ο Πωλητής θα εκδίδει και θα αποστέλλει ηλεκτρονικά στον Αγοραστή (και
προαιρετικά, κατόπιν αιτήσεως, σε φυσική μορφή) έως την δέκατη πέμπτη (15η)
ημερρολογιακή Εργάσιμη Ημέρα (όποια επέρχεται αργότερα) κάθε μήνα,
Λογαριασμό με τα πληρωτέα ποσά, συνοδευόμενο από Μηνιαία Κατάσταση, όπου
θα αναφέρονται:
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α)

τα εξής στοιχεία του Πωλητή: επωνυμία, ταχυδρομική διεύθυνση, ΑΦΜ και
στοιχεία επικοινωνίας με τον Πωλητή για την υποβολή ερωτημάτων,
παραπόνων και αντιρρήσεων αναφορικά με τις χρεώσεις του Λογαριασμού
(τηλεφωνικό κέντρο, αριθμός τηλεομοιοτυπίας, διεύθυνση ηλεκτρονικού
ταχυδρομείου, ιστοσελίδα),
β) τα εξής στοιχεία του Αγοραστή: επωνυμία, ΑΦΜ, διεύθυνση της
Εγκατάστασης, ΗΚΑΣΠ, διεύθυνση αποστολής λογαριασμού, στοιχεία
επικοινωνίας,
γ) ο αριθμός, η ημερομηνία έκδοσης και το είδος του Λογαριασμού (μηνιαίος
εκκαθαριστικός βάσει καταμετρούμενης κατανάλωσης από τον αρμόδιο
Διαχειριστή Δικτύου Διανομής),
δ) η Βασική Κατηγορία Πελάτη του Αγοραστή,
ε) οι ημερομηνίες της προηγούμενης και της νέας ένδειξης του ΣΜΡ, καθώς και η
περίοδος της επόμενης καταμέτρησης, εφόσον παρέχονται από τον αρμόδιο
Διαχειριστή Δικτύου Διανομής,
στ) η περίοδος χρέωσης του Λογαριασμού,
ζ) οι ενδείξεις κάθε μεγέθους, όπως ενέργεια και δυναμικότητα, που χρεώνεται
βάσει του εφαρμοζόμενου τιμολογίου, όπως καταμετρήθηκαν στην αρχή και
στο τέλος της περιόδου χρέωσης, εφόσον οι ενδείξεις αυτές παρέχονται από
τον αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου Διανομής. Επίσης, η Ορθώς Δηλωμένη
Ποσότητα και η Ημερήσια Παραδοθείσα Ποσότητα για κάθε Ημέρα του
προηγούμενου Μήνα,
η) η συνολική κατανάλωση κατά την περίοδο χρέωσης, για κάθε μέγεθος που
χρεώνεται βάσει του εφαρμοζόμενου τιμολογίου,
θ) διακριτή αναγραφή των χρεώσεων που επιβάλλονται, σύμφωνα με την
κατωτέρω ανάλυση, περιλαμβανομένων του καθαρού ποσού και του
αναλογούντος φόρου κάθε χρέωσης, των μοναδιαίων τιμών υπολογισμού της
Συμβατικής Τιμής και επιμέρους άθροιση των ποσών ανά ομάδα χρεώσεων, ως
εξής:
- Ομάδα Χρεώσεων Προμήθειας, περιλαμβάνουσα χρεώσεις για την αξία της
παραδοθείσας ποσότητας Φυσικού Αερίου στο πλαίσιο της παρούσας
Σύμβασης, και
- Ομάδα Ρυθμιζόμενων Χρεώσεων, περιλαμβάνουσα, διακριτά, την χρέωση για
τη χρήση του ΕΣΦΑ, την χρέωση για τη χρήση του Δικτύου Διανομής και λοιπές
χρεώσεις, όπως αυτές καθορίζονται στο άρθρο 5.1,
ι) τυχόν προηγούμενες ανεξόφλητες οφειλές, υπόμνηση της δυνατότητας του
Πωλητή να διακόψει τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου σε περίπτωση μη
εμπρόθεσμης εξόφλησης του συνολικού οφειλόμενου ποσού με ρητή
αναγραφή του κειμένου «ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΑΚΟΠΗΣ», επισήμανση ότι η
ειδοποίηση διακοπής πρέπει να αγνοηθεί σε περίπτωση που οι ληξιπρόθεσμες
οφειλές από προηγούμενο λογαριασμό έχουν εξοφληθεί μετά την ημερομηνία
έκδοσης του τρέχοντος Λογαριασμού,
ια) το συνολικό οφειλόμενο ποσό, μετά το συμψηφισμό του με τυχόν ποινικές
ρήτρες, περιλαμβανομένων τυχόν ανεξόφλητων οφειλών από προηγούμενους
Λογαριασμούς,
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ιβ) η προθεσμία και τους τρόπους υποβολής αντιρρήσεων, την ημερομηνία λήξης
προθεσμίας εξόφλησης, τους τρόπους και τα σημεία πληρωμής του
Λογαριασμού,
ιγ) το ποσό της εγγύησης που έχει κατατεθεί,
ιδ) Χρεώσεις για τυχόν άλλες υπηρεσίες που έχουν συμφωνηθεί μεταξύ Πωλητή
και Αγοραστή,
(ιε) τα στοιχεία επικοινωνίας του φορέα που είναι αρμόδιος για την εξωδικαστική
επίλυση διαφορών μεταξύ Πωλητή και Αγοραστή,
(ιστ) το τηλεφωνικό κέντρο Εξυπηρέτησης Πελατών του τοπικού παραρτήματος του
αρμοδίου Διαχειριστή, όπου ο Αγοραστής δύναται να απευθύνεται για την
υποβολή παραπόνων και αιτημάτων, την αναφορά βλαβών, καθώς και για την
επικοινωνία με τον αρμόδιο Διαχειριστή σε περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης, και
ιζ) Ειδικά στην περίπτωση του άρθρου 4.11, η Μηνιαία Κατάσταση του
Λογαριασμού του τελευταίου Μήνα του Συμβατικού Έτους θα περιλαμβάνει το
Έλλειμμα Ποσοτήτων (και τα πλήρη στοιχεία του υπολογισμού του) καθώς και
την πληρωτέα αξία του.
6.2 Ο Αγοραστής υποχρεούται να καταβάλει στον Πωλητή το συνολικό πληρωτέο ποσό
που αναφέρεται στο Λογαριασμό, το αργότερο μέχρι την τελευταία εργάσιμη ημέρα
του μήνα που συμπίπτει με το μήνα έκδοσης του Λογαριασμού (δήλη ημέρα).
6.3 Τα ποσά, τα οποία είναι πληρωτέα βάσει της παρούσας Σύμβασης, θα καταβάλλονται
στο Μέρος, στο οποίο οφείλονται, μέσω άμεσου τραπεζικού εμβάσματος ή
αντίστοιχης στιγμιαίας μεταφοράς χρημάτων με ημερομηνία αξίας (valeur) ίδια με
αυτή της ημερομηνίας μεταφοράς, σε τραπεζικό λογαριασμό που επιλέγει το
δικαιούμενο Μέρος.
6.4 Αν οποιοσδήποτε Λογαριασμός δεν εξοφληθεί εντός της οριζόμενης προθεσμίας, ο
Πωλητής δύναται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες:
α) Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσμης οφειλής στον αμέσως επόμενο Λογαριασμό
και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρημένο με το νόμιμο τόκο υπερημερίας (όπως αυτό
εκάστοτε δημοσιεύεται από την Τράπεζα της Ελλάδας) στο συνολικό οφειλόμενο ποσό
του νέου Λογαριασμού που ο Αγοραστής οφείλει να καταβάλει εντός της προθεσμίας
εξόφλησης του νέου Λογαριασμού.
β) Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσμία εξόφλησης, ο Πωλητής
δύναται να υποβάλει στον αρμόδιο Διαχειριστή εντολή απενεργοποίησης του ΣΜΡ
λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών. Η εντολή αυτή γνωστοποιείται υποχρεωτικά προς τον
Αγοραστή. Ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα επανασύνδεσης του ΣΜΡ μετά από
σχετικό αίτημα προς τον Πωλητή, εφόσον εξοφλήσει το σύνολο των ληξιπρόθεσμων
οφειλών του. Τα έξοδα για την διακοπή τροφοδοσίας και την επανασύνδεση του ΣΜΡ
βαρύνουν εξ ολοκλήρου τον Αγοραστή και προκαταβάλλονται.
γ) Αν η ληξιπρόθεσμη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα (10) ημερών από την
κοινοποίηση στον Αγοραστή της εντολής απενεργοποίησης του ΣΜΡ, ο Πωλητής
δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση υποβάλλοντας παράλληλα στον αρμόδιο
Διαχειριστή δήλωση παύσης εκπροσώπησης, ενημερώνοντας ανάλογα τον Αγοραστή.
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Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται μετά τη λήψη της
εκκαθαριστικής ένδειξης του ΣΜΡ από τον Διαχειριστή.
Αν ο Αγοραστής προμηθεύεται Φυσικό Αέριο από περισσότερους του ενός
Προμηθευτές παράλληλα και συντρέχουν οι ενέργειες που προβλέπονται στο παρόν
άρθρο ανωτέρω, ο Πωλητής δύναται να ζητήσει την απενεργοποίηση του ΣΜΡ, εκτός
αν α) η ληξιπρόθεσμη οφειλή αναληφθεί από άλλον Προμηθευτή ή β) η ληξιπρόθεσμη
οφειλή διακανονισθεί. Ο διακανονισμός θα πρέπει να τηρείται από τον Αγοραστή. Σε
αντίθετη περίπτωση, ο Πωλητής εκκινεί τη διαδικασία απενεργοποίησης του ΣΜΡ.
Ο Πωλητής δεν δύναται να υποβάλει εντολή απενεργοποίησης ΣΜΡ ή να καταγγείλει
την παρούσα Σύμβαση, με την υποβολή δήλωσης παύσης εκπροσώπησης, λόγω
υπερημερίας του Αγοραστή ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσμων οφειλών, αν οι εν
λόγω οφειλές αμφισβητούνται από τον Αγοραστή και προς τούτο έχει προσφύγει
ενώπιον αρμόδιας αρχής ή δικαστηρίου και έχει λάβει προσωρινή διαταγή ή αναστολή
εκτέλεσης της απενεργοποίησης του ΣΜΡ ή παύσης εκπροσώπησης, αντίστοιχα. Σε
περίπτωση που κριθεί αβάσιμη η αμφισβήτηση εκ μέρους του Αγοραστή, η οφειλή
βαρύνεται με το νόμιμο τόκο υπερημερίας. Εφόσον εκκρεμεί η ως άνω διαφορά, ο
Πωλητής δύναται να αρνηθεί την ανανέωση της Σύμβασης (ή τη σύναψη νέας). Στην
περίπτωση αυτή, υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Αγοραστή την πρόθεσή
του να ασκήσει το παραπάνω δικαίωμα και να την κοινοποιεί στον Διαχειριστή.
Εφόσον η εν λόγω ενημέρωση του Αγοραστή λάβει χώρα κατ’ ελάχιστον είκοσι (20)
ημέρες πριν από τη λύση της Σύμβασης, η Σύμβαση λύεται στον προβλεπόμενο χρόνο,
άλλως παρατείνεται αυτοδικαίως για είκοσι (20) ημέρες.
Στην περίπτωση της προηγούμενης παραγράφου, ο Αγοραστής διατηρεί το δικαίωμα
καταγγελίας της Σύμβασης, κατά τα προβλεπόμενα στο άρθρο 11.3.
6.5 Πέραν της περίπτωσης ληξιπροθέσμων οφειλών του Αγοραστή, ο Πωλητής δικαιούται
να διακόψει τις παραδόσεις Φυσικού Αερίου στον Αγοραστή σε οποιαδήποτε άλλη
περίπτωση παραβίασης των όρων της παρούσας από τον Αγοραστή, κατόπιν
προηγούμενης έγγραφης ειδοποίησης του προ τουλάχιστον δέκα (10) ημερών.
6.6 Σε κάθε περίπτωση διακοπής παραδόσεων, ο Πωλητής προβαίνει, είτε με την
παρέλευση της προθεσμίας του άρθρου 6.6 εδ. β’, είτε με την παρέλευση της
προθεσμίας που τάσσεται με την ειδοποίηση του άρθ. 6.7, στις ενέργειες που
προβλέπονται στην κείμενη κανονιστική νομοθεσία για την παύση εκπροσώπησης του
ΣΜΡ και τη διακοπή της τροφοδοσίας του Αγοραστή με Φυσικό Αέριο. Ως ημερομηνία
παύσης εκπροσώπησης θεωρείται η ημερομηνία καταγραφής της κατανάλωσης από
τον αρμόδιο Διαχειριστή. Έως τότε η Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει και να παράγει τα
έννομα αποτελέσματά της μέχρι να λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης του ΣΜΡ
του Αγοραστή, πλην όμως από την ημέρα της υποβολής της σχετικής αίτησης προς τον
Διαχειριστή έως την παύση της εκπροσώπησης, ρητά συμφωνείται ότι όλες οι Ορθώς
Δηλωμένες Ποσότητες από τον Αγοραστή θα θεωρούνται ως μηδενικές. Στην
περίπτωση αυτή, αν ο Αγοραστής συνεχίζει να προβαίνει σε απολήψεις Φυσικού
Αερίου, ο Αγοραστής θα υποχρεούται αφ’ ενός στην ανόρθωση κάθε ζημίας του
Πωλητή λόγω μη συμμόρφωσης του Αγοραστή στην ως άνω υποχρέωσή του περί
μηδενικής δήλωσης και μη απόληψης, καθώς και στην καταβολή πρόσθετης ποινικής
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ρήτρας, η οποία θα ισούται με τις επακόλουθες χρεώσεις που προκύπτουν, με τις
οποίες ο Πωλητής θα επιβαρυνθεί από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ και τον Διαχειριστή
Δικτύου Διανομής λόγω της ως άνω συμπεριφοράς του Αγοραστή (ενδεικτικά, χρέωση
δυναμικότητας μεταφοράς και διανομής, κλπ) προσαυξημένες κατά 50%, ρήτρα την
οποία ο Αγοραστής θεωρεί εύλογη και δίκαια. Κατά το διάστημα οποιασδήποτε
διακοπής παραδόσεων Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τα ανωτέρω, δεν ισχύουν οι
υποχρεώσεις του Πωλητή που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση και οι ποσότητες
που δεν παραδόθηκαν από τον Πωλητή και συνακόλουθα δεν παραλήφθηκαν από τον
Αγοραστή δεν θεωρούνται σε καμία περίπτωση Υπολειπόμενο Αέριο.
6.7 Ο Αγοραστής υποχρεούται να ελέγχει τους Λογαριασμούς και τις Καταστάσεις και σε
περίπτωση που αμφισβητεί εν όλω ή εν μέρει το οφειλόμενο ποσό, υποχρεούται, να
υποβάλει εγγράφως τεκμηριωμένες αντιρρήσεις προς τον Πωλητή, πριν τη λήξη της
προθεσμίας εξόφλησης του Λογαριασμού που έπεται του Λογαριασμού που
αμφισβητείται. Η άπρακτη παρέλευση της ανωτέρω προθεσμίας αμφισβήτησης εκ
μέρους του Αγοραστή καθιστά το οφειλόμενο ποσό του Λογαριασμού οριστικό,
αναγνωρισμένο και μη επιδεχόμενο περαιτέρω αμφισβήτησης.
Ο Πωλητής, εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήψη των αντιρρήσεων του
Αγοραστή, αποφαίνεται τεκμηριωμένα, οριστικοποιεί τα ποσά των πληρωμών και
κοινοποιεί στον Αγοραστή τελική κατάσταση πληρωμών πλέον τόκων, συνοδευόμενη
με ιστορικό δεδομένων κατανάλωσης αν απαιτείται, θέτοντας προθεσμία εξόφλησης
τουλάχιστον δέκα (10) εργάσιμων ημερών.
Σε περίπτωση αποδοχής της αμφισβήτησης, ο Πωλητής διορθώνει τον Λογαριασμό
κατ’ άρθ. 38 του Κώδικα Προμήθειας και επιστρέφει το αμφισβητούμενο ποσό στον
Αγοραστή ατόκως, αν αυτό έχει καταβληθεί. Σε περίπτωση απόρριψης της
αμφισβήτησης, ο Αγοραστής δικαιούται να παραπέμψει το θέμα σχετικά με το
αμφισβητούμενο ποσό σε διαδικασία επίλυσης διαφοράς, σύμφωνα με το άρθρο 10.
Σε κάθε περίπτωση, τα αμφισβητούμενα ποσά είναι καταβλητέα, πάντα με
επιφύλαξη, παρά την τυχόν παραπομπή της διαφοράς σε διαδικασία επίλυσης. Η
αμφισβήτηση δεν αναστέλλει την υποχρέωση ολοσχερούς καταβολής του
οφειλόμενου ποσού (συμπεριλαμβανόμενου του υπό αμφισβήτηση ποσού) κατά τη
δήλη μέρα. Η ολοσχερής καταβολή του αμφισβητούμενου Λογαριασμού δεν συνιστά
παραίτηση του Αγοραστή από τα νόμιμα και συμβατικά δικαιώματά του ούτε σε
καμία περίπτωση ομολογία ή αποδοχή του αμφισβητούμενου ποσού.
Αν τηρηθεί η ανωτέρω υποχρέωση, κανένα Μέρος δεν δικαιούται να καταγγείλει την
παρούσα Σύμβαση, ούτε ο Πωλητής δικαιούται να διακόψει τις παραδόσεις Φυσικού
Αερίου (κατ’ άρθ. 6.6) ή να ζητήσει κατάπτωση της εγγύησης. Μόλις επιλυθεί η
διαφορά με οποιοδήποτε τρόπο, το οφειλόμενο ποσό θα περιλαμβάνεται σε ειδικό
Λογαριασμό, πιστωτικό ή χρεωστικό, αναλόγως, πλέον τόκων υπερημερίας, ο οποίος
θα εξοφλείται κατ’ άρθ. 6.4 και 6.5 ανωτέρω.

7.

Εγγύηση καλής εκτέλεσης
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7.1 O Αγοραστής υποχρεούται να παρέχει στον Πωλητή καθ’ όλη τη διάρκεια της
Σύμβασης, εγγύηση για την προσήκουσα εκπλήρωση όλων των υποχρεώσεών του από
την παρούσα Σύμβαση. Η εγγύηση καλής εκτέλεσης παρέχεται πριν την έναρξη
παραδόσεων Φυσικού Αερίου βάσει της παρούσας Σύμβασης είτε με κατάθεση
χρηματικής εγγυοδοσίας είτε με παράδοση ανέκκλητης εγγυητικής επιστολής καλής
εκτέλεσης, (σύμφωνη κατά περιεχόμενο με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2), η
οποία εκδίδεται από Τράπεζα ή άλλο πιστωτικό ίδρυμα αποδεκτό από τον Πωλητή. Η
εγγυητική επιστολή θα καταπίπτει και θα είναι πληρωτέα σε πρώτη ζήτηση, ευθύς ως ο
Πωλητής ζητήσει την κατάπτωσή της από την εκδούσα Τράπεζα ή πιστωτικό ίδρυμα,
δηλώνοντας ότι έχει επέλθει οποιαδήποτε συμβατική παράβαση από πλευράς του
Αγοραστή. Η χρηματική εγγυοδοσία θα καταπίπτει αυτοδίκαια υπέρ του Πωλητή,
κατόπιν έγγραφης δήλωσής του προς τον Αγοραστή, σε περίπτωση κατά την οποία
επέλθει οποιαδήποτε συμβατική παράβαση από πλευράς του Αγοραστή.
7.2 Η εγγύηση θα καλύπτει ποσό ίσο με την αξία ποσότητας Φυσικού Αερίου που
ισοδυναμεί με τριάντα πέντε (35) φορές την ΗΣΠ του Συμβατικού Έτους για το οποίο
εκδίδεται. Ο υπολογισμός του ύψους της εγγυητικής επιστολής θα προκύπτει από το
γινόμενο της ανωτέρω ποσότητας επί τον αριθμητικό μέσο όρο της Συμβατικής Τιμής
(πλέον των επιβαρύνσεων που προβλέπονται στο άρθρο 5 της παρούσας), όπως
υπολογίζεται για τους δώδεκα (12) προηγούμενους μήνες (χρησιμοποιώντας ως
ισοτιμία ευρώ – δολαρίου τη μέση μηνιαία ισοτιμία ευρώ – δολαρίου της Ευρωπαϊκής
Κεντρικής Τράπεζας των αντίστοιχων μηνών της προηγούμενης δωδεκάμηνης
περιόδου).
Για την έκδοση της εγγυητικής επιστολής, ως Συμβατική Τιμή θα θεωρείται η τιμή του
Φυσικού Αερίου που υπολογίζεται σύμφωνα με το Παράρτημα 1 για τους δώδεκα (12)
προηγούμενους μήνες πριν από την Ημέρα Έναρξης, χρησιμοποιώντας ως ΕΣΠ, ΜΗΣΠ
και ΔΜ, τις αντίστοιχες ποσότητες που δηλώνονται από τον Αγοραστή για το εν λόγω
Συμβατικό Έτος για το οποίο εκδίδεται η εγγυητική επιστολή (έτος αναφοράς) και ως
Μηνιαία Παραδοθείσα Ποσότητα (ΜΠΠ) αυτή που είναι ίση με το πηλίκο της Ετήσιας
Συμβατικής Ποσότητας του ιδίου Συμβατικού Έτους δια δώδεκα (12). Περαιτέρω, θα
χρησιμοποιείται η μέση μηνιαία ισοτιμία ευρώ – δολαρίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής
Τράπεζας των αντίστοιχων μηνών της προηγούμενης δωδεκάμηνης περιόδου.
7.3 Εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την ημερομηνία οποιασδήποτε μερικής ή
ολικής κατάπτωσης της ως άνω εγγύησης καλής εκτέλεσης, ο Αγοραστής υποχρεούται
να χορηγήσει στον Πωλητή νέα εγγύηση (εγγυητική επιστολή ή χρηματική
εγγυοδοσία), ώστε κάθε φορά να καλύπτεται πλήρως το ποσό που προσδιορίζεται
ανωτέρω. Η άρνηση ή/και η καθυστέρηση παράδοσης, ανανέωσης ή συμπλήρωσης της
αρχικής ή της εκάστοτε απαιτούμενης εγγύησης καλής εκτέλεσης συνιστά λόγο
αυτοδίκαιης κατάπτωσης υπέρ του Πωλητή της εκάστοτε ευρισκομένης εις χείρας του
εγγύησης, διακοπής παραδόσεων του Φυσικού Αερίου (κατ’ άρθ. 6.6 και 6.7) ή/και
καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης από τον Πωλητή (κατ’ άρθ. 11). Σε περίπτωση
κατάπτωσης της εγγύησης αποκλειστικά και μόνο λόγω μη εμπρόθεσμης ανανέωσης ή
συμπλήρωσης αυτής από τον Αγοραστή, το ποσό που ρευστοποιείται από την
κατάπτωση αυτής θα παρακρατείται από τον Πωλητή ως εγγύηση, μέχρις ότου ο
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Αγοραστής παραδώσει στον Πωλητή την προσήκουσα εγγύηση, οπότε το ποσό αυτό
θα επιστρέφεται στον Αγοραστή, εκτός εάν, εν τω μεταξύ, έχει συμψηφιστεί με έτερες
ληξιπρόθεσμες και απαιτητές οφειλές του Αγοραστή από την παρούσα Σύμβαση.
7.4 Η ως άνω εγγυητική επιστολή καλής εκτέλεσης πρέπει να είναι σύμφωνη κατά
περιεχόμενο με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 2 της παρούσας και θα λήγει δύο (2)
μήνες μετά την -προβλεπόμενη στο άρθρο 3- Ημέρα Λήξης. Ο Αγοραστής υποχρεούται
να παρατείνει την διάρκεια (της εγγυητικής επιστολής επί ποινή κατάπτωσης αυτής),
κατόπιν αιτιολογημένου αιτήματος του Πωλητή, έως την ολοκλήρωση οποιασδήποτε
εκκρεμούσας, για οποιονδήποτε λόγο, εκκαθάρισης της παρούσας Σύμβασης ή/και την
ολοσχερή εξόφληση οποιασδήποτε οφειλής του προς τον Πωλητή.
7.5 Εκτός αν άλλως συμφωνήσουν τα Μέρη (απευθύνοντας υποχρεωτικά, έκαστο από αυτά
προς το έτερο, σχετική γνωστοποίηση προ τουλάχιστον δέκα (10) ημερών), σε
περίπτωση λύσης της Σύμβασης, κατόπιν καταγγελίας του Αγοραστή ή με τη λήξη της
Σύμβασης, το ποσό της εγγύησης συμψηφίζεται με το πληρωτέο ποσό του Ετήσιου
Εκκαθαριστικού Λογαριασμού έως το χρόνο διακοπής της τροφοδοσίας. Τυχόν
πιστωτικό υπόλοιπο που προκύπτει μετά τον συμψηφισμό καταβάλλεται από τον
Πωλητή στον Αγοραστή ατόκως, το αργότερο εντός ενός (1) μηνός από την έκδοση του
Ετήσιου Εκκαθαριστικού Λογαριασμού.

8.

Ευθύνη και αποζημίωση
Εκτός εάν σε επιμέρους διατάξεις της παρούσας Σύμβασης ρητά ορίζεται διαφορετικά,
σε όλες τις περιπτώσεις αδυναμίας να παραδοθούν ποσότητες Φυσικού Αερίου καθώς
και σε κάθε άλλη περίπτωση τυχόν αξίωσης του Αγοραστή που απορρέει από
παράβαση της παρούσας Σύμβασης ή εν γένει σχετίζεται με και απορρέει από τη
λειτουργία και εφαρμογή της, εξ υπαιτιότητας του Πωλητή, η συνολική ευθύνη του
Πωλητή εκ της παρούσας Σύμβασης θα περιορίζεται και δεν θα υπερβαίνει σε καμία
περίπτωση ποσό ίσο με την αξία του δέκα τοις εκατό (10%) της Ετήσιας Συμβατικής
Ποσότητας (ή σε περίπτωση πρόωρης λύσης της Σύμβασης, της Ετήσιας Συμβατικής
Ποσότητας διορθωμένης βάσει του αριθμού Ημερών του Συμβατικού Έτους),
εκφρασμένης σε kWh, επί τον αριθμητικό μέσο όρο των Τιμών Προμήθειας για κάθε
Μήνα αυτού του Συμβατικού Έτους. Ο κατά τα ανωτέρω περιορισμός της ευθύνης του
Πωλητή δεν ισχύει για τις περιπτώσεις παράβασης των συμβατικών του υποχρεώσεων
από δόλο ή βαρεία αμέλεια, οπότε ο Αγοραστής δικαιούται να λάβει πλήρη
αποζημίωση για κάθε αποδεδειγμένη θετική ζημία που θα έχει υποστεί υπό την
προϋπόθεση ότι ο Αγοραστής μετά την επέλευση του ζημιογόνου γεγονότος έχει λάβει
άμεσα και αμελλητί, όλα τα αναγκαία και απαραίτητα μέτρα για τον περιορισμό των
ζημιών του στο ελάχιστο. Σε κάθε περίπτωση αποκλείεται η αποζημίωση
οποιασδήποτε αποθετικής ζημίας οποιουδήποτε των Μερών.

9.

Ανωτέρα Βία
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9.1 Ανωτέρα Βία σημαίνει οποιοδήποτε συμβάν ή περίσταση το οποίο βρίσκεται εκτός
της σφαίρας επιρροής και ελέγχου των Μερών και δεν θα μπορούσε να είχε
προβλεφθεί και αποτραπεί από τα Μέρη, ακόμη και εάν αυτά είχαν επιδείξει άκρα
επιμέλεια και σύνεση, το οποίο έχει ως αποτέλεσμα να εμποδίζεται οποιοδήποτε από
τα Μέρη στην εκπλήρωση, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε υποχρέωσή τους από τη
Σύμβαση. Τα γεγονότα Ανωτέρας Βίας ή τα αποτελέσματά τους είναι αποδεκτά μόνον
ως λόγος αναστολής ισχύος της παρούσας Σύμβασης για το χρονικό διάστημα που
υφίστανται, δεν επιμηκύνουν σε καμία περίπτωση τη διάρκεια της Σύμβασης και δεν
θεμελιώνουν δικαίωμα αποζημίωσης των Μερών. Ανωτέρα Βία συνιστούν ενδεικτικά,
μεταξύ άλλων, υπό τους ανωτέρω όρους, και τα κάτωθι:
(α) Γενική Απεργία.
(β) Περιστατικά τα οποία, κατά τον Κώδικα ΕΣΦΑ, έχουν χαρακτηριστεί από τον
Διαχειριστή ΕΣΦΑ ως Ανωτέρα Βία του ιδίου ή Έκτακτη Ανάγκη (Κατάσταση
Συναγερμού 3) ή Ημέρα Περιορισμένης Διακίνησης καθώς και Εντολές
Λειτουργικής Ροής του Διαχειριστή ΕΣΦΑ που επηρεάζουν την εκτέλεση των
υποχρεώσεων του Πωλητή από την παρούσα Σύμβαση.
(γ) Επίσης, περιπτώσεις συντήρησης (προγραμματισμένης ή έκτακτης) του
Συστήματος Μεταφοράς και ανάντη συστημάτων μεταφοράς που έχουν ως
αποτέλεσμα τον περιορισμό της ποσότητας Φυσικού Αερίου σε Σημεία Εισόδου.
Ειδικότερα, συμφωνείται ότι τέτοια περίπτωση αποτελεί και τυχόν
προγραμματισμένη από τον Διαχειριστή ΕΣΦΑ συντήρηση της Εγκατάστασης ΥΦΑ
(ως μοναδικής σχετικής εγκατάστασης στο ΕΣΦΑ).
(δ) Αδυναμία των Προμηθευτών του Πωλητή να προμηθεύσουν και να παραδώσουν
σ’ αυτόν Φυσικό Αέριο βάσει των σχετικών μεταξύ τους Συμβάσεων
Προμήθειας.
Η οικονομική αδυναμία, καθώς και η απεργία του προσωπικού οποιουδήποτε των
Μερών, σε καμία περίπτωση δεν θεωρείται Ανωτέρα Βία.
9.2 Με την επιφύλαξη των κάτωθι προϋποθέσεων, τα Μέρη θα απαλλάσσονται
αντιστοίχως, εν όλω ή εν μέρει, οποιασδήποτε ευθύνης βάσει της Σύμβασης,
εξαιρουμένης ρητά της ευθύνης κάθε Μέρους για την εξόφληση των γεγενημένων
χρηματικών οφειλών του προς το άλλο Μέρος (ενδεικτικά, τίμημα πωληθέντων), ως
εξής:
(α) Στην περίπτωση του Πωλητή, αν εξαιτίας Ανωτέρας Βίας, αποτύχει να εκτελέσει
οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση ή με
οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιαδήποτε συμφωνία που περιλαμβάνεται
στη Σύμβαση. Στην περίπτωση αυτή, τυχόν ποσότητες που δεν παραδόθηκαν από
τον Πωλητή και συνακόλουθα δεν παραλήφθηκαν από τον Αγοραστή δεν
θεωρούνται σε καμία περίπτωση Υπολειπόμενο Αέριο.
(β) Στην περίπτωση του Αγοραστή, εάν εξαιτίας Ανωτέρας Βίας, δεν έχει τη
δυνατότητα να εκτελεί οποιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του που απορρέουν
από τη Σύμβαση ή με οποιονδήποτε τρόπο παραβιάζει οποιαδήποτε συμφωνία
που περιλαμβάνεται στη Σύμβαση.
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9.3

Απαλλαγή, κατά τα ανωτέρω, συντρέχει μόνο εφ’ όσον το Μέρος που επιδιώκει την
απαλλαγή:
(α) έχει, ευθύς ως επέλθει το γεγονός Ανωτέρας Βίας προβεί σε όλες τις
απαραίτητες ενέργειες για την άρση της Ανωτέρας Βίας και τον περιορισμό και
την αποκατάσταση των συνεπειών από το γεγονός αυτό,
(β) έχει ειδοποιήσει το άλλο Μέρος, ότι επιδιώκει την απαλλαγή του, με γραπτή
ειδοποίηση (Ειδοποίηση Ανωτέρας Βίας) προς το άλλο Μέρος, κοινοποιούμενη
όσο το δυνατόν γρηγορότερα και σε κάθε περίπτωση εντός δέκα (10)
ημερολογιακών ημερών από τη στιγμή που έλαβε γνώση της αδυναμίας του να
εκτελέσει τις υποχρεώσεις του, η οποία, με την επιφύλαξη τυχόν υποχρεώσεων
εμπιστευτικότητας, θα περιέχει όλες τις σχετικές πληροφορίες που βρίσκονται
στη διάθεσή του και αφορούν στη θεμελίωση γεγονότος Ανωτέρας Βίας, την εξ
αυτού του λόγου αδυναμία εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων,
τους ακριβείς λόγους Ανωτέρας Βίας, την έκταση της εξ αυτής αδυναμίας, τις
πράξεις και ενέργειες που έγιναν για να αρθεί το γεγονός Ανωτέρας Βίας και να
αποκατασταθεί η δυνατότητα εκπλήρωσης των υποχρεώσεών του και να
περιοριστούν οι συνέπειές της αδυναμίας, καθώς και μια εκτίμηση του χρόνου
που απαιτείται για την αποκατάσταση.
(γ) έχει κρατήσει το άλλο Μέρος διαρκώς ενήμερο για τις ενέργειες στις οποίες
προβαίνει για την άρση του γεγονότος Ανωτέρας Βίας και την αποκατάσταση της
αδυναμίας εκπλήρωσης των συμβατικών του υποχρεώσεων και τον περιορισμό
των συνεπειών της, και
(δ) εντός δέκα (10) Εργασίμων Ημερών από την λήξη της Ανωτέρας Βίας, έχει
κοινοποιήσει στο άλλο Μέρος έκθεση σχετικά με το γεγονός της Ανωτέρας Βίας,
τις ενέργειες αντιμετώπισης της και τις συνέπειες της.
9.4 Εάν ο Πωλητής ζητεί την απαλλαγή του βάσει του παρόντος άρθρου για λόγους
Ανωτέρας Βίας που αφορούν Προμηθευτή του, μια τέτοια απαλλαγή, σχετικά με
οποιαδήποτε αδυναμία να παραδώσει ποσότητες Φυσικού Αερίου, θα περιορίζεται
για κάθε Ημέρα που επηρεάστηκε, με βάση το ποσοστό της ποσότητας Φυσικού
Αερίου που ο Προμηθευτής κατέστη ανίκανος να παραδώσει για λόγους Ανωτέρας
Βίας σύμφωνα με την Σύμβαση Προμήθειας την υπό εξέταση Ημέρα, με την
επιφύλαξη των αποφάσεων του Διαχειριστή ΕΣΦΑ που αφορούν την Κατάσταση
Έκτακτης Ανάγκης και τους περιορισμούς διακίνησης Φυσικού Αερίου όπως
προβλέπονται στον Κώδικα ΕΣΦΑ και στη Σύμβαση Μεταφοράς.

9.5

Εάν τα Μέρη, μετά την αποστολή της έκθεσης του άρθρου 9.3(δ) ανωτέρω, αδυνατούν
να συμφωνήσουν, ως προς την ύπαρξη ή την επίδραση ενός γεγονότος Ανωτέρας Βίας,
το αργότερο εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών μετά την παραλαβή της εν
λόγω εκθέσεως από το μη επηρεαζόμενο Μέρος, οποιοδήποτε Μέρος θα έχει το
δικαίωμα να παραπέμψει το θέμα προς επίλυση σύμφωνα με το άρθρο 10 της
Σύμβασης.

10. Εφαρμοστέο δίκαιο - Επίλυση Διαφορών - Δωσιδικία
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10.1 Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο και κάθε διαφορά που θα
ανακύπτει από την εφαρμογή και για την ερμηνεία της ή με αφορμή την εν λόγω
Σύμβαση θα επιλύεται με βάση τις διατάξεις αυτού.
10.2 Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας για τη
φιλική διευθέτηση διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση ή από την ερμηνεία
της Σύμβασης (συμπεριλαμβανομένων και των κατ’ άρθ. 14.2 διαφορών). 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 τη
διευθέτηση της διαφοράς. Η διαδικασία διευθέτησης ολοκληρώνεται το αργότερο
εντός τριάντα (30) ημερών από την αποστολή πρόσκληση για φιλική διευθέτηση και το
αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής δεσμεύει τα Μέρη.
10.3 Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς μέσω της διαδικασίας φιλικής διευθέτησης,
τα Μέρη μπορούν να παραπέμψουν τη διαφορά σε διαδικασία διαμεσολάβησης του
Ν. 4640/2019 ή, αν η διαφορά αφορά ζητήματα αμιγώς ή κυρίως τεχνικής φύσης, σε
διαδικασία επίλυσης μέσω ειδικού εμπειρογνώμονα, υπό την προϋπόθεση ότι, εντός
αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα
ολοκλήρωσης της διαδικασίας διευθέτησης του άρθ. 10.2 ανωτέρω, τα Μέρη θα έχουν
εγγράφως συμφωνήσει για το πρόσωπο του εμπειρογνώμονα ή για τα προσόντα του
και τη διαδικασία διορισμού του, τον τρόπο επιμερισμού και καταβολής της αμοιβής
του και των λοιπών εξόδων της σχετικής διαδικασίας, τους διαδικαστικούς κανόνες
που θα εφαρμοσθούν και ιδίως τις σχετικές προθεσμίες, τη φύση και τη
δεσμευτικότητα της απόφασης του εμπειρογνώμονα και κάθε άλλη απαραίτητη
λεπτομέρεια
10.4 Αν δεν επιτευχθεί επίλυση της διαφοράς με τις διαδικασίες του άρθρου 10.2 και 10.3
ανωτέρω, αυτή θα εισάγεται από οποιοδήποτε από τα Μέρη αποκλειστικά ενώπιον
των αρμόδιων Δικαστηρίων Αθηνών, τα oπoία τα συμβαλλόμενα Μέρη ορίζουν ως
μόνα αρμόδια για την εκδίκαση των διαφορών τους. Ενώπιον των αρμόδιων
Δικαστηρίων Αθηνών μπορούν να εισαχθούν και ζητήματα προσαρμογής ή λύσης της
Σύμβασης, κατ’ άρθρο 14, εφόσον τα Μέρη δεν συμφωνήσουν σχετικά, εντός εξήντα
(60) ημερών από τότε που επήλθε η αλλαγή συνθηκών.
10.5 Με εξαίρεση την περίπτωση κατά την οποία η παρούσα Σύμβαση έχει ήδη λήξει, τα
Μέρη οφείλουν να συνεχίζουν πάντοτε να συμμορφώνονται με τις συμβατικές τους
υποχρεώσεις, ασχέτως της φύσης της διαφοράς και ανεξαρτήτως του εάν η διαφορά
έχει παραπεμφθεί προς επίλυση σύμφωνα με τα οριζόμενα στο παρόν άρθρο,
επιφυλασσομένων και των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των Μερών αναφορικά με
την καταγγελία της Σύμβασης.
10.6 Για κάθε διαφωνία μεταξύ των Μερών, ο Αγοραστής δύναται να απευθυνθεί στο
Συνήγορο του Καταναλωτή, ή σε κάθε άλλο αρμόδιο όργανο που προβλέπεται από την
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κείμενη νομοθεσία που λειτουργεί ως εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επίλυσης
καταναλωτικών διαφορών, περιλαμβανομένης και της Διαμεσολάβησης.

11. Καταγγελία
11.1 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των άρθρων 6.6, 6.7 και 7 της παρούσας καθώς και
των διατάξεων των άρθρων 21, 22 και 42 του Κώδικα Προμήθειας, έκαστο των Μερών
δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση με έγγραφη δήλωσή του προς το
αντισυμβαλλόμενο Μέρος:
(α) εάν το αντισυμβαλλόμενο Μέρος έχει παύσει τις δραστηριότητες του
(εξαιρουμένων περιπτώσεων προσωρινής παύσης -ενδεικτικά λόγω συντήρησης,
επισκευών κλπ- και γεγονότων ανωτέρας βίας), ή έχει δηλώσει παύση πληρωμών
ή έχει τεθεί (ή έχει κατατεθεί αίτηση για να τεθεί) σε πτώχευση, εκκαθάριση,
ειδική ή μη, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, συνδιαλλαγή ή για
οποιαδήποτε ανάλογη κατάσταση προβλεπόμενη από τη κείμενη νομοθεσία, ή
έχει κατατεθεί αίτηση ή έχει ληφθεί απόφαση για τη λύση του ή έχει ανακληθεί η
άδεια λειτουργίας ή σύστασής του, ή
(β) εάν οποιοδήποτε Μέρος (ή τρίτος, ο οποίος ενεργεί κατ’ εντολή και
πληρεξουσιότητά κάποιου εξ αυτών, ενδεικτικά τρίτου Χρήστη Μεταφοράς που
τους εξυπηρετεί) δεν εκπληρώσει ή εκπληρώσει πλημμελώς οποιαδήποτε
υποχρέωσή του που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση,
(γ) εάν η περίοδος Ανωτέρας Βίας που εμποδίζει το αντισυμβαλλόμενο Μέρος να
εκτελέσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, διαρκεί πλέον των τριών (3) μηνών.
11.2 Επισημαίνεται ότι, με εξαίρεση την περίπτωση της καταγγελίας του άρθρου 6.6, εδ. γ’
(υπερημερία Αγοραστή), ο Πωλητής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση και να προβεί
στις προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο Διαχειριστή για την παύση
εκπροσώπησης του ΣΜΡ του Αγοραστή, αν αυτός (ή ο Χρήστης Μεταφοράς που τον
εξυπηρετεί) δεν εκπληρώνει ή εκπληρώνει πλημμελώς τους όρους της παρούσας
Σύμβασης, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των τριάντα (30) ημερών. Στην
περίπτωση αυτή ο Πωλητής ειδοποιεί σχετικά τον Αγοραστή, θέτοντας προθεσμία
τουλάχιστον δέκα (10) ημερών για την άρση της παράβασης και τον ενημερώνει για τις
συνέπειες της τυχόν μη συμμόρφωσής του, εντός της ταχθείσας προθεσμίας. Αν η
ανωτέρω προθεσμία παρέλθει άπρακτη, ο Πωλητής δικαιούται να καταγγείλει τη
Σύμβαση και να προβεί στις προβλεπόμενες ενέργειες προς τον αρμόδιο Διαχειριστή
για την παύση εκπροσώπησης του ΣΜΡ. Τα αποτελέσματα της κατά τα ανωτέρω
καταγγελίας επέρχονται με τη λήψη της εκκαθαριστικής ένδειξης του ΣΜΡ.
11.3 Οι ειδοποιήσεις που προβλέπονται στο παρόν άρθρο αποστέλλονται από τον Πωλητή,
είτε με συστημένη επιστολή είτε με ηλεκτρονική αλληλογραφία είτε με οποιοδήποτε
άλλο πρόσφορο μέσο, κατά τρόπο που να προκύπτει η βεβαία ημερομηνία αποστολής
τους. Οι προθεσμίες που αναφέρονται στο παρόν άρθρο εκκινούν από την επομένη της
ημέρας αποστολής των σχετικών ειδοποιήσεων, όπως αυτή βεβαιώνεται από τις
υπηρεσίες ή τα μέσα διαβίβασής τους.
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11.4 Με εξαίρεση την περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης από τον Αγοραστή λόγω
υπαιτιότητας του Πωλητή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση καταγγελίας της
Σύμβασης από οποιοδήποτε Μέρος πριν από τον ελάχιστο χρόνο ισχύος της
Σύμβασης, ο Πωλητής δικαιούται να αξιώσει πλήρη αποζημίωση για την ετήσια
δέσμευση δυναμικοτήτων στο ΕΣΦΑ και στο Δίκτυο Διανομής για την κάλυψη από τον
Πωλητή των αναγκών του Αγοραστή κατά το Συμβατικό Έτος εντός του οποίου λύθηκε
η Σύμβαση, κατά τα αναφερόμενα στα άρθρα 4.2 και 4.3 και σύμφωνα με τα άρθρα 3
και 4 του Παραρτήματος 1.
11.5 Με την επιφύλαξη ειδικότερων διατάξεων της παρούσας ή του Κώδικα Προμήθειας,
τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται αμέσως, με την κοινοποίηση αυτής στο
αντισυμβαλλόμενο Μέρος, εκτός αν το καταγγέλλον Μέρος τάξει προθεσμία (όχι
μεγαλύτερη των τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίησή της στο
αντισυμβαλλόμενο Μέρος), προς άρση των λόγων της καταγγελίας και το
αντισυμβαλλόμενο Μέρος έχει πλήρως συμμορφωθεί εντός της εκάστοτε τεθείσας,
σύμφωνα με τα ανωτέρω, προθεσμίας.
11.6 Ρητά συμφωνείται μεταξύ των Μερών ότι, για σκοπούς ταχείας και εύρυθμης
εκκαθάρισης της Σύμβασης, σε οποιαδήποτε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης
από οποιοδήποτε Μέρος και για οποιαδήποτε αιτία, όλες οι γεγενημένες οφειλές
οποιουδήποτε Μέρους προς το άλλο (συμπεριλαμβανομένων των ετήσιων χρεώσεων
δέσμευσης δυναμικοτήτων στο ΕΣΦΑ ή στο Δίκτυο Διανομής) καθίστανται αυτομάτως
ληξιπρόθεσμες και απαιτητές.

12. Υποκατάσταση
12.1 Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερής διάταξης της εκάστοτε ισχύουσας νομοθεσίας,
κανένα Μέρος δεν μπορεί να υποκατασταθεί στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις
τους που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση (μεταβίβαση ενοχικής σχέσης),
χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του άλλου Μέρους. Κατ’ εξαίρεση,
οποιοδήποτε Μέρος μπορεί σε οποιαδήποτε στιγμή να εκχωρήσει, κατ’ άρθ. 455 ΑΚ,
τα δικαιώματά του, αλλά όχι και τις υποχρεώσεις του, από την παρούσα Σύμβαση
αποκλειστικά και μόνο προς ή υπέρ Τραπεζών ή εν γένει πιστωτικών ιδρυμάτων και
οικονομικών οργανισμών ως εξασφάλιση για χρηματοδότηση των επιχειρηματικών
του δραστηριοτήτων. Οποιαδήποτε άλλη εκχώρηση απαίτησης ρητά απαγορεύεται.
12.2 Ελάχιστη προϋπόθεση οποιασδήποτε υποκατάστασης (μη συμπεριλαμβανομένης της
ανωτέρω εκχώρησης υπέρ τραπεζών ή εν γένει πιστωτικών ιδρυμάτων) είναι το
πρόσωπο το οποίο υποκαθιστά συμβαλλόμενο Μέρος να αναλάβει και να αναδεχθεί
εγγράφως, το σύνολο των οφειλών και εν γένει υποχρεώσεων (που απορρέουν από
την παρούσα Σύμβαση έναντι του άλλου Μέρους) του Μέρους το οποίο υποκαθιστά,
και μάλιστα σωρευτικά, έτσι ώστε το Μέρος, το οποίο υποκαθίσταται, να συνεχίζει να
ευθύνεται και να υποχρεούται έναντι του αντισυμβαλλόμενου Μέρους, αλληλεγγύως
και εις ολόκληρον με το πρόσωπο, το οποίο θα το υποκαθιστά στην παρούσα
Σύμβαση. Στο πλαίσιο αυτό, το πρόσωπο το οποίο τυχόν θα υποκαθιστά τον
26

Αγοραστή θα οφείλει να προσκομίσει νέα προσήκουσα εγγύηση προς αντικατάσταση
της εγγύησης που έχει παραδώσει ο Αγοραστής, με την οποία, επιπροσθέτως των
διαλαμβανομένων στο άρθ. 7, θα καλύπτονται οι γεγενημένες κατά το χρόνο της
εκχώρησης απαιτήσεις του Πωλητή προς τον Αγοραστή.

13. Υποχρεώσεις Εχεμύθειας
13.1 Οι όροι και οι συμφωνίες της παρούσας Σύμβασης, καθώς και όλες οι πληροφορίες
που γνωστοποιούνται βάσει ή σε σχέση με την εκτέλεση αυτής, μεταξύ των οποίων
συμπεριλαμβάνονται και οποιεσδήποτε γνωστοποιήσεις έγιναν κατά τη διάρκεια
διαδικασίας ενώπιον εμπειρογνώμονα, δικαστηρίων και οποιασδήποτε Αρχής
(συμπεριλαμβανομένων και των αποφάσεων αυτών), μέχρι και τρία (3) χρόνια μετά τη
λήξη ή λύση της παρούσας Σύμβασης ή και τις οποιεσδήποτε παρατάσεις της
(Εμπιστευτικές Πληροφορίες), απαγορεύεται να γνωστοποιηθούν είτε εν όλω είτε εν
μέρει, από το Μέρος που είναι αποδέκτης αυτών των πληροφοριών σε οποιοδήποτε
πρόσωπο, χωρίς να έχει το Μέρος αυτό την προηγούμενη έγγραφη συγκατάθεση του
αντισυμβαλλόμενου Μέρους. Στις πιο πάνω Εμπιστευτικές Πληροφορίες δεν θα
περιλαμβάνονται πληροφορίες που (όταν χρησιμοποιήθηκαν ή γνωστοποιήθηκαν)
αποκτήθηκαν από το Μέρος ή το πρόσωπο που τις χρησιμοποιεί, ή στο οποίο
γνωστοποιήθηκαν, με άλλο νόμιμο τρόπο, χωρίς παραβίαση της Σύμβασης.
13.2 Κατ’ εξαίρεση, δεν απαιτείται η προηγούμενη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου
Μέρους για γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών στις περιπτώσεις που
προβλέπονται από την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία ενδεικτικά προς αρμόδια
Δικαστήρια, Ανακριτικές, Εισαγγελικές, Ρυθμιστικές, Ανεξάρτητες και άλλες αρχές
(Χρηματιστήριο κλπ) καθώς και για γνωστοποίηση προς διορισμένους
εμπειρογνώμονες, προς διευθυντές, υπαλλήλους, νομικούς, οικονομικούς και
τεχνικούς συμβούλους των Μερών, εφ’ όσον οι τελευταίοι δεσμεύονται από
υποχρεώσεις εχεμύθειας και με τους οποίους το Μέρος θα ευθύνεται εις ολόκληρον
για κάθε παραβίασή τους. Γνωστοποίηση Εμπιστευτικών Πληροφοριών χωρίς
προηγούμενη συγκατάθεση του αντισυμβαλλόμενου Μέρους επιτρέπεται και όταν
αυτή γίνεται προς οποιοδήποτε δανειοδοτικό ή άλλο χρηματοδοτικό οργανισμό σε
σχέση με τη χρηματοδότηση της λειτουργίας του Μέρους αυτού, ή σε οποιοδήποτε
πληρεξούσιο με γενική ή ειδική πληρεξουσιότητα του Μέρους που γνωστοποιεί, αλλά
(σε κάθε περίπτωση) μόνο μέχρι του σημείου που απαιτείται τέτοια γνωστοποίηση,
προκειμένου να επιτευχθεί η ως άνω χρηματοδότηση, ή να ενεργήσει ο πληρεξούσιος
και με την προϋπόθεση ότι τα ως άνω ιδρύματα ή πληρεξούσιοι θα έχουν ομοίως
αναλάβει υποχρεώσεις εχεμύθειας και με τους οποίους το Μέρος θα ευθύνεται εις
ολόκληρον για κάθε παραβίασή τους.
13.3 Το Μέρος που κοινοποιεί Εμπιστευτικές Πληροφορίες οφείλει να προβαίνει στην
πλέον ελάχιστη γνωστοποίηση αυτών που απαιτούνται και επίσης, όποτε αυτό είναι
εφικτό και επιτρέπεται, πριν από την κοινοποίηση (άλλως, εκ των υστέρων), να
ενημερώνει το αντισυμβαλλόμενο Μέρος για τη γνωστοποίηση (και το βαθμό αυτής)
και για την ταυτότητα του προσώπου στο οποίο γίνεται η κοινοποίηση της
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πληροφορίας.

14. Αλλαγή Συνθηκών
14.1 Σε περίπτωση προσθήκης ή μεταβολής ή αναθεώρησης ή αντικατάστασης ή
τροποποίησης στις νομοθετικές, διοικητικές ή κανονιστικές ρυθμίσεις που ισχύουν για
το Φυσικό Αέριο κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη,
δηλώνουν την πρόθεσή τους να καταβάλουν κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να
καθίσταται δυνατή σε κάθε περίπτωση η συνέχιση της λειτουργίας και εφαρμογής της
παρούσας Σύμβασης με ανάλογη προσαρμογή των ρυθμίσεών της στις ανωτέρω
διατάξεις που θα θεσπισθούν, ακόμα κι αν εξ αιτίας αυτών ανατρέπεται ουσιωδώς η
συμβατική ισορροπία και η συνέχιση της δέσμευσης από τη Σύμβαση επιφέρει
επαχθείς συνέπειες, οι οποίες υπερβαίνουν τα ακραία όρια αντοχής και ανοχής των
Μερών και έτσι αντιβαίνει στην καλή πίστη η διατήρηση των συμβατικών
δεσμεύσεων. Τα Μέρη οφείλουν, σε κάθε περίπτωση, να προσαρμόζουν την παρούσα
Σύμβαση στις τυχόν διατάξεις αναγκαστικού δικαίου που θα θεσπιστούν καθώς και
στις διατάξεις του εκάστοτε ισχύοντος ρυθμιστικού πλαισίου. Σε περίπτωση θέσπισης
διατάξεων ενδοτικού δικαίου, θα ισχύουν σε κάθε περίπτωση οι ρυθμίσεις της
Σύμβασης, καθώς και η ερμηνεία που απορρέει από το σύνολο των διατάξεων αυτής.
14.2 Προκειμένου να επιτευχθεί μία αμοιβαίως ικανοποιητική αναπροσαρμογή του
συμβατικού περιεχομένου κατά τα ανωτέρω, τα Μέρη οφείλουν να προσκαλούν το
αντισυμβαλλόμενο Μέρος να προσέλθει, το συντομότερο δυνατό, σε
διαπραγματεύσεις, κατά τις οποίες αμφότερα τα Μέρη οφείλουν να τηρούν τους
κανόνες της καλής πίστης. Εκτός αν άλλως επιβάλλεται από τη κείμενη νομοθεσία ή
ορίζεται στην παρούσα Σύμβαση ή άλλως συμφωνήσουν τα Μέρη, τότε οι
επερχόμενες τροποποιήσεις των όρων της Σύμβασης θα ισχύουν αναδρομικά από την
ημερομηνία υποβολής της ανωτέρω πρότασης για διαπραγματεύσεις. Εάν τα Μέρη
δεν συμφωνήσουν στην τροποποίηση της Σύμβασης θα δύνανται να ζητήσουν την
τροποποίηση ή και λύση της Σύμβασης από τα αρμόδια Δικαστήρια Αθηνών μόνο στην
εξαιρετική περίπτωση που εξαιτίας της θέσπισης νέων κανόνων δικαίου ανατρέπεται
ουσιωδώς η συμβατική ισορροπία και η συνέχιση της δέσμευσής τους από τη Σύμβαση
επιφέρει επαχθείς συνέπειες, που υπερβαίνουν τα ακραία όρια αντοχής και ανοχής
τους και έτσι αντιβαίνει στην καλή πίστη η διατήρηση των συμβατικών δεσμεύσεων.

15.

Διάφορα

15.1 Τα Παραρτήματα που προσαρτώνται στην παρούσα Σύμβαση αποτελούν ενιαίο και
αναπόσπαστο με αυτή, δεσμευτικό, συμβατικό κείμενο, η παραβίαση δε των
προβλέψεων που διαλαμβάνονται σε αυτά, συνιστούν παραβιάσεις συμβατικών
υποχρεώσεων και επάγονται στις συνέπειες που προβλέπει η Σύμβαση. Αποκλειστικά
και μόνο σε περίπτωση διαφοράς του Παραρτήματος προς τη Σύμβαση, υπερισχύει η
Σύμβαση, ενώ κατά τα λοιπά οι εκ του Παραρτήματος δεσμεύσεις και υποχρεώσεις
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έχουν την ισχύ των άρθρων της Σύμβασης.
15.2 Όλοι οι όροι της παρούσας Σύμβασης και των Παραρτημάτων της θεωρούνται
ουσιώδεις. Σε περίπτωση που οποιοσδήποτε από τους όρους της παρούσας κριθεί
άκυρος για οιονδήποτε λόγο, η ακυρότητα αυτή δεν επιφέρει την ακυρότητα του
συνόλου της Σύμβασης, αλλά τα Μέρη υποχρεούνται να τροποποιήσουν αναλόγως
την παρούσα, ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση του ως άνω όρου με τις
διατάξεις αναγκαστικού δικαίου προς τις οποίες αντιτίθεται αυτός, φροντίζοντας
όμως σε κάθε περίπτωση για την διατήρηση της προϋπάρχουσας ισορροπίας των
εκατέρωθεν δικαιωμάτων και υποχρεώσεων, όπως αυτή εκφράζεται με την παρούσα
Σύμβαση.
15.3 Η μη άσκηση των νόμιμων και συμβατικών δικαιωμάτων από ένα Μέρος κατά του
αντισυμβαλλόμενου Μέρους δεν συνιστά παραίτηση από τα δικαιώματά του.
15.4 Η Σύμβαση αυτή με τα Παραρτήματά της αποτελεί συνολική συμφωνία των Μερών
και υπερισχύει όλων των προγενέστερων παρουσιάσεων, διαπραγματεύσεων και
συμφωνιών μεταξύ των Μερών σχετικά με το αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης. Η
Σύμβαση αυτή μπορεί να τροποποιηθεί ή/και να παραταθεί μόνο με έγγραφη
συμφωνία των συμβαλλομένων Μερών.
15.5 Στα πλαίσια εκτέλεσης της παρούσας Σύμβασης, τα Μέρη και οι εκπρόσωποι τους
δεσμεύονται να μην ανταλλάσσουν εμπορικά και επιχειρηματικά ευαίσθητες
πληροφορίες και να μεριμνούν ώστε οποιαδήποτε ανταλλαγή πληροφοριών στο
πλαίσιο υλοποίησης του παρόντος θα διέπεται από και θα συνάδει με τους σχετικούς
κανόνες του Ευρωπαϊκού και εθνικού δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού και του
ρυθμιστικού πλαισίου.

16. Κοινοποιήσεις
16.1 Όλες οι εκατέρωθεν γνωστοποιήσεις μεταξύ των Μερών, που θα ανταλλάσσονται στο
πλαίσιο της παρούσας Σύμβασης, θα γίνονται γραπτώς και θα απευθύνονται
αποκλειστικά και μόνο στα κατωτέρω πρόσωπα (με τα κατωτέρω στοιχεία
επικοινωνίας), είτε με παράδοση (με απόδειξη παραλαβής), είτε με προπληρωμένη
συστημένη επιστολή (για την οποία θα ζητείται απόδειξη επιστροφής), είτε με
τηλεομοιοτυπικό κείμενο, είτε με ηλεκτρονικό μήνυμα.
Για τον Αγοραστή
Υπόψη:
………………………
Διεύθυνση:
……………………………………
Τηλέφωνο:
…………………………………….
Αριθμός Fax:
……………………………………..
E-mail: ………………………………………….
Για τον Πωλητή
Υπόψη:

……………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………………….
Διεύθυνση:
Μαρίνου Αντύπα 92 & Παπαϊωάννου 37, 141 21 Ν. Ηράκλειο
Τηλέφωνο: ……………………………………………………………..
Αριθμός Fax:
210-2701015
E-mail:
…………………………………………
17.2 Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να αλλάξει το ανωτέρω οριζόμενο πρόσωπο ή τα
ανωτέρω στοιχεία επικοινωνίας, με προηγούμενη έγγραφη ειδοποίηση του προς το
αντισυμβαλλόμενο Μέρος. Ειδοποιήσεις που αποστέλλονται με το ταχυδρομείο θα
πρέπει να είναι συστημένες ή θα παραδίδονται ιδιοχείρως μέσω κούριερ και τίθενται
σε ισχύ με την παραλαβή τους και την υπογραφή του σχετικού αποδεικτικού
παραλαβής ή αποδεικτικού λήψης αριθμού πρωτοκόλλου. Ειδοποιήσεις που γίνονται
με τηλεομοιοτυπία θα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί, όταν υπάρχει επιβεβαίωση
αδιάκοπτης μετάδοσης με εκτυπωμένη αναφορά μετάδοσης και όταν μέσα στις
επόμενες δύο (2) ώρες από την αποστολή της τηλεομοιοτυπίας δεν έχει υπάρξει
επικοινωνία (που να επιβεβαιώνεται γραπτά) από τον παραλήπτη προς τον
αποστολέα περί μη παραλαβής ή αδυναμίας ανάγνωσης της τηλεομοιοτυπίας.
Ειδοποιήσεις που γίνονται με e-mail, θα θεωρούνται ότι έχουν παραληφθεί, όταν
υπάρχει επιβεβαίωση επιτυχούς αποστολής από το διαχειριστή του συστήματος του
αποστολέα. Σε περίπτωση οποιασδήποτε ειδοποίησης με περισσότερους του ενός
τρόπους, ενδεικτικά στην περίπτωση του άρθρου 6.1, η ειδοποίηση θα θεωρείται ότι
έχει παραληφθεί με την ολοκλήρωση της ειδοποίησης που προηγείται χρονικά.
17.3 Ο Αγοραστής παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του προς τον Πωλητή για την παροχή
πληροφοριών στον αρμόδιο Διαχειριστή και σε τρίτους Προμηθευτές, αν απαιτείται,
σχετικά με την ύπαρξη ληξιπρόθεσμων οφειλών ή τυχόν εντολών απενεργοποίησης
ΣΜΡ λόγω ληξιπρόθεσμων οφειλών για χρονικό διάστημα που δεν υπερβαίνει τους
δώδεκα (12) τελευταίους μήνες, στο πλαίσιο επεξεργασίας αίτησης του Αγοραστή για
αλλαγή Προμηθευτή. Επίσης παρέχει την ρητή συγκατάθεσή του προς τον Πωλητή για
την παροχή των στοιχείων του στη ΡΑΕ, προκειμένου η τελευταία να προβεί σε
έρευνες γνώμης στο πλαίσιο των ελεγκτικών της αρμοδιοτήτων.
17.4 Ο Αγοραστής υποχρεούται να ενημερώνει τον Πωλητή αμελλητί για οποιαδήποτε
μεταβολή των συμβατικών του στοιχείων, με την υποβολή ειδικού εντύπου.
Σε πίστωση των ανωτέρω τα Μέρη συνέταξαν την παρούσα Σύμβαση σε δύο (2)
πρωτότυπα, η οποία αφού διαβάστηκε, υπογράφεται κατά την ημέρα και το έτος που
αναγράφεται ανωτέρω, από τους νόμιμα εξουσιοδοτημένους εκπροσώπους των
συμβαλλομένων Μερών. Κάθε Μέρος έλαβε από ένα (1) υπογεγραμμένο πρωτότυπο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Για την
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ ΤΙΜΗ
1.

Συμβατική Τιμή

1.1 Η Συμβατική Τιμή (CP) που θα είναι πληρωτέα από τον Αγοραστή στον Πωλητή για το
Φυσικό Αέριο το οποίο θα πωλείται και παραδίδεται από τον Πωλητή προς τον
Αγοραστή, βάσει της παρούσας Σύμβασης, θα υπολογίζεται σύμφωνα με τον
ακόλουθο τύπο:

CP = SP*Q + Xc + DP
όπου:
SP είναι η Τιμή Προμήθειας υπολογιζόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 2 κατωτέρω,
Q είναι η ποσότητα Φυσικού Αερίου που πωλείται και παραδίδεται δυνάμει της
παρούσας Σύμβασης.
Xc είναι η Χρέωση Εξόδου ΕΣΦΑ υπολογιζόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 3
κατωτέρω,
DP είναι η Χρέωση Διανομής, υπολογιζόμενη σύμφωνα με την παράγραφο 4 κατωτέρω.
1.2 Η οφειλόμενη από τον Αγοραστή στον Πωλητή, Συμβατική Τιμή, θα εκφράζεται και θα
είναι πληρωτέο σε Ευρώ (€).
1.3 Στον Μηνιαίο Λογαριασμό Φυσικού Αερίου του άρθρου 6.1 της Σύμβασης, τα ανωτέρω
τμήματα του Συμβατικού Τιμήματος θα διακρίνονται σε:
➢

➢

➢

2.

«Χρέωση Ενέργειας» (σε €) που αποτελείται από το άθροισμα της χρέωσης
προμήθειας που προκύπτει από την εφαρμογή της Τιμής Προμήθειας, ως άρθρο 2
κατωτέρω, στη Μηνιαία Παραδοθείσα Ποσότητα, της χρέωσης ποσότητας
μεταφοράς (της Χρέωσης Εξόδου ΕΣΜΦΑ), ως άρθρο 3 κατωτέρω, και της χρέωσης
διανομής (της Χρέωσης Διανομής), ως άρθρο 4 κατωτέρω, και αντιπροσωπεύει το
μέτρο της ποσότητας ενέργειας Φυσικού Αερίου που παραδόθηκε από τον Πωλητή
στον Αγοραστή,
«Χρέωση Ισχύος» (σε €) που αποτελείται από το άθροισμα της χρέωσης
δυναμικότητας μεταφοράς (της Χρέωσης Εξόδου ΕΣΜΦΑ) και της χρέωσης
δυναμικότητας διανομής (της Χρέωσης Διανομής) και αντιπροσωπεύει το μέτρο
της δυναμικότητας, δηλαδή της μέγιστης ποσότητας ενέργειας Φυσικού Αερίου,
ημερήσιας και ωριαίας, που δεσμεύεται από τον Πωλητή για λογαριασμό του
Αγοραστή στο δίκτυο Φυσικού Αερίου μέσω του οποίου τροφοδοτούνται οι
εγκαταστάσεις του Αγοραστή, και
Λοιπά ποσά (σε €) που προκύπτουν λόγω υπερβάσεων ή μη εκπλήρωσης όρων της
παρούσας Σύμβασης και τα οποία θα απεικονίζονται διακριτά.

Τιμή Προμήθειας
Η Τιμή Προμήθειας (SP m,q,n), εκφράζεται σε €/kWh, είναι πληρωτέα για κάθε kWh
Φυσικού Αερίου που παραδίδεται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και ισούται για
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κάθε Μήνα (m) του Τριμήνου (q) του μόνου Συμβατικού Έτους (n, όπου n=1), με ………..
€/kWh
Ή εναλλακτικά
Η Τιμή Προμήθειας (SP m,q,n), εκφράζεται σε €/kWh, είναι πληρωτέα για κάθε kWh
Φυσικού Αερίου που παραδίδεται δυνάμει της παρούσας Σύμβασης και υπολογίζεται
για κάθε Μήνα (m) του Τριμήνου (q) του μόνου Συμβατικού Έτους (n, όπου n=1),
σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
SPm,q,n = TTF + Α
όπου:
TTF είναι ο Μηνιαίος Δείκτης ICIS Heren για το TTF του επόμενου μήνα, όπως
δημοσιεύεται την τελευταία εργάσιμη ημέρα του αμέσως προηγούμενου μήνα του
μήνα παράδοσης στο ICIS «European Spot Gas Markets» στη στήλη «Heren Monthly
Indices».
Εάν ο ανωτέρω Δείκτης:
(α) καταργηθεί ή μεταβληθεί ως προς τα επιμέρους στοιχεία του, τη βάση του ή/και τις
παραμέτρους του σε τέτοιο βαθμό, ώστε να μην παρέχει πλέον ακριβή και αξιόπιστη
σύγκριση των τιμών σε συνάρτηση με το χρόνο, ή/και παύσει να είναι διαθέσιμος σε
μόνιμη βάση, τότε οποιοδήποτε Μέρος δύναται να γνωστοποιεί τη μεταβολή αυτή
στο άλλο και τα Μέρη θα επιχειρούν από κοινού (με καλή πίστη) να συμφωνήσουν
σε μία κατάλληλη τροποποίηση ή αντικατάσταση του εν λόγω Δείκτη. Σε περίπτωση
που δεν επέλθει συμφωνία εντός τριάντα (30) ημερών από την ως άνω
γνωστοποίηση του ενός Μέρους στο άλλο, το ζήτημα θα παραπέμπεται πάραυτα
προς επίλυση σύμφωνα με το άρθρο 10 της Σύμβασης, με σκοπό τον καθορισμό
κατάλληλης τροποποίησης ή την αντικατάσταση του εν λόγω Δείκτη, καθώς και τον
προσδιορισμό της χρονικής περιόδου, κατά την οποία ο Δείκτης, όπως
τροποποιήθηκε ή αντικαταστάθηκε, θα χρησιμοποιείται για τους σκοπούς της
Σύμβασης. Κατά τη λήψη της οικείας απόφασής, θα επιδιώκεται η διατήρηση της
εμπορικής ισορροπίας μεταξύ των συμβαλλομένων που αντανακλάται στη Σύμβαση
πριν ο εν λόγω Δείκτης τροποποιηθεί ή καταστεί μη διαθέσιμος, όπως αναφέρεται
στην παρούσα παράγραφο 2.4.
Κατά το χρονικό διάστημα που εκκρεμεί η σύναψη συμφωνίας μεταξύ των Μερών
ή/και η έκδοση απόφασης κατά τα ανωτέρω, η τιμή του συγκεκριμένου Δείκτη θα
παραμένει αμετάβλητη αλλά, μόλις επιτευχθεί συμφωνία ή εκδοθεί απόφαση κατά
τα προαναφερθέντα, η Συμβατική Τιμή θα υπολογίζεται αναδρομικά και
οποιαδήποτε σχετική πληρωμή οφείλεται από το ένα Μέρος στο άλλο θα
καταβάλλεται, εντός τριάντα (30) ημερών από τη συμφωνία ή την έκδοση απόφασης,
εντόκως βάσει του επιτοκίου Euribor μηνός προσαυξημένου κατά τρεις (3) μονάδες.
(β) καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμος ή κάποιο από τα επιμέρους στοιχεία του
καταστεί προσωρινά μη διαθέσιμο, τότε η τιμή τoυ εν λόγω Δείκτη ή των επιμέρους
στοιχείων του που δεν είναι διαθέσιμα, θα αντικαθίστανται προσωρινά με τις τιμές
που ίσχυαν κατά το προηγούμενο Τρίμηνο – Μήνα.
Μόλις ο Δείκτης ή τα επιμέρους στοιχεία του καταστούν διαθέσιμα, τότε η
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Συμβατική Τιμή θα υπολογίζεται αναδρομικά και οποιοδήποτε ποσό οφείλεται εξ
αυτής της αιτίας από τον ένα συμβαλλόμενο στον άλλο, θα καταβάλλεται με τον
επόμενο Λογαριασμό ατόκως.
(γ) Εάν ο υπολογισμός ενός Δείκτη για οποιαδήποτε χρονική περίοδο αναθεωρηθεί
μεταγενέστερα, τότε (εκτός από την περίπτωση προφανούς σφάλματος, οπότε θα
γίνονται οι κατάλληλες αναθεωρήσεις):
(i) δεν θα γίνεται αναθεώρηση του υπολογισμού οποιασδήποτε οφειλής, η οποία έχει
ήδη καταστεί ληξιπρόθεσμη, και
(ii) ο αναθεωρημένος Δείκτης θα χρησιμοποιείται αρχής γενομένης από την επόμενη
τακτική αναθεώρηση της τιμής.

3.

Χρέωση Εξόδου ΕΣΦΑ

3.1 Η Χρέωση Εξόδου ΕΣΦΑ (Χc,m,n), αντιπροσωπεύει το ανά μήνα καταβλητέο από τον
Αγοραστή στον Πωλητή αντάλλαγμα σε €, για την χρήση του Σημείου Εξόδου, που
ανήκει στην αντίστοιχη Ζώνη Εξόδου, από το οποίο τροφοδοτείται η μονάδα του
Αγοραστή, και το οποίο καταβάλλεται από τον Πωλητή στο Διαχειριστή για την
εξυπηρέτηση της παρούσας Σύμβασης.
Η Χρέωση Εξόδου περιλαμβάνει:
α) την μηνιαία δόση της Ετήσιας Χρέωσης Δυναμικότητας Μεταφοράς για το Σημείο
Εξόδου, της Ζώνης Εξόδου, από το οποίο τροφοδοτείται η μονάδα του Αγοραστή,
η οποία είναι καταβλητέα ανεξάρτητα από το αν λάβει χώρα φυσική παράδοση
Φυσικού Αερίου, πλην των περιπτώσεων που ορίζονται στον Κώδικα ΕΣΦΑ
(ενδεικτικά αποδέσμευση, εκχώρηση δεσμευμένης δυναμικότητας), οπότε και θα
γίνεται η ανάλογη προσαρμογή της εν λόγω μηνιαίας δόσης, και
β) τη Χρέωση Ποσότητας Μεταφοράς για το Σημείο Εξόδου της Ζώνης Εξόδου από
όπου τροφοδοτείται η μονάδα του Αγοραστή, ως οι εν λόγω Χρεώσεις προκύπτουν
και υπολογίζονται με βάση τον εκάστοτε ισχύοντα Κανονισμό Τιμολόγησης και το
εκάστοτε ισχύον Τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ.
3.2 Για οποιοδήποτε Μήνα (m) του μόνου Συμβατικού Έτους (n), για τον προσδιορισμό της
Χρέωσης Εξόδου του Φυσικού Αερίου (Χc,m,n) θα εφαρμόζεται τρόπος υπολογισμού
αντίστοιχος με αυτόν που αποτυπώνεται στον Κανονισμό Τιμολόγησης και το
Τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ, ως κατωτέρω:
Χc,i,m,n = ΣΕΜi,n x ΜΠΠm+ (Dm,n x ΣΔΜ i,n /Dyn) x ΔΜn
όπου:
ΣΕΜi,n και ΣΔΜi,n είναι οι συντελεστές για τη χρέωση ποσότητας μεταφοράς (σε €/kWh)
και τη χρέωση δυναμικότητας μεταφοράς (σε €/kWh Ημέρας Αιχμής/έτος) της
αντίστοιχης Ζώνης Εξόδου i στην οποία βρίσκεται η μονάδα του Αγοραστή για το μόνο
Συμβατικό Έτος (n), όπως αυτοί ορίζονται στον Κανονισμό Τιμολόγησης και στο
Τιμολόγιο Χρήσης ΕΣΦΑ και ανακοινώνονται από τον Διαχειριστή.
ΔΜn είναι η εκάστοτε ΔΜ όπως αυτή δηλώνεται από τον Αγοραστή για το μόνο
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Συμβατικό Έτος, σύμφωνα με το άρθρο 4.2(β) της Σύμβασης.
ΜΠΠm είναι η εκάστοτε Μηνιαία Παραδοθείσα Ποσότητα για το Μήνα (m), εκτός αν
αυτή διαφοροποιηθεί από την μετρούμενη βάσει προβλέψεων του Κώδικα ΕΣΦΑ.
Dm,n είναι ο αριθμός ημερών του Μήνα (m) του μόνου Συμβατικού Έτους.
Dyn είναι ο αριθμός ημερών του έτους στο οποίο εμπίπτει το μόνο Συμβατικό Έτος κι
επομένως για το έτος 2021 ισούται με 365.
3.3 Σε περίπτωση βραχυχρονίων δεσμεύσεων σύμφωνα με τις προβλέψεις του άρθρου
4.2(γ), θα εφαρμόζεται ο συντελεστής χρέωσης βραχυχρόνιας Χρήσης ΕΣΦΑ, Β, όπως
προσδιορίζεται βάσει του Τιμολογίου Χρήσης ΕΣΦΑ που αντιστοιχεί για δέσμευση
δυναμικότητας (ΔΜ ή επαύξηση της ΔΜ) για διάστημα μικρότερο του έτους.
Οποτεδήποτε ικανοποιείται από τον Πωλητή αίτημα του Αγοραστή για επαύξηση της
ΔΜ σε βραχυχρόνια βάση (κατά τα διαλαμβανόμενα στο άρθ. 4.2(γ)) η τιμολόγηση της
Χρέωσης Εξόδου ΕΣΦΑ για την επαυξημένη ποσότητα θα πραγματοποιείται σύμφωνα
με τις προβλέψεις του Κανονισμού Τιμολόγησης βάσει της αιτούμενης επαύξησης και
των Ημερών της βραχυχρόνιας Δέσμευσης και του συντελεστή Β των αντίστοιχων
Ημερών, όπως αυτός ορίζεται στα Τιμολόγια Χρήσης ΕΣΦΑ .
Σε περίπτωση κατά την οποία η Ημερήσια Παραδοθείσα Ποσότητα (ΗΠΠ) του
Αγοραστή για οποιαδήποτε Ημέρα ξεπεράσει την ΔΜ (όπως αυτή δηλώθηκε στο άρθρο
4.2 (β)) ή όπως αυτή προσαυξήθηκε με αίτημα από τον Αγοραστή), τότε αυτή η
αντίστοιχη Ημερήσια υπέρβαση της ΔΜ, ήτοι η διαφορά (ΗΠΠ – ΔΜ), θα χρεώνεται με
τιμή 1,2 * (ΣΔΜ/365)*Βραχυχρόνιο Συντελεστή Β μίας ημέρας όπως αυτός ισχύει για το
εν λόγω έτος.
4.

Χρέωση Διανομής

4.1 Σε οποιοδήποτε Μήνα (m), η Χρέωση Διανομής του Φυσικού Αερίου (DPm,n), σε €,
προκύπτει κατά τα προβλεπόμενα στο εκάστοτε εν ισχύ νομοθετικό και ρυθμιστικό
πλαίσιο, ιδίως στον Κανονισμό Τιμολόγησης Διανομής και στο Τιμολόγιο Διανομής, και
αντιπροσωπεύει το τίμημα για την πρόσβαση του Αγοραστή στο Δίκτυο Διανομής στο
οποίο είναι συνδεδεμένη η εγκατάστασή του, αποτελείται από τη Χρέωση Ενέργειας
Διανομής και τη Χρέωση Δυναμικότητας Διανομής και υπολογίζεται για κάθε Μήνα (m)
οποιουδήποτε Συμβατικού Έτους (n) σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:
DPm,n = (ΣΔk x (Nm/365) x ΜΩΠn) + (ΣΕk x ΜΚm)
όπου:
ΣΔk
Ο προβλεπόμενος στο εγκεκριμένο Τιμολόγιο για τη χρέωση της Βασικής
Δραστηριότητας Διανομής ετήσιος Συντελεστής Χρέωσης Δυναμικότητας
Δικτύου Διανομής, ο οποίος αντιστοιχεί ανά κατηγορία k στην οποία βρίσκεται
η μονάδα παραγωγής του Αγοραστή (σε €/kWh/h/έτος)
Ν
Οι ημέρες διαρκείας του Μήνα m
ΜΩΠn Η εκάστοτε ΜΩΠ, σε kWh, όπως αυτή δηλώνεται από τον Αγοραστή για το
Συμβατικό Έτος (n), σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης και τυχόν
τροποποίηση αυτής στη βάση του άρθρου 4.2
ΣΕk
Ο προβλεπόμενος (στο εγκεκριμένο Τιμολόγιο για τη χρέωση της Βασικής
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Δραστηριότητας Διανομής) Συντελεστής Ενέργειας Δικτύου Διανομής, ο οποίος
αντιστοιχεί ανά κατηγορία k στην οποία βρίσκεται η μονάδα παραγωγής του
Αγοραστή (σε €/kWh)
Η εκάστοτε Μηνιαία Κατανάλωση Φυσικού Αερίου από τον Αγοραστή σε kWh.

4.2 Σε περίπτωση που οποτεδήποτε κατά τη διάρκεια ενός έτους, η Μέγιστη Ωριαία
Παραδοθείσα Ποσότητα στο Σημείο Παράδοσης υπερβεί την τότε ισχύουσα Μέγιστη
Ωριαία Ποσότητα, τότε η Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα του Αγοραστή για το Σημείο
Παράδοσης αναπροσαρμόζεται από την Ημέρα πραγματοποίησης για τον εν λόγω
Μήνα κι εφεξής βάσει της Μέγιστης Ωριαίας Παραδοθείσας 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
Μέγιστη Ωριαία Ποσότητα.
5.

Έκπτωση Φερεγγυότητας
Ειδικώς συμφωνείται ότι ο Πωλητής θα χορηγεί αναδρομική έκπτωση στον Αγοραστή
μετά τη λήξη ή λύση της Σύμβασης και την πλήρη εκκαθάριση αυτής, αναδρομικά για
όλη την Ετήσια Παραδοθείσα Ποσότητα (ΕΕΠ), υπό τις ρητές προϋποθέσεις, αφ’ ενός
να έχει εξοφλήσει ο Αγοραστής εμπρόθεσμα (κατ’ άρθ. 6.2) όλους τους Λογαριασμούς
Φυσικού Αερίου που εκδόθηκαν βάσει της παρούσας Σύμβασης και αφ’ ετέρου να μην
έχει ο Αγοραστής οποιεσδήποτε άλλες γεγενημένες οφειλές προς τον Πωλητή, από
οποιαδήποτε αιτία.
Η μοναδιαία έκπτωση φερεγγυότητας (Εμ) εκφράζεται σε €/kWh και το ύψος της για
κάθε kWh της ΕΕΠ ορίζεται ίση με:
από 30.000.000 kWh έως τις 70.000.000 kWh, 0,00013 €/kWh
από 70.000.001 kWh έως τις 110.000.000 kWh, 0,00016 €/kWh

6.

Στρογγυλοποιήσεις
Όλοι οι ενδιάμεσοι υπολογισμοί που απαιτούνται για τον προσδιορισμό των
μοναδιαίων τιμών ($/kWh και €/kWh) καθώς και το τελικό αποτέλεσμα θα γίνονται με
στρογγυλοποίηση στο έκτο δεκαδικό ψηφίο, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο παρόν
Παράρτημα. Τα ποσά (€) θα στρογγυλοποιούνται στο δεύτερο δεκαδικό ψηφίο.
ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ
Για την
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.

Για την
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
ΕΓΓΥΗΤIΚΗ ΕΠIΣΤΟΛΗ ΚΑΛΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ
ΑΡIΘΜ................................. Ευρώ ......................................
Αθήνα, .......... / ........... / ............
Προς την εταιρεία
ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ Α.Ε.
Μαρίνου Αντύπα 92 & Παπαϊωάννου 37
Ηράκλειο Αττικής ΤΚ 141 21
Κύριοι,
Σε σχέση με την από ... Σύμβαση Πώλησης Φυσικού Αερίου (ΣΥΜΒΑΣΗ) μεταξύ της ΔΕΠΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ
Ανώνυμη Εταιρεία (ΠΩΛΗΤΗΣ) και της ... (ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ) κατόπιν εντολής του ΑΓΟΡΑΣΤΗ].
Εγγυώμεθα ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα να πληρώσουμε σ' εσάς, παραιτούμενοι δια της
παρούσης ρητά και ανεπιφύλακτα, κάθε δικαιώματος ενστάσεως ως και του ευεργετήματος της
διζήσεως ως και των δικαιωμάτων μας εκ των άρθρων 852-857, 859-864, 866 και 868 Α.Κ., οιοδήποτε
ποσό και μέχρι του ποσού των Ευρώ ... (...) για την εμπρόθεσμη εξόφληση από την παραπάνω εταιρεία
του τιμήματος των πωλουμένων από την εταιρεία σας εκάστοτε ποσοτήτων Φυσικού Αερίου προς αυτήν
ως και οποιασδήποτε άλλης απαίτησής σας κατ’ αυτής (έξοδα, πλέον τόκων των απαιτήσεων αυτών
κ.λ.π) καθώς και για την τήρηση όλων εν γένει των υποχρεώσεων του ΑΓΟΡΑΣΤΗ έναντι της εταιρείας
σας που απορρέουν από τη μεταξύ σας ΣΥΜΒΑΣΗ, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση και της
εμπροθέσμου εξοφλήσεως όλων των οφειλών του ΑΓΟΡΑΣΤΗ που προκύπτουν από την εκτέλεση της
ΣΥΜΒΑΣΗΣ.
Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα σάς το καταβάλλουμε σε πρώτη ζήτηση χωρίς
καμία απολύτως αντίρρηση και απροφάσιστα, ολόκληρο ή μέρος αυτού, ανάλογα με την περίπτωση
ολικού ή μερικού καταλογισμού εκ μέρους σας της εγγυήσεως αυτής σε βάρος της ανωτέρω εταιρείας
υπέρ της οποίας δόθηκε, μέσα σε τρεις (3) ημέρες από τότε που θα λάβουμε την έγγραφη ειδοποίηση
σας, ότι ο ΑΓΟΡΑΣΤΗΣ παραβίασε οποιαδήποτε υποχρέωσή του προς την εταιρεία σας που απορρέει από
τη μεταξύ σας ΣΥΜΒΑΣΗ, ιδίως ότι αρνήθηκε ή/και καθυστέρησε να ανανεώσει ή συμπληρώσει κατά τα
συμβατικώς προβλεπόμενα, τη παρούσα Εγγυητική Επιστολή ή ότι η οφειλή, αναφορικά με την οποία
δόθηκε η παραπάνω εγγύηση, δεν πληρώθηκε εμπρόθεσμα, ολόκληρη ή μέρος αυτής κατά την ημέρα
που ορίζεται ως δήλη ημέρα στην ανωτέρω Σύμβασή σας. Εντός πέντε (5) ημερών από την εκ μέρους
μας καταβολή του ανωτέρω ποσού θα επιστρέψετε την παρούσα εγγυητική επιστολή.
Σε περίπτωση που μέρος μόνον της οφειλής, υπέρ της οποίας δίδεται η παρούσα εγγύηση, δεν
εξοφληθεί εμπρόθεσμα και εμφανίσετε την παρούσα σύμφωνα με τα παραπάνω προς μερική καταβολή,
τότε θα σφραγίσουμε την παρούσα εγγυητική επιστολή μας για το αντίστοιχο προς το ανεξόφλητο ποσό
της κύριας οφειλής, που θα σάς καταβάλλουμε αμέσως κατά τα ανωτέρω, η δε παρούσα εγγυητική
επιστολή μας θα σάς επιστρέφεται και θα συνεχίζει να ισχύει έκτοτε για το υπολειπόμενο ποσό που αυτή
καλύπτει.
Η παρούσα εγγυητική επιστολή μας ισχύει μέχρι την ... και ώρα 12:00 μόνον.
Βεβαιώνουμε επίσης ότι το σύνολο των εκ μέρους μας εκδοθεισών και ευρισκoμένων σε ισχύ προς το
Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠIΔ, κ.λπ. εγγυητικών επιστολών, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν
υπερβαίνει το για την Τράπεζά μας καθορισμένο σχετικώς από το Νόμο ανώτατο όριο παροχής
εγγυήσεων.
Με τιμή
................ [ΤΡΑΠΕΖΑ]
Αθήνα, .......................

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τον Πωλητή

Για τον Αγοραστή
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