ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ
ΣΤΗΝ ΑΓΟΡΑ ΜΔΝ

Στην Αθήνα, σήμερα, ημέρα……….. την………………201…,
ΜΕΤΑΞΥ
Αφενός της εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ
ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ [ΔΕΔΔΗΕ] Α.Ε.», ως
Διαχειριστή των ηλεκτρικών συστημάτων των Μη Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής
«ΜΔΝ»), που εδρεύει στην Αθήνα, επί της οδού………………………, αρ. ….., Τ.Κ.
……….., με Α.Φ.Μ. …………….., Δ.Ο.Υ. …………., που στο εξής και χάριν
συντομίας θα καλείται «Διαχειριστής ΜΔΝ» και εκπροσωπείται νόμιμα για την
υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από το Διευθύνοντα Σύμβουλο αυτής,
ΚΑΙ
αφετέρου
της
εταιρείας
με
την
επωνυμία
«……………………………………………...» ως Εκπροσώπου Φορτίου στα ΜΔΝ,
που εδρεύει στην …………………., επί της οδού ………………….. αριθμ. ………..
Τ.Κ…………., με Α.Φ.Μ. …………………………, Δ.Ο.Υ. ……………………..,
που στο εξής και χάριν συντομίας θα καλείται «Εκπρόσωπος Φορτίου» και
εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης από τον
……………………………….., με την ιδιότητα του ………………
αφού έλαβαν υπόψη:
α) το ν.4001/2011 (ΦΕΚ Α’ 179) «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών
Ηλεκτρισμού και Φυσικού Αερίου για Έρευνα, Παραγωγή και δίκτυα μεταφοράς
Υδρογονανθράκων και άλλες ρυθμίσεις», ως ισχύει, και ιδίως τα άρθρα 129 και 130
αυτού,
β) το ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286) «Απελευθέρωση της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας Ρύθμιση θεμάτων ενεργειακής πολιτικής και λοιπές διατάξεις» (ΦΕΚ Α' 286), ως
ισχύει,
γ) το ν.3426/2005 (ΦΕΚ Α’ 309) «Επιτάχυνση της διαδικασίας για την απελευθέρωση
της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας», ως ισχύει,
δ) Τον Κώδικα Διαχείρισης των Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας των Μη
Διασυνδεδεμένων Νησιών (εφεξής ‘Κώδικας ΜΔΝ’), όπως εγκρίθηκε με την υπ’ αρ.
…/2014 απόφαση της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ …/…2.2014),
ε) τον Κώδικα Προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας (εφεξής ‘Κώδικας Προμήθειας’),
όπως κάθε φορά ισχύει, (ΦΕΚ Β’ …/201…),
στ) Την εγκεκριμένη, με την υπ’ αρ. …/2014 απόφαση ΡΑΕ, μεθοδολογία
υπολογισμού του ανταλλάγματος των ΥΚΩ ΜΔΝ, όπως κάθε φορά ισχύει, (ΦΕΚ Β΄
…/…2.2014),

ζ) την απόφαση 102/2007 της ΡΑΕ «Μεθοδολογία υπολογισμού του μέσου
μεταβλητού κόστους παραγωγής της ΔΕΗ Α.Ε. στα ΜΔΝ», ΦΕΚ Β΄ 890/05.06.2007,
ως ισχύει, και της εκάστοτε αποφάσεις της ΡΑΕ για την εφαρμογή της μεθοδολογίας
αυτής και υπολογισμού του μέσου μεταβλητού κόστους (ΜΜΚ), όπως εκάστοτε
ισχύει,
η) το ν.4203/2013 (ΦΕΚ Α’ 235/1.11.2013) «Ρυθμίσεις Ανανεώσιμων Πηγών
Ενέργειας και άλλες διατάξεις» και ιδίως την παράγραφο 11 του άρθρου 20,
θ) Την υπ’ αριθμ. …….. άδεια προμήθειας ή άλλο σχετικό νομιμοποιητικό έγγραφο
που προβλέπεται στην κείμενη νομοθεσία, δυνάμει του οποίου δραστηριοποιείται ο
Εκπρόσωπος Φορτίου στην Αγορά ΜΔΝ
συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά τα ακόλουθα:

Άρθρο πρώτο
Αντικείμενο
1. Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης είναι οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα
των συμβαλλόμενων μερών για τη δραστηριοποίηση του Εκπροσώπου Φορτίου
στην Αγορά ΜΔΝ με βάση τις διατάξεις του Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ (π.χ. ο
τρόπος υπολογισμού των χρεώσεων του για την ενέργεια που απορροφούν από το
Δίκτυο των Συστημάτων ΜΔΝ οι μετρητές τους οποίους εκπροσωπεί, καθώς και
οι διαδικασίες εκκαθάρισης των συναλλαγών) και με βάση την παρούσα εφόσον
αυτά ορίζονται ειδικότερα.
2. Για ό,τι δεν ρυθμίζεται ρητά στην παρούσα Σύμβαση ισχύουν οι διατάξεις του
Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ.
3. Οι Συμβαλλόμενοι αναλαμβάνουν τη ρητή και ανεπιφύλακτη δέσμευση να
εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις που τους αναλογούν, με βάση τα καθοριζόμενα
στον Κώδικα Διαχείρισης ΜΔΝ, στην λοιπή κείμενη νομοθεσία και το
περιεχόμενο της παρούσας Σύμβασης.
4. Για τους σκοπούς της παρούσας Σύμβασης, ισχύουν οι ορισμοί που αναφέρονται
στον Κώδικα ΜΔΝ.
Άρθρο δεύτερο
Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
1. Τα συμβαλλόμενα μέρη υποχρεούνται να ενεργούν και να συμμορφώνονται με τις
διατάξεις του συνόλου της νομοθεσίας που διέπει την αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας, όπως κάθε φορά ισχύει, και ιδίως με τις διατάξεις που αφορούν τη
δραστηριότητά τους στα Συστήματα ΜΔΝ.
2. Η δραστηριότητα της Προμήθειας στα ΜΔΝ διέπεται από τις διατάξεις του
Κώδικα ΜΔΝ και του Κώδικα Προμήθειας.
3. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης, θα πρέπει να τροποποιούνται, να ερμηνεύονται
και να συμμορφώνονται με την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Άρθρο τρίτο
Υποχρεώσεις των συμβαλλόμενων μερών στο πλαίσιο της Σύμβασης
1. Ο Διαχειριστής ΜΔΝ αναλαμβάνει, στο πλαίσιο της λειτουργίας των Συστημάτων
ΜΔΝ, να:
α) Τηρεί ανά Σύστημα ΜΔΝ αρχεία Εγχεόμενης Ενέργειας για την τεκμηρίωση
των υπολογισμών των εκκαθαρίσεων στα Συστήματα ΜΔΝ.
β) Συλλέγει τα στοιχεία από τους Συμβατικούς Σταθμούς Παραγωγής, ελέγχει και
επαληθεύει τα δεδομένα αυτά.
γ) Συλλέγει τις μετρήσεις από Σταθμούς ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Υβριδικούς Σταθμούς,
ανά Σύστημα ΜΔΝ, ελέγχει και πιστοποιεί την παραγόμενη ενέργεια.
2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας εκκαθάρισης στα ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ
υπολογίζει, για κάθε περίοδο τιμολόγησης, χρεώσεις ή πιστώσεις για τον
Εκπρόσωπο Φορτίου, σύμφωνα με το τέταρτο άρθρο.
3. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να συμμορφώνεται με τις διατάξεις του Κώδικα
και να καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την ομαλή συνεργασία του με τον
Διαχειριστή ΜΔΝ σε σχέση με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις που
απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση.

Άρθρο τέταρτο
Υπολογισμός Χρεώσεων/ Πιστώσεων
1. Για κάθε περίοδο εκκαθάρισης ο Διαχειριστής ΜΔΝ προβαίνει στον υπολογισμό
των κάτωθι χρεώσεων/πιστώσεων, ανά Σύστημα ΜΔΝi:
α) Οι χρεώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου (ΧΕΦj) για την ενέργεια υπολογίζονται
ως εξής:
ΧΕΦj = ΜΠΚΠi x QΧ(ΣΜ)i + MMK(ΜΔΝ)i x QX(AΠΕ)i
Όπου:
ΜΠΚΠi : η τιμή, σε €/MWh, που προκύπτει από το μέσο πλήρες κόστος
παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας από Συμβατικές Μονάδες σε κάθε Σύστημα
ΜΔΝ i, όπως υπολογίζεται από τον Διαχειριστή ΜΔΝ,
QΧ(ΣΜ)i : η Ενέργεια Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου από Συμβατικές Μονάδες
στο Σύστημα ΜΔΝi ανά περίοδο εκκαθάρισης
MMK(ΜΔΝ)i : η τιμή, σε €/MWh, του Μέσου Μεταβλητού Κόστους παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας από Συμβατικές Μονάδες, όπως αυτό υπολογίζεται από
τη ΡΑΕ και ισχύει για το Σύστημα ΜΔΝ για το μήνα εκκαθάρισης, σύμφωνα με
τις ισχύουσες διατάξεις,
QΧ(AΠΕ)i: η Ενέργεια Χρέωσης Εκπροσώπου Φορτίου από Μονάδες
ΑΠΕ/ΣΗΘΥΑ και Μονάδων Υβριδικών στο Σύστημα ΜΔΝi ανά περίοδο
τιμολόγησης
β) Οι χρεώσεις και πιστώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου για τις Υπηρεσίες Κοινής
Ωφέλειας (ΥΚΩ) που προκύπτουν από τον υπολογισμό των ποσών που
δικαιούται ο Εκπρόσωπος Φορτίου, ως αντάλλαγμα για τη δραστηριοποίησή
του στο Σύστημα ΜΔΝ i, καθώς και του ποσού που πρέπει να αποδώσει στον
αρμόδιο Διαχειριστή ΜΔΝ από τις αντίστοιχες χρεώσεις για ΥΚΩ που

αναλογούν στους Πελάτες του, με βάση τα προβλεπόμενα στην κείμενη
νομοθεσία. Ειδικότερα, οι πιστώσεις για το αντάλλαγμα που δικαιούται ο
Προμηθευτής για τη δραστηριοποίησή του στα ΜΔΝ (ΥΚΩ ΜΔΝ),
υπολογίζεται καταρχήν προκαταρκτικά από τον Διαχειριστή ΜΔΝ για κάθε
περίοδο εκκαθάρισης με βάση τα στοιχεία αμοιβής του Παραγωγού από
Συμβατικούς Σταθμούς και τα σχετικώς καθοριζόμενα στη μεθοδολογία
υπολογισμού των εν λόγω δαπανών ΥΚΩ, και εκκαθαρίζονται οριστικά σε
ετήσια βάση, ύστερα από τον έλεγχο της ΡΑΕ ως προς το εύλογο ή μη του
ύψους και του είδους των επιμέρους δαπανών της δραστηριότητας της
παραγωγής, κατά τον υπολογισμό του ανταλλάγματος των ΥΚΩ της
παραγράφου 1 του άρθρου 1 της υπ’ αριθμ. ΠΔ5/ΗΛ/Β/Φ1Β/12924/13.06.2007
(ΦΕΚ Β΄1040/25.06.2007) Υπουργικής Απόφασης, όπως τροποποιήθηκε και
ισχύει. Για τις πιστώσεις για τα ανταλλάγματα των λοιπών ΥΚΩ που παρέχει ο
Εκπρόσωπος Φορτίου ακολουθούνται οι διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.
γ) Λοιπές χρεώσεις ή πιστώσεις του Εκπροσώπου Φορτίου (Χρεώσεις Χρήσης
Δικτύου, υπέρ τρίτων κτλ) με βάση τα προβλεπόμενα στην κείμενη νομοθεσία,
εφόσον δεν προβλέπεται ρητά από την κείμενη νομοθεσία διαφορετικός τρόπος
απόδοσής τους στους δικαιούχους τους.
2. Η συνολική χρέωση/πίστωση του Εκπροσώπου Φορτίου προκύπτει ως το
άθροισμα των επιμέρους χρεοπιστώσεων για το πλήθος των Συστημάτων ΜΔΝ
(n), ήτοι:
n

    i
i 1

Άρθρο πέμπτο
Εγγυήσεις προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ
1.

2.

Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να καταβάλει στον Διαχειριστή ΜΔΝ, εγγυήσεις
για την δραστηριοποίησή του στην Αγορά ΜΔΝ, σύμφωνα με τις διαδικασίες και
υπολογισμούς που περιγράφονται στον Κώδικα ΜΔΝ.
Μέχρι την έγκριση της μεθοδολογία υπολογισμού των εγγυήσεων που
προβλέπεται στο άρθρο Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν
βρέθηκε. του Κώδικα ΜΔΝ, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει το ύψος των
αναγκαίων εγγυήσεων εφαρμόζοντας τα οριζόμενα στο άρθρο αυτό με κατά την
κρίση του υπολογισμούς και εκτιμήσεις, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους των
συμβάσεων που έχει συνάψει με Παραγωγούς στο αντίστοιχο Σύστημα ΜΔΝ,
καθώς και τις σχετικές ισχύουσες ρυθμιστικές αποφάσεις (πχ προϋπολογιστικό
ΜΜΚ παραγωγής με βάση την κείμενη νομοθεσία, εγκεκριμένο αντάλλαγμα
ΥΚΩ_ΜΔΝ κτλ). Επιπλέον δεν λαμβάνονται υπόψη συντελεστές
φερεγγυότητας.
Άρθρο έκτο
Παροχή στοιχείων Εκπροσώπου Φορτίου

1. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να υποβάλλει στο Διαχειριστή ΜΔΝ τις
Δηλώσεις Εκπροσώπησης σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα ΜΔΝ.
2. Ο Εκπρόσωπος Φορτίου οφείλει να παρέχει στον Διαχειριστή ΜΔΝ, κατόπιν

έγγραφου αιτήματός του, κάθε στοιχείο το οποίο απαιτείται για την εκτέλεση της
παρούσας Σύμβασης, συμπεριλαμβανομένου και του συνόλου των
δικαιολογητικών/παραστατικών που σχετίζονται με αυτή.

Άρθρο έβδομο
Διάρκεια Σύμβασης
1. Η παρούσα σύμβαση ισχύει από τη σύναψη της μέχρι την αντικατάσταση της κατά
τις διατάξεις του Κεφαλαίου 54 του Κώδικα ΜΔΝ.
2. Οι όροι της παρούσας Σύμβασης δεσμεύουν αποκλειστικά τα συμβαλλόμενα μέρη
αυτής.
Άρθρο όγδοο
Εκκαθάριση Συναλλαγών - Έκδοση τιμολογίων
1. Μετά το πέρας κάθε περιόδου εκκαθάρισης, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει τα
ποσά του τέταρτου άρθρου, και ακολουθεί τη διαδικασία της Μηνιαίας
Εκκαθάρισης που προβλέπεται στον Κώδικα ΜΔΝ (έκδοση και κοινοποίηση
Κατάστασης Μηνιαίας Εκκαθάρισης, αξιολόγηση αντιρρήσεων, έκδοση
τιμολογίων, λογιστικοποίηση/εξόφληση κτλ) με τις κατάλληλες προσαρμογές για
την εφαρμογή των διατάξεων βάσει μέσων μηνιαίων μεγεθών. Η Κατάσταση
Μηνιαίας Εκκαθάρισης, βασίζεται στα στοιχεία που υποβάλλονται από τους
Παραγωγούς από Συμβατικές Μονάδες στα ΜΔΝ, καθώς και λοιπά στοιχεία που
διαθέτει ο Διαχειριστής ΜΔΝ (μετρήσεις κτλ).
2. Μετά το τέλος κάθε ημερολογιακού έτους, ο Διαχειριστής ΜΔΝ υπολογίζει τα
τελικά απολογιστικά ποσά του τέταρτου άρθρου, λαμβάνοντας υπόψη τα
απολογιστικά στοιχεία για τη δραστηριότητα της παραγωγής στα Συστήματα
ΜΔΝ, και ακολουθεί τη διαδικασία της Ετήσιας Οριστικής Εκκαθάρισης, όπως
προβλέπεται στον Κώδικα ΜΔΝ (υποβολή στη ΡΑΕ των απολογιστικών
στοιχείων για έλεγχο και έγκριση, έκδοση και κοινοποίηση Κατάστασης Ετήσιας
Εκκαθάρισης,
αξιολόγηση
αντιρρήσεων,
έκδοση
τιμολογίων,
λογιστικοποίηση/εξόφληση).

Άρθρο ένατο
Ανωτέρα βία
1. Οι υποχρεώσεις των συμβαλλομένων μερών, 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 τα αναφερόμενα στον Κώδικα ΜΔΝ (παράγραφος 1 του άρθρου
Σφάλμα! Το αρχείο προέλευσης της αναφοράς δεν βρέθηκε.).
2. Σε περίπτωση που συμβούν τα παραπάνω περιστατικά, το συμβαλλόμενο μέρος,
που αδυνατεί να εκπληρώσει τις οριζόμενες από την παρούσα σύμβαση
υποχρεώσεις του, οφείλει, εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την στιγμή που
το γεγονός ανωτέρας βίας έλαβε χώρα, να ανακοινώσει 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. Η αναστολή ισχύει όσο διαρκεί η ανωτέρα βία
και δεν αφορά υποχρεώσεις των οποίων η εκπλήρωση δεν επηρεάζεται από τη
φύση του γεγονότος ανωτέρας βίας.
3. Το συμβαλλόμενο μέρος που εξαιτίας της ανωτέρας βίας δεν εκτελεί τις
συμβατικές του υποχρεώσεις, οφείλει να παρέχει τακτικά έγγραφες αναφορές
προς το αντισυμβαλλόμενο μέρος, καθώς και να καταβάλλει κάθε προσπάθεια,
εφόσον αυτό είναι εφικτό, προς άρση των συνεπειών της.
4. Τα περιστατικά ανωτέρας βίας είναι αποδεκτά μόνο ως λόγος καθυστέρησης και
σε καμία περίπτωση δεν γεννούν αξίωση αποζημίωσης υπέρ οποιουδήποτε εκ των
συμβαλλομένων μερών.
Άρθρο δέκατο
Δικαιώματα απορρέοντα από τη Σύμβαση
Τα δικαιώματα του Εκπροσώπου Φορτίου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση
είναι προσωποπαγή και ισχύουν για όσο χρονικό διάστημα οι εκδοθείσες άδειες
προμήθειας ή η απόφαση εξαίρεσης από την υποχρέωση λήψης τους είναι επ’
ονόματί του.
Άρθρο ενδέκατο
Καταγγελία Σύμβασης
1. Με την επιφύλαξη ειδικότερων νομοθετικών διατάξεων, κάθε συμβαλλόμενος,
δικαιούται να καταγγείλει εγγράφως την παρούσα σύμβαση σε περίπτωση μη
εκπλήρωσης
ή
πλημμελούς
εκπλήρωσης
των
υποχρεώσεων
του
αντισυμβαλλομένου οι οποίες απορρέουν από την σύμβαση αυτή και σε κάθε
περίπτωση που ρητά αναφέρεται στον Κώδικα ΜΔΝ.
2. Σε περίπτωση παύσης των Συναλλαγών λόγω θέσης σε αναγκαστική διαχείριση,
κήρυξης σε πτώχευση, υπαγωγής σε άλλο ανάλογο καθεστώς, η λύση της
παρούσας επέρχεται αυτοδικαίως από την επέλευση του γεγονότος. Η λύση της
παρούσας κοινοποιείται άμεσα, με οποιοδήποτε πρόσφορο τρόπο, από το
συμβαλλόμενο μέρος που υπήχθη σε οποιοδήποτε καθεστώς του προηγούμενου
εδαφίου στο αντισυμβαλλόμενο μέρος και στη ΡΑΕ Ο Διαχειριστής ΜΔΝ
ανακοινώνει τη σχετική πράξη στην ιστοσελίδα του.
3. Απαραίτητη προϋπόθεση της άσκησης του δικαιώματος της καταγγελίας ορίζεται
η άπρακτη πάροδος της προθεσμίας των τριάντα (30) ημερών, η οποία τάσσεται
με έγγραφη επιστολή, που κοινοποιείται με δικαστικό επιμελητή στο μέρος που
εκπληρώνει πλημμελώς τις συμβατικές του υποχρεώσεις, προκειμένου το
τελευταίο να συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις αυτές (προθεσμία
αποκατάστασης).
4. Το συμβαλλόμενο μέρος δύναται να καταγγείλει τη σύμβαση μετά την παρέλευση
τριάντα (30) ημερών της παραγράφου 3 και μόνον στην περίπτωση που το μέρος
στο οποίο επιδόθηκε η σχετική επιστολή δεν συμμορφώθηκε μερικώς ή ολικώς με
τις συμβατικές του υποχρεώσεις.
5. Από τη λύση της παρούσας καθίστανται ληξιπρόθεσμες και άμεσα απαιτητές από
τον Διαχειριστή ΜΔΝ όλες οι οφειλόμενες χρεώσεις από τη δραστηριοποίηση του

Εκπροσώπου Φορτίου στο σύστημα ΜΔΝ.
Άρθρο δωδέκατο
Εκχώρηση
1. Με την επιφύλαξη της παραγράφου 2 δεν επιτρέπεται η από τον Εκπρόσωπο
Φορτίου οποιαδήποτε εκχώρηση και μεταβίβαση δικαιωμάτων, εν όλω ή εν
μέρει, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του Διαχειριστή Μη
Διασυνδεδεμένων Νήσων και τη σχετική ενημέρωση της ΡΑΕ. Η παράβαση
του παρόντος άρθρου θεμελιώνει δικαίωμα καταγγελίας της παρούσας
Σύμβασης και διακοπή της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας από τον Διαχειριστή
Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων.
2. Επιτρέπεται η εκχώρηση και μεταβίβαση των χρηματικών απαιτήσεων του
Εκπροσώπου Φορτίου που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση:
α) προς μία ή περισσότερες Τράπεζες, Ελληνικές ή της αλλοδαπής, νομίμως
εγκατεστημένες και λειτουργούσες σε κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης,
καθώς και προς μία ή περισσότερες εταιρείες χρηματοδοτικής μίσθωσης
(leasing), που θα χρηματοδοτήσουν τη κατασκευή και τη λειτουργία του
Σταθμού. Στην περίπτωση αυτή, η πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης
κοινοποιείται στον Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων και τη ΡΑΕ.
β) προς οποιαδήποτε συνδεδεμένη με τον Εκπρόσωπο Φορτίου εταιρεία, κατά
την έννοια του άρθρου 42ε του Κ.Ν. 2190/1920, που έχει σκοπό την
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, με την προϋπόθεση της γνωστοποίησης της
πράξης εκχώρησης και μεταβίβασης στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων
Νήσων και τη ΡΑΕ.
Πράξη εκχώρησης και μεταβίβασης που διενεργείται κατά τρόπο διάφορο από
αυτόν που προβλέπεται ως άνω, είναι απολύτως άκυρη και δεν παράγει
έννομα αποτελέσματα έναντι του Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων
και της ΡΑΕ.
3. Σε περίπτωση εκχώρησης και μεταβίβασης σύμφωνα με τα ανωτέρω, ισχύουν
οι περί εκχωρήσεως διατάξεις των άρθρων 455 επόμενα του ΑΚ για τα
δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του εκχωρητή, του εκδοχέα και του οφειλέτη.
4. Σε περίπτωση καταγγελίας της παρούσας Σύμβασης, δέκα (10) εργάσιμες
ημέρες πριν την άσκησή της, σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο ενδέκατο
άρθρο της παρούσας, το συμβαλλόμενο μέρος που προτίθεται να την
καταγγείλει υποχρεούται να γνωστοποιήσει την πρόθεσή του αυτή στα
πρόσωπα που αναφέρονται στις περιπτώσεις α και β της παρ. 2 του παρόντος
άρθρου.
5. Ο Διαχειριστής Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων συμφωνεί ότι καθ’ όλη τη
διάρκεια της παρούσας Σύμβασης, εφόσον λάβει από τον Εκπρόσωπο
Φορτίου έγγραφη αίτηση, θα παρέχει έγγραφη δήλωση σ’ αυτόν ότι η
παρούσα Σύμβαση εξακολουθεί να ισχύει πλήρως (ή ότι έχει τροποποιηθεί).
Άρθρο δέκατο τρίτο
Φόρος Προστιθέμενης Αξίας και άλλοι φόροι/επιβαρύνσεις
Το τίμημα που προβλέπεται στο έκτο άρθρο της παρούσας δεν περιλαμβάνει το Φόρο
Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ). Ο φόρος αυτός θα αναγράφεται στο τιμολόγιο

ξεχωριστά και θα πληρώνεται από τον Εκπρόσωπο Φορτίου. Κάθε άλλος φόρος και
επιβαρύνσεις θα βαρύνουν αποκλειστικά το συμβαλλόμενο μέρος που τον οφείλει
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.
Άρθρο δέκατο τέταρτο
Αποζημιώσεις συμβαλλόμενων από προκληθείσες ζημιές
1. Κάθε Συμβαλλόμενο Μέρος θα απέχει από οποιαδήποτε ζημιογόνα πράξη και θα
αποζημιώνει το άλλο συμβαλλόμενο μέρος για τις άμεσες θετικές ζημίες που θα
υποστεί και στο βαθμό που οι ζημίες αυτές προκλήθηκαν από ενέργειες ή
παραλείψεις του υπόχρεου σε αποζημίωση (περιλαμβανομένου και του
προσωπικού του) από δόλο ή βαρεία αμέλειά του.
2. Η ευθύνη του υπόχρεου σε αποζημίωση να αποζημιώνει το άλλο μέρος, θα
μειώνεται αναλογικά στο βαθμό που ενέργεια ή παράλειψη του δικαιούχου σε
αποζημίωση έχει συνεισφέρει στην πρόκληση της ζημίας, στον τραυματισμό ή
στην περιουσιακή ζημία. Κανένα μέρος δεν δικαιούται αποζημίωσης σύμφωνα με
τους όρους του παρόντος για ζημία, αστική ευθύνη, τραυματισμό και καταστροφή
που προέκυψε μόνο από δική του αμέλεια ή δόλο.
3. Σε κάθε περίπτωση για τα θέματα αυτά ισχύουν τα προβλεπόμενα από τον
Κώδικα ΜΔΝ.
Άρθρο δέκατο πέμπτο
Επίλυση Διαφορών
1. Με την επιφύλαξη αντίθετης διάταξης της κείμενης νομοθεσίας, για την επίλυση
οποιασδήποτε διαφοράς, που τυχόν ανακύψει κατά την εκτέλεση της παρούσας,
τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ρητά να επιδιώξουν την επίλυση της
διαφωνίας τους με φιλικές διαπραγματεύσεις, σύμφωνα με την καλή πίστη και τα
συναλλακτικά ήθη.
2. Στην περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ του Διαχειριστή ΜΔΝ και του Εκπροσώπου
Φορτίου, και τα δύο μέρη καταβάλλουν κάθε προσπάθεια για την επίτευξη
συμφωνίας εντός ευλόγου χρόνου, με γνώμονα την εξυπηρέτηση της ασφαλούς
λειτουργίας των ηλεκτρικών συστημάτων των ΜΔΝ, τη διαφάνεια των
συναλλαγών και την καλή πίστη.
3. Σε περίπτωση που ο Εκπρόσωπος Φορτίου θεωρεί ότι παραβιάζονται διατάξεις
της παρούσας σύμβασης εκ μέρους του Διαχειριστή ΜΔΝ υποβάλει σχετική
αναφορά προς τον Διαχειριστή ΜΔΝ, η οποία κοινοποιείται στη ΡΑΕ. Στην
περίπτωση αυτή, ο Διαχειριστής ΜΔΝ απευθύνει πρόσκληση προς τον
Εκπρόσωπο Φορτίου για φιλική επίλυση της διαφοράς, εντός πέντε (5) εργάσιμων
ημερών από την κοινοποίηση σε αυτόν της σχετικής αναφοράς. Η διαδικασία
Φιλικής Διαπραγμάτευσης της διαφοράς ολοκληρώνεται με σχετική έκθεση που
συντάσσεται από το Διαχειριστή, εντός τριάντα (30) ημερών από την κοινοποίηση
της πρόσκλησης. Η έκθεση αυτή κοινοποιείται στη ΡΑΕ.
4. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς με τη διαδικασία της φιλικής
διαπραγμάτευσης, τα μέρη δύνανται να παραπέμψουν τη διαφορά στη ΡΑΕ για
την επίλυσή της, μέσω Διαιτησίας, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 37 του
ν. 4001/2011 και του Κανονισμού Διαιτησίας της ΡΑΕ.
5. Τα συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν ότι θα συνεργάζονται αρμονικά και με
πνεύμα καλής πίστης, με αποκλειστικό στόχο την υλοποίηση της παρούσας καθ'
όλη τη διάρκεια ισχύος της.

6. Ρητά ορίζεται ότι δεν αναστέλλεται η εκτέλεση της παρούσας εκ του γεγονότος
ότι τα συμβαλλόμενα μέρη έχουν ζητήσει την επίλυση της διαφοράς δια Φιλικής
Διαπραγμάτευσης ή Διαιτησίας.
Άρθρο δέκατο έκτο
Τροποποίηση όρων της Σύμβασης
1. Η παρούσα σύμβαση τροποποιείται μόνο κατόπιν έγγραφης και ρητής συμφωνίας
μεταξύ των συμβαλλομένων μερών, ιδίως δε για λόγους εναρμόνισής της με το
εκάστοτε ισχύον νομοθετικό και κανονιστικό πλαίσιο, το οποίο διέπει την αγορά
ηλεκτρικής ενέργειας.
2. Οποιαδήποτε τροποποίηση της παρούσας τελεί υπό την έγκριση της ΡΑΕ.
Άρθρο δέκατο έβδομο
Γνωστοποιήσεις και Επικοινωνία
1. Επίσημη γλώσσα της παρούσας 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 κλπ. 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 την
παρούσα, απευθύνεται στη διεύθυνση ή τον αριθμό τηλεομοιοτυπίας ή τη
διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του φυσικού προσώπου που ορίζεται από
τα συμβαλλόμενα μέρη ως αποδέκτης/αντίκλητος/υπεύθυνος επικοινωνίας αυτών,
ως κάτωθι:
- Για το Διαχειριστή ΜΔΝ :

- Για τον Εκπρόσωπο Φορτίου:

Άρθρο δέκατο όγδοο
Εφαρμοστέο Δίκαιο
1. Η παρούσα Σύμβαση διέπεται αποκλειστικά από το Ελληνικό Δίκαιο.
2. Με την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης ο Εκπρόσωπος Φορτίου πρέπει να
γνωστοποιήσει στο Διαχειριστή Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων εγγράφως
ορισμένο πρόσωπο ως Εκπρόσωπό του, ο οποίος θα καλείται Κύριος
Εκπρόσωπος. Το εν λόγω πρόσωπο θα είναι επίσης και αντίκλητος του
Εκπροσώπου Φορτίου, θα είναι νόμιμα εξουσιοδοτημένος να τον εκπροσωπεί σε
όλα τα θέματα που αφορούν στην εκτέλεση της Σύμβασης και θα προβαίνει εξ

ονόματός του στην τακτοποίηση όλων των διαφορών και διαφωνιών που
ενδεχομένως αναφύονται, εκτός από τις περιπτώσεις που στην κείμενη νομοθεσία
προβλέπεται η χορήγηση ειδικής πληρεξουσιότητας.
3. Εάν ο Εκπρόσωπος Φορτίου δεν έχει την έδρα του στην Ελλάδα οφείλει να
διορίσει αντίκλητο που κατοικεί στην Ελλάδα.
4. Ρητά συμφωνείται ότι αρμόδια δικαστήρια για την επίλυση οποιασδήποτε
διαφοράς προκύψει από την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης είναι τα (Τακτικά)
Δικαστήρια των Αθηνών
Άρθρο δέκατο ένατο
Ερμηνευτικές διατάξεις
1. Οι όροι που χρησιμοποιούνται στην παρούσα Σύμβαση έχουν την έννοια που τους
αποδίδεται στους νόμους 2773/1999, 4001/2011, όπως ισχύουν και στον Κώδικα
ΜΔΝ και στον Κώδικα Προμήθειας, καθώς και στο λοιπό κείμενο νομοθετικό και
κανονιστικό πλαίσιο που διέπει την αγορά ηλεκτρικής ενέργειας. Κάθε αναφορά
στη σύμβαση αυτή αναφέρεται στη Σύμβαση και τα τυχόν Παραρτήματα αυτής,
τα οποία αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής.
2. Σε περίπτωση ασυμφωνίας μεταξύ των προβλέψεων της παρούσας Σύμβασης και
ρυθμίσεων ή όρων που περιλαμβάνονται σε τυχόν Παράρτημα αυτής,
υπερισχύουν οι ρυθμίσεις του παραρτήματος ως ειδικότερες.
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 θεωρούνται ως ουσιώδεις.
5. Η ακυρότητα ορισμένης διάταξης της παρούσας Σύμβασης δεν επιφέρει συνολική
ακυρότητα αυτής.

Οι Συμβαλλόμενοι

Για τον Εκπρόσωπο Φορτίου

Για το Διαχειριστή ΜΔΝ

