Π ΡΟΣΘ Ε Τ Η Σ ΥΜ ΦΩ Ν Ι Α Γ Ι Α Ε ΦΕΔ Ρ ΙΚ Η Η ΛΕ ΚΤ ΡΟ Π ΑΡ Α Γ ΩΓΗ
Σήμερα στις ….…/….…/………. μεταξύ της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε., ως καθολικός διάδοχος του Κλάδου
Διανομής της ΔΕΗ Α.Ε. (άρθρο 123 ν.4001/2011) εφεξής «ΔΕΔΔΗΕ» και
……………………………………………………………………………………………………………………………… διεύθυνση
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………
εφεξής «Χρήστης» της ηλεκτρικής παροχής με Αριθμό ………………………………… και σύμφωνα
με την υπ΄ αριθμ ………………………. αίτηση σύνδεσης μονάδας ηλεκτροπαραγωγής ισχύος
…………… kW / kVA* με σκοπό την εφεδρική τροφοδότηση της ως άνω παροχής,
συμφωνήθηκαν τα ακόλουθα:
1. Οι εγκαταστάσεις εφεδρικής ηλεκτροπαραγωγής του Χρήστη θα χρησιμοποιούνται
αποκλειστικά και μόνο επικουρικά, δηλαδή μόνο σε περιπτώσεις και για όσο χρονικό
διάστημα ο ΔΕΔΔΗΕ δε θα χορηγεί την Συμφωνημένη Ισχύ Παροχής που προβλέπεται
στο αντίστοιχο «Συμβόλαιο Σύνδεσης Καταναλωτή Μ.Τ. / Χ.Τ.*» για λόγους που δε θα
οφείλονται σε υπαιτιότητα του Χρήστη.
2. Ρητά αναφέρεται ότι:
2.1. Η διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω μη τήρησης του υφιστάμενου
νομοθετικού και κανονιστικού πλαισίου που διέπει τη λειτουργία των εγκαταστάσεων
και εξοπλισμού του Χρήστη, λόγω μη εκπροσώπησής του από προμηθευτή
ηλεκτρικής ενέργειας ή λόγω ύπαρξης ληξιπρόθεσμων οφειλών του προς τον
προμηθευτή ηλεκτρικής ενέργειας ή τον ΔΕΔΔΗΕ, θεωρείται διακοπή που οφείλεται
σε υπαιτιότητά του.
2.2. Η αδυναμία χορήγησης της πιο πάνω Συμφωνημένης Ισχύος λόγω ύπαρξης
οποιασδήποτε ανωμαλίας (βραχυκύκλωμα κ.λπ.) στις εγκαταστάσεις του Χρήστη,
θεωρείται ότι οφείλεται σε υπαιτιότητα του.
3. Αίτημα του ΔΕΔΔΗΕ για μείωση της απορροφούμενης Ισχύος του Χρήστη για ορισμένο
χρονικό διάστημα θα του γνωστοποιείται υποχρεωτικά με έγγραφο ή τηλετυπικό σήμα
ή τηλεφωνικό σήμα του ΔΕΔΔΗΕ, από τα οποία και μόνο θα αποδεικνύεται ότι η
χορήγηση μειωμένης ισχύος έγινε μετά από αίτημά του.
4. Για την αποφυγή ατυχημάτων ο Χρήστης εγκατέστησε με δαπάνες του κατάλληλες
τεχνικές διατάξεις ασφαλείας (Διακόπτης διπλής ενέργειας χειροκίνητος / αυτόματος*),
με τις οποίες θα αποκλείεται η παράλληλη λειτουργία της εφεδρικής μονάδας
ηλεκτροπαραγωγής του με το δίκτυο ή η τροφοδότηση του δικτύου από την εφεδρική
μονάδα ηλεκτροπαραγωγής του.
5. Οι τεχνικές διατάξεις ασφαλείας ελέγχθηκαν (ασφαλίσθηκαν / δεν ασφαλίσθηκαν*)
από τον ΔΕΔΔΗΕ και βρέθηκαν ότι έχουν εγκατασταθεί σύμφωνα με τα υποβληθέντα
σχέδια.
6. Εφόσον στο μέλλον διαπιστωθεί από όργανα του ΔΕΔΔΗΕ ότι οι διατάξεις ασφαλείας
που έχουν εγκατασταθεί από τον Χρήστη δε λειτουργούν ορθά, θα πρέπει ο Χρήστης
με δαπάνες του να αποκαταστήσει τη βλάβη, προσκομίζοντας νέα Υπεύθυνη Δήλωση
* Διαγράφεται ανάλογα
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Εγκαταστάτη (ΥΔΕ). Στην περίπτωση που ο Χρήστης δε συμμορφωθεί με τα
παραπάνω, ο ΔΕΔΔΗΕ θα διακόπτει την παροχή ρεύματος στο ακίνητό του, μέχρι την
αποκατάσταση της βλάβης, η οποία θα πιστοποιείται με νέα ΥΔΕ.
7. Ο ΔΕΔΔΗΕ δεν έχει καμιά ευθύνη για την, για οποιοδήποτε λόγο, κακή κατασκευή ή μη
κανονική λειτουργία των διατάξεων ασφαλείας. Η επέμβαση του Χρήστη σε αυτές δεν
επιτρέπεται παρά μόνο μετά από άδεια του ΔΕΔΔΗΕ.
8. Για κάθε ατύχημα ή ζημιά που τυχόν θα προκληθεί από παράλληλη λειτουργία της
εφεδρικής μονάδας ηλεκτροπαραγωγής του Χρήστη με το δίκτυο ή από τυχόν
τροφοδότηση του δικτύου από την εφεδρική μονάδα ηλεκτροπαραγωγής του, ο
Χρήστης θα φέρει όλη την ευθύνη και θα είναι υποχρεωμένος να αποζημιώσει στο
ακέραιο τον ΔΕΔΔΗΕ ή όποιον άλλο υποστεί βλάβη από μια τέτοια ζημιά ή ατύχημα,
απαλλάσσοντας τoν ΔΕΔΔΗΕ από οποιαδήποτε υποχρέωση έναντι οποιουδήποτε
τρίτου.
9. Η παρούσα Συμφωνία ισχύει για την ως άνω αίτηση του Χρήστη και θα αποτελεί, μετά
την υπογραφή της, αναπόσπαστο μέρος του «Συμβολαίου Σύνδεσης με το Δίκτυο» με
ημερομηνία …………………………….... που έχει υπογραφεί για την υπόψη ηλεκτρική
παροχή.
Για οποιαδήποτε μεταβολή των στοιχείων της ως άνω αίτησης, θα πρέπει να
ενημερώνεται εγγράφως ο ΔΕΔΔΗΕ.

Για τον Χρήστη

Για τον ΔΕΔΔΗΕ

