ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟΥ

Στ………….., σήμερα ……………..,

ΜΕΤΑΞΥ ΤΩΝ ΚΑΤΩΘΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ ΜΕΡΩΝ

Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία ………………………………………………….. και το διακριτικό
τίτλο………………., η οποία είναι Κάτοχος Άδειας Προμήθειας Ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής
προμηθευτής), που εδρεύει στ………………… με Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ. ………. και
εκπροσωπείται νόμιμα από τον …………… ……, δυνάμει της υπ’ αριθ. …………… αποφάσεως
του …………,
ΚΑΙ
Αφετέρου τ… …………………….. (εφεξής «κύριος του φωτοβολταϊκού»), που κατοικεί /
εδρεύει στ …………… οδός ….. αριθ. …….., με Α.Φ.Μ. ………….. της Δ.Ο.Υ., και εκπροσωπείται
νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας σύμβασης από τον κ. ………………… δυνάμει
……………………………,

Προοίμιο:
α)
τις διατάξεις του ν. 3734/2009 «Προώθηση της παραγωγής δύο ή περισσότερων
χρήσιμων μορφών ενέργειας, ρύθμιση ζητημάτων σχετικών με το Υδροηλεκτρικό Έργο
Μεσοχώρας και άλλες διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 8),
β)
τις διατάξεις του ν. 3468/2006 «Παραγωγή Ηλεκτρικής Ενέργειας από Ανανεώσιμες
Πηγές Ενέργειας και Συμπαραγωγή Ηλεκτρισμού και Θερμότητας Υψηλής Απόδοσης και
λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 129), όπως ισχύουν,
γ)
τις διατάξεις του ν. 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας –
Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α’ 286), όπως
τροποποιήθηκαν και ισχύουν,
δ)
τον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
που εγκρίθηκε με την υπ’ αριθμ. Δ5-ΗΛ/Β/οι.8311/9.5.2005 (ΦΕΚ Β’ 655) υπουργική
απόφαση, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει,
ε)
τις διατάξεις του Κώδικα Προμήθειας σε Πελάτες – Έκδοση Ι: Επιλέγοντες Πελάτες
(ΦΕΚ Β’ 270/2001), όπως ισχύουν
στ)
την υπ’ αριθ. απόφαση ΡΑΕ/132/2007 « Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου
Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» (ΦΕΚ Β’
1188), όπως ισχύει,
ζ)

την ΚΥΑ ……….../2009,

η)
την από ………….. Σύμβαση Σύνδεσης με το Δίκτυο Χαμηλής Τάσης για το
φωτοβολταϊκό σύστημα που έχει εγκατασταθεί στο κτίριο που βρίσκεται στην οδό ….. του
Δήμου /Κοινότητας …… του Νομού …..
θ)
την από ………….. Σύμβαση προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας μεταξύ των ως άνω
συμβαλλόμενων μερών για το ακίνητο που βρίσκεται στην οδό ……. του Δήμου/ Κοινότητας
….. του Νομού …..
ι)
……)

Τα έγγραφα και στοιχεία που υποβλήθηκαν από τον αφετέρου συμβαλλόμενο (Α.Π.

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο 1
Αντικείμενο
1.
Ο προμηθευτής αναλαμβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει σύμφωνα με τους
όρους της παρούσας σύμβασης στον κύριο του φωτοβολταϊκού το αντίτιμο της ηλεκτρικής
ενέργειας που ο τελευταίος διοχετεύει στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης, η οποία θα παράγεται
από το φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος ………… kW, που είναι εγκατεστημένο στο κτίριο επί
της οδού …… …………….του Δήμου (ή της Κοινότητας) …….. ……του Νομού ………………… Η
υποχρέωση αυτή αναλαμβάνεται από τον Προμηθευτή στο πλαίσιο συμψηφισμού με
οφειλές του Κυρίου του φωτοβολταϊκού που προκύπτουν με βάση τη μεταξύ των μερών
σύμβαση προμήθειας (σημείο θ’ του προοιμίου).
2.
Ρητά συμφωνείται ότι δεν οφείλεται από τον προμηθευτή τίμημα για ηλεκτρική
ενέργεια της οποίας η ποσότητα υπερβαίνει καταφανώς τη δυνατότητα παραγωγής του
συγκεκριμένου φωτοβολταϊκού
συστήματος, όπως αυτή υπολογίζεται ευλόγως
λαμβάνοντας υπόψη τα τεχνικά χαρακτηριστικά του συστήματος, τη γεωγραφική θέση
λειτουργίας του κ.λπ.
3.
Η ενέργεια αυτή θα παρέχεται στο Δίκτυο Χαμηλής Τάσης με εναλλασσόμενο
ρεύμα ονομαστικής τάσης 400/230 V, για τριφασικό ή μονοφασικό σύστημα αντίστοιχα,
και ονομαστικής συχνότητας πενήντα περιόδων ανά δευτερόλεπτο (50 Ηz) και σε
παράλληλη λειτουργία του φωτοβολταϊκού συστήματος με το Διασυνδεδεμένο Δίκτυο. Το
μέγιστο όριο της ισχύος που θα παρέχεται από το φωτοβολταϊκό σύστημα θα είναι …. kW,
με μέση τιμή 15 min, όπως προβλέπεται στη Σύμβαση Σύνδεσης (σημείο η’ του προοιμίου).

Άρθρο 2
Συμμόρφωση με το κανονιστικό πλαίσιο
Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα
Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και του Κώδικα Διαχείρισης
του Δικτύου, όπως εκάστοτε ισχύουν, καθώς επίσης και με τα οριζόμενα στην λοιπή κείμενη
νομοθεσία.

Άρθρο 3
Προγραμματισμός λειτουργίας και φόρτισης
Το φωτοβολταϊκό σύστημα, στο οποίο αφορά η παρούσα σύμβαση, θα λειτουργεί
σύμφωνα με το ν. 3468/2006 και ιδίως το άρθρο 9 αυτού, τον Κώδικα Διαχείρισης του
Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας και ιδίως το Κεφάλαιο 19 αυτού, τον
Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου, την ΚΥΑ……./2009 και τη λοιπή κείμενη νομοθεσία.

Άρθρο 4
Διάρκεια Σύμβασης
1.
Η παρούσα Σύμβαση, με την επιφύλαξη ειδικότερων προβλέψεων αυτής, ισχύει
από την ημερομηνία ενεργοποίησης της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού συστήματος
σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 1 του άρθρου 3 της ΚΥΑ………./2009 για είκοσι
πέντε (25) έτη.
2.
Η υποχρέωση του προμηθευτή κατά το άρθρο 1 της παρούσας σύμβασης και η
αντίστοιχη αξίωση του κυρίου του φωτοβολταϊκού ισχύουν από την ενεργοποίηση της
σύνδεσης, σύμφωνα με όσα ορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και στη
Σύμβαση Σύνδεσης. Η ημερομηνία έναρξης της υποχρέωσης βεβαιώνεται με σχετική
αναγγελία του Διαχειριστή του Δικτύου.
4.
Τυχόν λύση της σύμβασης προμήθειας του σημείου θ’ του προοιμίου της παρούσας
επιφέρει αυτοδικαίως και λύση της παρούσας σύμβασης.

Άρθρο 5
Τιμολόγηση
1.
Ο προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας, η
οποία εγχέεται στο Δίκτυο από το φωτοβολταϊκό σύστημα και απορροφάται από αυτό,
αφαιρουμένης της ιδιοκατανάλωσης του φωτοβολταϊκού συστήματος, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Κεφαλαίου Δ’ του ν. 3468/2006, του άρθρου 27 Α του ν. 3734/2009, του
άρθρου 3 της ΚΥΑ…../2009 και το σχετικό κανονιστικό πλαίσιο.
2.
Η σταθερή τιμή αναφοράς για την τιμολόγηση της ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα
με τους όρους της παρούσας σύμβασης ορίζεται σε ……….. Ευρώ/kWh και
αναπροσαρμόζεται σύμφωνα με όσα ορίζονται στην παράγραφο 4 του άρθρου 3 της
ΚΥΑ…../2009. Σε περίπτωση που η ενεργοποίηση της σύνδεσης του φωτοβολταϊκού
συστήματος λάβει χώρα πέραν των έξι (6) μηνών από την ημερομηνία υπογραφής της
παρούσας σύμβασης, η παρούσα παράγραφος τροποποιείται σύμφωνα με τις
παραγράφους 1 και 3 του άρθρου 3 της ΚΥΑ…../2009.

Άρθρο 6

Μετρήσεις
Η καταμέτρηση της παραγόμενης ηλεκτρικής ενέργειας του φωτοβολταϊκού συστήματος
γίνεται από την ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστή και Κύριο του Δικτύου, ταυτόχρονα με αυτήν της
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας σύμφωνα τη σύμβαση προμήθειας (στοιχείο θ’ του
προοιμίου). Για τις μετρήσεις ενεργού ενέργειας ισχύουν τα αναφερόμενα στα Τμήματα V
και ΧΙ του Κώδικα Διαχείρισης Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας καθώς και
οι διατάξεις της απόφασης ΡΑΕ/132/2007 «Τροποποίηση διατάξεων του Εγχειριδίου
Διαχείρισης Μετρήσεων και Περιοδικής Εκκαθάρισης Προμηθευτών Δικτύου» (ΦΕΚ Β’
1188), όπως ισχύει.

Άρθρο 7
Δικαίωμα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του φωτοβολταϊκού συστήματος
Ο κύριος του φωτοβολταϊκού οφείλει να επιτρέπει στη ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστή και Κύριο
του Δικτύου, την πρόσβαση στις εγκαταστάσεις του, εφόσον αυτό απαιτείται για την
εκπλήρωση των υποχρεώσεών της και την άσκηση των αρμοδιοτήτων της που
προβλέπονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, τον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου και την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 8
Λογαριασμοί και πληρωμές
1.
Η διαδικασία συμψηφισμού γίνεται ταυτόχρονα με τους κύκλους μέτρησης της
καταναλισκόμενης ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τη σύμβαση προμήθειας (στοιχείο θ’
του προοιμίου). Προς τούτο, στον λογαριασμό κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που
αντιστοιχεί στον μετρητή κατανάλωσης του ακινήτου, και ο οποίος αποστέλλεται στον
κύριο του φωτοβολταϊκού, καταχωρείται σχετική πιστωτική εγγραφή, πέραν της
χρεωστικής για την καταναλωθείσα ενέργεια και τις λοιπές αναλογούσες χρεώσεις και
φόρους, με συμψηφισμό των αντιστοίχων χρηματικών αξιών.
2.
Τυχόν οφειλές προς τον κύριο του φωτοβολταϊκού που προκύπτουν με βάση την
παρούσα σύμβαση καταβάλλονται στον τραπεζικό λογαριασμό αυτού με αριθμό ………………
της Τράπεζα …………………., κατά την ημερομηνία λήξης πληρωμής του λογαριασμού
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας.
3.
Σε περίπτωση κατά την οποία για οποιονδήποτε λόγο δεν καταστεί εφικτή η λήψη
των ενδείξεων κατά την ημερομηνία της προγραμματισμένης καταμέτρησης, ο
συμψηφισμός θα γίνεται αμέσως μόλις διενεργηθεί η επόμενη τακτική καταμέτρηση.

Άρθρο 9
Ανωτέρα βία
1.

Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων που προκύπτουν από την παρούσα

αναστέλλονται σε περίπτωση που συμβούν περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία
εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων αυτών. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται
ενδεικτικά η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο σεισμός, η πυρκαϊά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η
κατάσταση εθνικής ανάγκης, η άνω των 5 ημερών απεργία (Γενική ή κλαδική) καθώς και
κάθε απρόβλεπτο παρόμοιο γεγονός εφόσον βρίσκεται εκτός της σφαίρας κάθε βαθμού
υπαιτιότητας των μερών.
2.
Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος
που αδυνατεί να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από την παρούσα
σύμβαση, ανακοινώνει εντός δύο (2) ημερών από τη στιγμή που έλαβε χώρα το γεγονός
ανωτέρας βίας, εγγράφως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος, περιγράφοντας το
γεγονός της ανωτέρας βίας, ποιές από τις υποχρεώσεις του αδυνατεί να εκπληρώσει λόγω
του γεγονότος αυτού και την πιθανολογούμενη διάρκεια, και οφείλει να λαμβάνει κάθε
πρόσφορο μέτρο για την άρση των συνεπειών της ανωτέρας βίας. Η αναστολή ισχύει όσο
διαρκεί η ανωτέρα βία και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν
επηρεάζεται από τη φύση του γεγονότος της ανωτέρας βίας.
3.
Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις συμβατικές
υποχρεώσεις του, υποχρεούται να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές προς το
αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια, εφόσον αυτό είναι
εφικτό, προς άρση των συνεπειών αυτής (ανωτέρας βίας).
4.
Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και
σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης οποιουδήποτε από τα
συμβαλλόμενα Μέρη.

Άρθρο 10
Υποχρεώσεις του κυρίου του φωτοβολταϊκού συστήματος

Ο κύριος του φωτοβολταϊκού οφείλει να:
1.

Έχει συνάψει και να διατηρεί τη σύμβαση σύνδεσης που αναφέρεται στο σημείο η’
και τη σύμβαση προμήθειας που αναφέρεται στο σημείο θ’ του προοιμίου της
παρούσας στο όνομά του.

2.

Μην προβαίνει σε μεταβολές της ισχύος του φωτοβολταϊκού συστήματος, χωρίς
προηγούμενη ενημέρωση του προμηθευτή.

3.

Μην παρεμβαίνει στην εγκατάσταση και λειτουργία του φωτοβολταϊκού
συστήματος, πλην των απαραίτητων εργασιών συντήρησης και αποκατάστασης
βλαβών.

4.

Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για οποιαδήποτε διακοπή της
λειτουργίας του φωτοβολταϊκού συστήματος για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των
πέντε (5) ημερών, που δεν οφείλεται σε γεγονός ανωτέρας βίας.

5.

Ενημερώνει άμεσα και επιμελώς τον προμηθευτή για κάθε θέμα που επηρεάζει την
ομαλή εκπλήρωση των υποχρεώσεων από την παρούσα σύμβαση.

Άρθρο 11
Λύση σύμβασης
1.
Η παρούσα σύμβαση λύεται αυτοδικαίως (α) με την παρέλευση της προθεσμίας
των είκοσι πέντε (25) ετών που ορίζεται στο άρθρο 4 της παρούσας σύμβασης, (β) στην
περίπτωση αλλαγής προμηθευτή και (γ) στην περίπτωση λύσης της σύμβασης προμήθειας
ή της σύμβασης σύνδεσης που αναφέρονται στο προοίμιο της παρούσας, για οποιονδήποτε
λόγο.
2.

Πρόωρη λύση της συμφωνίας επέρχεται κατόπιν καταγγελίας.

3.
Ο προμηθευτής δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα σε περίπτωση πλημμελούς
εκπλήρωσης όρων αυτής από τον κύριο του φωτοβολταϊκού. Απαραίτητη προϋπόθεση της
άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται η άπρακτη πάροδος προθεσμίας δέκα
πέντε (15) ημερών, η οποία τάσσεται με έγγραφο που κοινοποιείται κατά το άρθρο 13 της
παρούσας σύμβασης στον αντισυμβαλλόμενο, προκειμένου ο τελευταίος να συμμορφωθεί
με τις υποχρεώσεις του (προθεσμία αποκατάστασης).
4.
Ο κύριος του φωτοβολταϊκού δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα χωρίς να
απαιτείται επίκληση σπουδαίου λόγου. Σε περίπτωση οριστικής διακοπής της λειτουργίας
του φωτοβολταϊκού συστήματος, ο κύριος αυτού οφείλει να καταγγείλει χωρίς
καθυστέρηση την παρούσα.
5.
Σε κάθε περίπτωση το δικαίωμα καταγγελίας ασκείται με ιδιαίτερο έγγραφο που
επιδίδεται με ιδιαίτερο έγγραφο. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας άρχονται μετά την
παρέλευση δεκαπέντε (15) ημερών από την επίδοση του εγγράφου αυτού.
6.
Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας, καθένα από τα συμβαλλόμενα Μέρη
οφείλει, πλην των άλλων, να επανορθώσει κάθε θετική και αποθετική ζημία που
προκαλείται στον αντισυμβαλλόμενό του εξαιτίας της πρόωρης λύσης της παρούσας.
7.
Σε περίπτωση που διαπιστωθεί από τη ΔΕΗ ΑΕ ως Διαχειριστή και Κύριο του
Δικτύου η συνδρομή των λόγων της παραγράφου 2 του άρθρου 1 της παρούσας σύμβασης
λύεται η σύμβαση και καταπίπτει υπέρ του προμηθευτή ποινική ρήτρα ύψους 10.000 Ευρώ.

Άρθρο 12
Επίλυση Διαφορών- Δωσιδικία
1.
Ο προμηθευτής και ο κύριος του φωτοβολταϊκού συμφωνούν ότι καθ' όλη τη
διάρκεια ισχύος της παρούσας Σύμβασης θα συνεργάζονται αρμονικά και με πνεύμα καλής
πίστης, έχοντας ως αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας.
2.
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της
παρούσας σύμβασης ή με αφορμή αυτήν και δεν καθίσταται δυνατόν να επιλυθεί φιλικά με
διαδικασία που θα συμφωνήσουν μεταξύ τους τα μέρη, συμφωνείται ρητά ότι
αποκλειστικά αρμόδια είναι τα τακτικά δικαστήρια Αθηνών.

Άρθρο 13
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία
1.
Επίσημη γλώσσα της παρούσας σύμβασης είναι η ελληνική, πλην ορισμένων
τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής
αποδόσεως των όρων αυτών. Η μεταξύ των συμβαλλόμενων Μερών αλληλογραφία θα
γίνεται στην ελληνική γλώσσα και όλα τα έγγραφα, σημειώματα, σχέδια, επιστολές κ.λπ. θα
συντάσσονται στην ελληνική, πλην ορισμένων τεχνικοοικονομικών όρων που ενδεχομένως
διατυπώνονται στην αγγλική χάριν πιστής αποδόσεως των όρων αυτών.
2.
Η κοινοποίηση κάθε εγγράφου μεταξύ των συμβαλλομένων, που αφορά στην
παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη διεύθυνση
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από τα συμβαλλόμενα
Μέρη ως αποδέκτης αυτών.
Ρητά διευκρινίζεται ότι:
α)
Έγγραφο που αποστέλλεται με τηλεομοιοτυπία, θεωρείται ότι περιήλθε στον
αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα τηλεομοιοτυπίας του αποδέκτη
γνωστοποιήσει την παραλαβή αυτού πριν από την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι
περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.
β)
Υπό τον όρο ότι τα συμβαλλόμενα Μέρη συμφώνησαν εγγράφως τον τρόπο τον
οποίο θεωρούν ως αποδεικτικό αποστολής εγγράφου με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, τότε
έγγραφο που αποστέλλεται με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, θεωρείται ότι περιήλθε στον
αποδέκτη την ημέρα της αποστολής του, εάν το σύστημα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του
αποδέκτη κατέγραψε την παραλαβή αυτού πριν την 15η ώρα. Διαφορετικά θεωρείται ότι
περιήλθε την επόμενη της αποστολής ημέρα.

Άρθρο 14
Εφαρμοστέο Δίκαιο
Η παρούσα Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο.

Άρθρο 15
Ερμηνευτικές διατάξεις
1.
Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα σύμβαση έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στους ν. 2773/1999, ν. 3426/2005, ν. 3468/2006, ν. 3734/2009, στην
ΚΥΑ…./2009, στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας, στον Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου καθώς και τη λοιπή νομοθεσία.
2.
Αναφορά σε οποιονδήποτε νόμο ή άρθρο νόμου νοείται ότι γίνεται στις αντίστοιχες
διατάξεις, όπως αυτές εκάστοτε ισχύουν, εκτός εάν διαφορετικά αναφέρεται στην παρούσα
σύμβαση.

3.
Οι επικεφαλίδες έχουν προστεθεί μόνο για λόγους διευκολύνσεως της αναφοράς
και δεν λαμβάνονται υπόψη κατά την ερμηνεία της παρούσας.
4.

Όλοι ανεξαιρέτως οι όροι της παρούσας σύμβασης θεωρούνται ουσιώδεις.

5.
Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας σύμβασης δεν επιφέρει συνολική
ακυρότητα αυτής.

Άρθρο 16
Κοινοποιήσεις
Ο προμηθευτής οφείλει να κοινοποιήσει άμεσα αντίγραφο της παρούσας σύμβασης στη
ΡΑΕ, στο ΔΕΣΜΗΕ και στην Τοπική Υπηρεσία Δικτύου της ΔΕΗ (Περιοχή).

Οι συμβαλλόμενοι

Για τον
Προμηθευτή

Για τον κύριο του

