ΣΥΜΒΑΣΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ ΕΡΓΩΝ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ
ΜΕΤΑΞΥ ΔΕΗ Α.Ε. ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥ

Οι εξής συμβαλλόμενοι: η εταιρεία ΔΕΗ Α.Ε. ως Διαχειριστής του Δικτύου – Χαλκοκονδύλη 30,
Αθήνα, που θα ονομάζεται στο εξής «ΔΕΗ» και για την παρούσα Σύμβαση θα εκπροσωπείται νόμιμα
από τον κ. ΓΡ. ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟ Δ/ντή Ανάπτυξης και Διαχείρισης Δικτύων και δεύτερον ο
κ…………………….

Δ/νση………………………………………………..., που θα ονομάζεται στο

εξής «Παραγωγός», λαμβάνοντας υπόψη:
α) το Νόμο 2773/1999 «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας. Ρύθμιση θεμάτων
ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α 286).
β) το Νόμο 2941/2001 «Απλοποίηση διαδικασιών αδειοδότησης Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας»
(ΦΕΚ Α 201).
σύμφωνα με τους οποίους ο εν λόγω παραγωγός δεν έχει υποχρέωση έκδοσης αδειών παραγωγής
και εγκατάστασης, συμφώνησαν και συνομολόγησαν τα ακόλουθα:
ΑΡΘΡΟ 1
Αντικείμενο της Σύμβασης
Η ΔΕΗ αναλαμβάνει την υποχρέωση να μελετήσει και κατασκευάσει τα αναγκαία έργα για τη σύνδεση
με το Δίκτυο, του φωτοβολταϊκού σταθμού του Παραγωγού, ισχύος …….kW που θα είναι
εγκατεστημένο ……………………………………………………………………………………………………
ΑΡΘΡΟ 2
Περιγραφή και κόστος των έργων σύνδεσης
1.

Μετά από προμελέτη που συνέταξε η ΔΕΗ, ως βέλτιστη τεχνικά και οικονομικά λύση,
για τη σύνδεση του φωτοβολταϊκού σταθμού του Παραγωγού με το Δίκτυο, είναι
αναγκαίο να εγκατασταθεί από τη ΔΕΗ νέα κατάλληλη ηλεκτρονική μετρητική διάταξη
με ενσωματωμένο GMS modem για τη μέτρηση της εισερχόμενης και εξερχόμενης
από το δίκτυο της ΔΕΗ ενέργειας.

2.

Το προϋπολογιστικό κόστος των πιο πάνω έργων, συμπεριλαμβανομένων και των
γενικών

δαπανών,

με

το

οποίο

θα

επιβαρυνθεί

ο

Παραγωγός,

ανέρχεται

από

προμελέτη σε .................. ευρώ (……….…..€) πλέον Φ.Π.Α.
3.

Μετά το πέρας κατασκευής των πιο πάνω έργων θα συνταχθεί απολογισμός των
δαπανών από τη ΔΕΗ και θα γνωστοποιηθεί στον Παραγωγό εντός δύο (2) μηνών

από

την

ολοκλήρωση

των

έργων.

Εντός

προθεσμίας

ενός

(1)

μηνός

από

την

παραπάνω γνωστοποίηση, είτε ο Παραγωγός οφείλει να καταβάλει άτοκα στην ΔΕΗ τη
διαφορά τιμήματος που προέκυψε από την υπέρβαση του προϋπολογιστικού κόστους,
είτε η ΔΕΗ οφείλει να επιστρέψει επίσης άτοκα στον Παραγωγό τη διαφορά τιμήματος
που προέκυψε από το μειωμένο σε σχέση με τον προϋπολογισμό κόστος.
4.

Όλες οι εγκαταστάσεις που αναφέρονται στην παράγραφο 1 του παρόντος άρθρου θα
ανήκουν στην αποκλειστική κυριότητα, νομή και κατοχή της ΔΕΗ. Επίσης ο Παραγωγός,
βαρύνεται με τα έξοδα συντήρησης, επισκευής ή και αντικατάστασης (μη οφειλομένης σε
υπαιτιότητα της ΔΕΗ) των εγκαταστάσεων της παρ. 1 του παρόντος άρθρου, όποτε τούτο
απαιτείται, κατά την αιτιολογημένη κρίση της ΔΕΗ.

5.

Εάν

διαπιστωθεί

ότι η εγκατάσταση του Παραγωγού επηρεάζει ανεπίτρεπτα τα

συστήματα Τηλεχειρισμού Ακουστικής Συχνότητας (ΤΑΣ), ο Παραγωγός θα πρέπει να
λάβει μέτρα για την άρση των παρεμβολών ακόμα και στην περίπτωση όπου οι
παρεμβολές διαπιστωθούν μετά τη σύνδεση και θέση σε λειτουργία του εξοπλισμού.
6.

Προϋπόθεση για τη σύνδεση, αποτελεί η υλοποίηση των ακολούθων:

6.1

Πρόβλεψη προστασίας απόζευξης του σταθμού μέσω διατάξεων του αντιστροφέα ή με
άλλο τρόπο, εις τρόπον ώστε ο σταθμός να αποσυνδέεται τόσο σε περίπτωση
έλλειψης

τάσης

από

το

δίκτυο

της

ΔΕΗ

(προς

αποφυγή

του

φαινομένου

της

νησιδοποίησης) όσο και στην περίπτωση που η τάση και η συχνότητα αποκλίνουν των
ακολούθων ορίων:
•

Τάση: από +15% έως -20% επί της ονομαστικής (230 V)

•

Συχνότητα: ± 0,5 Hz της ονομαστικής (50 Hz)

Σε περίπτωση υπέρβασης των πιο πάνω ορίων, ο αντιστροφέας θα τίθεται εκτός (αυτόματη
απόζευξη) με τις ακόλουθες χρονικές ρυθμίσεις:

6.2

•

θέση εκτός του αντιστροφέα σε 0,5 sec

•

επανάζευξη του ανπστροφέα μετά από 3 min

Εάν

κατά

τη

λειτουργία

του

φωτοβολταϊκού

σταθμού

διαπιστωθούν

προβλήματα

αρμονικών, έγχυσης συνεχούς τάσεως στο Δίκτυο κ.λπ., θα πρέπει ο Παραγωγός να
λάβει τα κατάλληλα μέτρα (π.χ. φίλτρα), που θα του υποδείξει η ΔΕΗ, προς άρση των
προβλημάτων αυτών.

ΑΡΘΡΟ 3
Καταβολή δαπανών – Προθεσμίες
1.

Ο

Παραγωγός,

παρούσας,

θα

μέσα

σε

προθεσμία

υποβάλει

στην

τριών

αρμόδια

(3)

μηνών

υπηρεσία

της

από
ΔΕΗ

την

υπογραφή

την

αίτηση

για

της
την

κατασκευή των έργων σύνδεσης και ταυτόχρονα θα καταβάλει το προϋπολογιστικό
κόστος που αναφέρεται στην παράγραφο 2 του Άρθρου 2 της παρούσας.
2.

Η

ΔΕΗ

αναλαμβάνει

αρμοδιότητας της

μέσα

την

υποχρέωση

σε

προθεσμία

να

όχι

κατασκευάσει

μεγαλύτερη

δύο

τα

έργα

σύνδεσης

(2)

μηνών

από

την

υποβολή της αίτησης του Παραγωγού και την καταβολή του κόστους που προβλέπεται
στην προηγούμενη παράγραφο.
3.

Ο Παραγωγός υποχρεούται να αναλάβει με δαπάνες του την υπεράσπιση της ΔΕΗ σε κάθε
τυχόν σχετική αγωγή ή και μήνυση που θα εγείρει οποιοσδήποτε κατά της ΔΕΗ ή και του
προσωπικού της για λόγους που έχουν σχέση με την παρούσα Σύμβαση. Συμφωνείται ρητά
ότι οποιαδήποτε διένεξη σε σχέση με την παρούσα Σύμβαση συνιστά λόγο αντίστοιχης
παράτασης του χρόνου εκτέλεσης της.
ΑΡΘΡΟ 4
Όριο Ιδιοκτησίας

1.

Το

όριο

διαχωρισμού

ευθύνης

και

ιδιοκτησίας

μεταξύ

ΔΕΗ

και

Παραγωγού

συμφωνείται να είναι οι ακροδέκτες προς την πλευρά του Παραγωγού του μετρητή
που θα εγκατασταθεί στην έξοδο του σταθμού του Παραγωγού. Κάθε μέρος είναι αποκλειστικά
υπεύθυνο για κάθε ζημιά ή βλάβη σε περιουσία τρίτων ή σε οποιαδήποτε πρόσωπα και φέρει
αυτό μόνον οποιαδήποτε ευθύνη, ποινική ή αστική, μέσα στην περιοχή του που καθορίζεται
από το παραπάνω όριο.
2.

Όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις που ανήκουν στον Παραγωγό πρέπει να πληρούν
τους

όρους

των

νομοθετημένων

κανονισμών

που

ισχύουν

και

γενικά

να

είναι

σύμφωνες με τους κανόνες της επιστήμης και της τέχνης.
ΑΡΘΡΟ 5
Ανωτέρα Βία
1.

Η

ισχύς

της

παρούσας

Σύμβασης

αναστέλλεται

σε

περίπτωση

που

συμβούν

περιστατικά ανωτέρας βίας, τα οποία εμποδίζουν την εκτέλεση των υποχρεώσεων των
συμβαλλομένων. Ως τέτοια περιστατικά νοούνται ιδίως η πλημμύρα, ο κεραυνός, ο
σεισμός, η πυρκαγιά, η έκρηξη, ο πόλεμος, η κατάσταση εθνικής ανάγκης, καθώς και

κάθε απρόβλεπτο γεγονός που δεν μπορεί να αποτραπεί με μέτρα άκρας επιμέλειας και
σύνεσης. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος
που αδυνατεί να εκπληρώσει τις από τη Σύμβαση οριζόμενες υποχρεώσεις του, ανακοινώνει
αμέσως την αδυναμία του αυτή στο άλλο μέρος και λαμβάνει κάθε πρόσφορο μέτρο για την
άρση της. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία.
2.

Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνον ως λόγος καθυστέρησης και όχι
ως λόγος αποζημίωσης των συμβαλλομένων μερών.
ΑΡΘΡΟ 6
Καταγγελία Σύμβασης

1

Κάθε συμβαλλόμενος σε περίπτωση μη εκπλήρωσης ή πλημμελούς εκπλήρωσης των
υποχρεώσεων του άλλου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη Σύμβαση, όλων των εν λόγω
υποχρεώσεων θεωρουμένων εξ' ίσου ουσιωδών, δικαιούται να απευθύνει στο άλλο μέρος
ειδική πρόσκληση στη οποία να ζητά να προβεί σε συγκεκριμένη ενέργεια προς άρση της
παράβασης, θέτοντας προθεσμία τουλάχιστον τριών (3) ημερών προς τούτο. Σε περίπτωση
που το άλλο μέρος δεν συμμορφωθεί εντός της προθεσμίας, το θιγόμενο μέρος δικαιούται να
καταγγείλει αζημίως γι' αυτό τη Σύμβαση, δικαιούμενο επίσης να απαιτήσει την αποκατάσταση
κάθε ζημίας που προήλθε εξ' αυτής της αιτίας από το άλλο μέρος.

2.

Η καταγγελία γίνεται με έγγραφο που επιδίδεται με δικαστικό επιμελητή και επιφέρει
τις συνέπειες της μετά την ενδέκατη ημέρα από την ημερομηνία επίδοσης και πάντως
όχι μετά παρέλευση τριάντα (30) ημερών από την ανωτέρω ημερομηνία. Αν μέσα στην
παραπάνω προθεσμία αρθούν οι λόγοι καταγγελίας το θιγόμενο μέρος δύναται με σχετικό
έγγραφο του να δηλώσει προς το άλλα ότι η καταγγελία καθίσταται ανενεργός.

3.

Ο Παραγωγός αναλαμβάνει ρητά την υποχρέωση και αποδέχεται να αποζημιώσει
πλήρως τη ΔΕΗ για οποιαδήποτε ζημιά ήθελε αυτή υποστεί καθώς επίσης και να
καταβάλλει τις δαπάνες στις οποίες θα έχει υποβληθεί αυτή, σε κάθε περίπτωση που,
από υπαιτιότητα όχι δική της, δεν καταστεί δυνατή η εγκατάσταση του υπ' όψη
σταθμού και ματαιωθεί, εξ' αυτής της αιτίας, η υλοποίηση της παρούσας Σύμβασης.
ΑΡΘΡΟ 7
Γνωστοποιήσεις

Όλες οι γνωστοποιήσεις σύμφωνα με την παρούσα Σύμβαση θα γίνονται γραπτώς και οι σχετικές
ειδοποιήσεις θα αποστέλλονται στην αντίστοιχη διεύθυνση του κάθε συμβαλλόμενου μέρους.
Για τη ΔΕΗ η διεύθυνση είναι ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ......................................................... …………………………

Για τον Παραγωγό η διεύθυνση είναι……………………………………………τηλ.......…………………….
Όλες οι τροποποιήσεις της Σύμβασης πρέπει να γίνονται γραπτώς και να υπογράφονται και από τα
δύο μέρη.
Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Παραγωγός θα πρέπει να γνωστοποιήσει στη ΔΕΗ
εγγράφως ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπο του, ο οποίος θα καλείται Κύριος Εκπρόσωπος. Το εν
λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του Παραγωγού και θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος
να τον εκπροσωπεί σε όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και να προβαίνει εξ'
ονόματος του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που ενδεχομένως να
αναφύονται.
ΑΡΘΡΟ 8
Ειδικός Όρος
Η παρούσα Σύμβαση αφορά αποκλειστικά και μόνο στην κατασκευή των έργων σύνδεσης του
σταθμού του Παραγωγού με το Δίκτυο.
Τα θέματα που σχετίζονται με την πώληση της ηλεκτρικής ενέργειας, θα ρυθμίζονται στη Σύμβαση
Αγοραπωλησίας που θα υπογραφεί μεταξύ του ΔΕΣΜΗΕ Α.Ε. και του Παραγωγού, σύμφωνα με όσα
καθορίζονται στον Κώδικα Διαχείρισης του Συστήματος και στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Ρητά συμφωνείται ότι:
•

Η

σύνδεση

με

το

Δίκτυο

(θέση

υπό

τάση),

προσωρινή

ή

οριστική,

δεν

θα

πραγματοποιηθεί πριν υπογραφεί η Σύμβαση Αγοραπωλησίας.
•

Μετά την έγκριση του Κώδικα Διαχείρισης του Δικτύου με Υπουργική Απόφαση, θα
υπογραφεί μεταξύ του Παραγωγού και του Διαχειριστή του Δικτύου η οριστική Σύμβαση
Σύνδεσης με το Δίκτυο όπου θα ρυθμίζονται τα γενικότερα θέματα που σχετίζονται με τη
σύνδεση και Λειτουργία του σταθμού (θέματα συντήρησης, ελέγχων, διαθεσιμότητας του
δικτύου σύνδεσης κ,λπ).

•

Για οποιεσδήποτε τροποποιήσεις ή/και συμπληρώσεις τυχόν επέλθουν με μεταγενέστερα
της παρούσας νομοθετήματα, η ΔΕΗ δεν φέρει οιανδήποτε ευθύνη, ο Παραγωγός δε,
οφείλει αφενός να προσκομίσει τυχόν πρόσθετα έγγραφα κ.λπ. που θα απαιτηθούν,
αφετέρου δε να καταβάλει στη ΔΕΗ οποιοδήποτε ποσό τυχόν απαιτηθεί από εργασίες
που αυτή ήδη εκτέλεσε ή πρόσθετες που τυχόν θα απαιτηθεί να εκτελέσει.

Οι όροι «Δίκτυο», «Διαχειριστής του Δικτύου», «Διαχειριστής του Συστήματος (ΔΕΣΜΗΕ Α. Ε.)» και
«Παραγωγός» έχουν την έννοια που ορίζεται στο Νόμο 2773/99.
ΑΡΘΡΟ 9
Επίλυση διαφορών - Δωσιδικία
Για την επίλυση οποιασδήποτε διαφοράς που αναφύεται από την εφαρμογή της παρούσας 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.
Αφού συνομολόγησαν και αποδέχτηκαν όλους τους προεκτεθέντες όρους οι συμβαλλόμενοι,
συντάχθηκε η παρούσα Σύμβαση σε δύο όμοια πρωτότυπα, και αφού υπέγραψαν και οι δύο
συμβαλλόμενοι, έλαβαν ο καθένας από ένα.
Αθήνα …………………….
Για τον Παραγωγό
(Υπογραφή)

Για τη ΔΕΗ
(Υπογραφή)

