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Αριθμός Σύμβασης: ………… 

Στην Αθήνα, σήμερα την ……………………………………… μεταξύ των κάτωθι συμβαλλομένων μερών, ήτοι: 

α) αφενός της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ» με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό 

Εμπορικό Μητρώο 7483601000, η οποία εδρεύει στο Χαλάνδρι Αττικής επί της Λ. Μεσογείων 357-359, με 

ΑΦΜ 998808114 στη ΔΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, η οποία εκπροσωπείται νόμιμα για την υπογραφή της παρούσας 

Σύμβασης δυνάμει της …………………………………….. απόφασης του Διοικητικού της Συμβουλίου από 

…………………………………………… κάτοικο …………………………………., κάτοχο του υπ' αριθμ. ……………………………., το 

οποίο εκδόθηκε ……………………., με ΑΦΜ: ……………………… στη Δ.Ο.Υ. ……………………………, και καλείται στο 

εξής «Διαχειριστής» και  

β) αφετέρου της εταιρίας με την επωνυμία ……………………………………………. και τον διακριτικό τίτλο 
…………………………, με αριθμό καταχώρησης στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο …………………….., η οποία εδρεύει 
…………………………………………….., με ΑΦΜ: ………………………… στη ΔΟΥ …………………., εκπροσωπείται νόμιμα για 
την υπογραφή της παρούσας Σύμβασης δυνάμει της ……………………………………….από …………………………………, 
κάτοικο …………………………………, κάτοχο του υπ’ αριθ. ………………………………., το οποίο εκδόθηκε ……………………. 
με ΑΦΜ: …………………… στη Δ.Ο.Υ. ……………………. και καλείται στο εξής «Εταιρεία»,  

αναφερόμενων επίσης στην παρούσα ως «Μέρη» και ατομικά ως «Μέρος», 

και λαμβάνοντας υπόψη ότι η Εταιρεία: 

α. είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο Χρηστών του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (εφεξής «ΕΣΦΑ») 

δυνάμει της με αριθμό ………………. απόφασης της Ρυθμιστικής Αρχής Ενέργειας (εφεξής «ΡΑΕ») 

β. υπέβαλε  την με αριθμό πρωτοκόλλου …………………. Αίτηση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας 

(Παράρτημα 1), η οποία έγινε δεκτή από το Διαχειριστή σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 95Β [ή 95Γ] 

του Κώδικα Διαχείρισης του Εθνικού Συστήματος Φυσικού Αερίου (εφεξής «Κώδικας») και επισυνάπτεται 

στην παρούσα (Παράρτημα 2). [ή αναδείχθηκε Επιτυχών Συμμετέχων κατά την Ανοικτή Διαδικασία 

σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 95ΣΤ και επ. του Κώδικα] 

συμφωνήθηκαν, συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαία δεκτά τα ακόλουθα:  

 

(i) Αναπόσπαστα και αδιαίρετα τμήματα της παρούσας Σύμβασης αποτελούν οι προβλέψεις του Κώδικα, 

του Κανονισμού Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων του ΕΣΦΑ, το Παράρτημα 1 «Αίτηση Μελλοντικής 

Δυναμικότητας», το Παράρτημα 2 «Αποδοχή Αίτησης Μελλοντικής Δυναμικότητας», το Παράρτημα 3 

«Απαιτούμενες Δράσεις των Μερών» και το Παράρτημα 4 «Εγγυητική Επιστολή», όπως εκάστοτε ισχύουν.  

(ii) Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στην παρούσα, είναι αυτοί που αποδίδονται στο νόμο 4001/2011 
(εφεξής «Νόμος») ή στον Κώδικα, εάν δεν ορίζεται άλλως. 
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Άρθρο 1. Αντικείμενο 

Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας (εφεξής «Σύμβαση») 
αποτελεί:  

(α) η δέσμευση υπέρ της Εταιρείας Μεταφορικής Ικανότητας, η οποία θα είναι διαθέσιμη μελλοντικά στο 
ΕΣΦΑ, για το χρονικό διάστημα και για το μέγεθος που καθορίζεται στην «Αποδοχή Αίτησης Μελλοντικής 
Δυναμικότητας». [ή στο Μερίδιο Δυναμικότητας που της κατανεμήθηκε ως αποτέλεσμα Ανοικτής 
Διαδικασίας, σύμφωνα με το Παράρτημα 2 της Σύμβασης].  

(β) η υποχρέωση του Διαχειριστή να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια για την έναρξη κατασκευής των 
έργων που απαιτούνται, σύμφωνα με την οικεία νομοθεσία, για την ικανοποίηση του αιτήματος της 
Εταιρείας, όπως αναλυτικά περιγράφεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 3 της Σύμβασης. 

Άρθρο 2. Συμβατική Διάρκεια  

Με την επιφύλαξη των προβλεπομένων στο άρθρο 11 και στην παράγραφο 7 του άρθρου 13 της Σύμβασης, 
η διάρκεια της Σύμβασης άρχεται την ………….. («Ημερομηνία Έναρξης») και λήγει το ενωρίτερον μεταξύ (α) 
της ημερομηνίας υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης («Ημερομηνία Λήξης»), σύμφωνα με το άρθρο 4 της 
Σύμβασης και (β) της ………………. («Απώτατη Ημερομηνία Λήξης»). 

Άρθρο 3. Υποχρεώσεις Συμβαλλομένων Μερών 

1. Ο Διαχειριστής, με την επιφύλαξη των όρων του άρθρου 4 της Σύμβασης, εκτιμά ότι θα ολοκληρώσει το 
σύνολο των απαιτούμενων έργων για την δέσμευση υπέρ της Εταιρείας Μεταφορικής Ικανότητας, 
σύμφωνα με την ενότητα Β του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης («Έργο Σύνδεσης») εντός χρονικού 
διαστήματος ………………… μηνών («Χρόνος Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης»), σύμφωνα με το Παράρτημα 
2, της έναρξης αυτού λογιζομένης από το τέλος του μήνα υπογραφής της Συμφωνίας Σύνδεσης του 
άρθρου 4 της Σύμβασης. Ο Διαχειριστής δύναται να τροποποιήσει τον ως άνω χρόνο προ της υπογραφής 
της Συμφωνίας Σύνδεσης, σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης.  

2. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να προβεί σε κάθε αναγκαία ενέργεια και ιδίως στην εκπόνηση των 
απαραίτητων μελετών και στη λήψη ή στην υποβολή αίτησης χορήγησης, των απαραίτητων για την 
έναρξη κατασκευής των έργων, αδειών που προβλέπονται στην ισχύουσα νομοθεσία, και 
περιλαμβάνονται, στο μέρος (Α) του Παραρτήματος 3, για την έναρξη κατασκευής του Έργου Σύνδεσης 
που περιγράφεται στο μέρος (Γ) του Παραρτήματος 2 της Σύμβασης, με τον πλέον αποτελεσματικό 
τρόπο, εντός χρονικού διαστήματος ……………. μηνών («Χρόνος Αναφοράς»), υπολογιζόμενου από το 
τέλος του μήνα σύναψης της Σύμβασης. Ρητά συμφωνείται ότι ορισμένες άδειες μπορούν, κατά την 
κρίση του Διαχειριστή, να ληφθούν και μετά την έναρξη κατασκευής. Σε κάθε περίπτωση, η ολοκλήρωση 
της αδειοδοτικής διαδικασίας του Έργου Σύνδεσης παραμένει ευθύνη του Διαχειριστή. Ρητά 
συμφωνείται επίσης ότι σε περίπτωση που κατά την Ημερομηνία Έναρξης: i) Ο Διαχειριστής έχει ήδη 
λάβει μία ή περισσότερες από τις άδειες που απαιτούνται για την έναρξη κατασκευής του Έργου 
Σύνδεσης ή/και ii) έχει υποβάλει αίτηση για τη χορήγηση μίας ή περισσοτέρων από τις άδειες που 
απαιτούνται για την έναρξη κατασκευής του Έργου Σύνδεσης ή/και iii) έχει εκπονήσει τμήμα ή το σύνολο 
των μελετών που σχετίζονται με το Έργο Σύνδεσης, οι σχετικές με τις ανωτέρω ενέργειες δαπάνες του 
Διαχειριστή, όπως αποτυπώνονται στο μέρος (Α) του Παραρτήματος 3 της Σύμβασης, συνυπολογίζονται 
στον καθορισμό του ύψους των εγγυήσεων που οφείλει να καταβάλει η Εταιρεία, σύμφωνα με την 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 της Σύμβασης. 

3. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία σχετικά με την πορεία εκπόνησης των 
μελετών και την πρόοδο της αδειοδοτικής διαδικασίας, σύμφωνα με το μέρος (Α) του Παραρτήματος 3, 
τουλάχιστον ανά τρεις (3) μήνες από την Ημερομηνία Έναρξης. 
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4. Ο Διαχειριστής, προκειμένου να ολοκληρώσει τις ενέργειες στις οποίες υποχρεούται να προβεί σύμφωνα 
με την παράγραφο 2, δικαιούται να παρατείνει τον Χρόνο Αναφοράς για τους λόγους του άρθρου 7 της 
Σύμβασης, υπό την προϋπόθεση έγγραφης ενημέρωσης της Εταιρείας το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν 
τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς, ή κατόπιν συμφωνίας των Μερών. 

5. Η Εταιρεία υποχρεούται να προβεί στις αναγκαίες ενέργειες για την υπογραφή Συμφωνίας Σύνδεσης, 
σύμφωνα με το άρθρο 4 της Σύμβασης. Η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας για την έναρξη 
κατασκευής της Εγκατάστασης Απόληψης [ή του Συνδεδεμένου Συστήματος] και η περάτωση της 
κατασκευής της για την παραλαβή Φυσικού Αερίου εντός της προθεσμίας που δηλώνεται στην παρούσα, 
παραμένει στην ευθύνη της Εταιρείας. 

6. Η Εταιρεία υποχρεούται να ενημερώνει εγγράφως τον Διαχειριστή σχετικά με την πορεία των 
αναφερομένων στην προηγούμενη παράγραφο ενεργειών τουλάχιστον ανά τρεις (3) μήνες από την 
Ημερομηνία Έναρξης.  

Άρθρο 4. Συμβατικές Προϋποθέσεις Σύνδεσης 

1. Τα Μέρη συμφωνούν ότι η ολοκλήρωση της αδειοδοτικής διαδικασίας πέραν των ενεργειών που 
προβλέπονται στο μέρος (Α2) του Παραρτήματος 3, και η έναρξη κατασκευής του Έργου Σύνδεσης από 
τον Διαχειριστή, θα λάβουν χώρα μετά τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης κατά το άρθρο 95Ε του 
Κώδικα. Προϋποθέσεις για τη σύναψη μεταξύ των Μερών Συμφωνίας Σύνδεσης («Συμβατικές 
Προϋποθέσεις Σύνδεσης») αποτελούν:  

(i) Η λήψη των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία κύριων αδειών και εγκρίσεων, όπως 
ενδεικτικά η Έγκριση Περιβαλλοντικών Όρων, η έγκριση Μελέτης Ασφάλειας και η Έγκριση 
Χρήσης Αiγιαλού και Παραλίας για την Εγκατάσταση Απόληψης [ή για το Συνδεδεμένο 
Σύστημα], όπως  έχει δηλωθεί από την Εταιρεία στην Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας και οι 
οποίες απαιτούνται για την ολοκλήρωση της κατασκευής της Εγκατάστασης Απόληψης [ή του 
Συνδεδεμένου Συστήματος] σε εύλογη συνέπεια με τον χρόνο ολοκλήρωσης του Έργου 
Σύνδεσης που αποτελεί αντικείμενο της Συμφωνίας Σύνδεσης. Σε κάθε περίπτωση, η 
ολοκλήρωση της ανωτέρω αδειοδοτικής διαδικασίας παραμένει ευθύνη της Εταιρείας. 

(ii) Η λήψη της Τελικής Επενδυτικής Απόφασης για την ανωτέρω Εγκατάσταση Απόληψης [ή 
Συνδεδεμένο Σύστημα] από την Εταιρεία, ήτοι της απόφασης έγκρισης υλοποίησης του έργου 
χωρίς τεχνικές, εμπορικές ή χρηματοδοτικές προϋποθέσεις, για τις τελευταίες τουλάχιστον ως 
προς τα ίδια κεφάλαια και τις τυχόν επιχορηγήσεις.  

(iii) Η ολοκλήρωση από τον Διαχειριστή των ενεργειών που περιγράφονται στην παράγραφο 2 του 
άρθρου 3 της Σύμβασης και η λήψη των απαιτούμενων από την κείμενη νομοθεσία κύριων 
αδειών και εγκρίσεων που περιγράφονται στο μέρος (Α) του Παραρτήματος 3, για την έναρξη 
κατασκευής του Έργου Σύνδεσης. 

Ρητώς συμφωνείται ότι η σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης μεταξύ των Μερών και η δέσμευση 
Μεταφορικής Ικανότητας στο Σημείο Εισόδου ή/και Εξόδου που θα δημιουργηθεί, τελούν υπό τις 
προϋποθέσεις που αναφέρονται στην Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου του Διαχειριστή [Παράρτημα 
2Δ], η οποία έχει γίνει αποδεκτή χωρίς επιφυλάξεις από την Εταιρεία προκειμένου να καταστεί δυνατή 
η διάθεση Μελλοντικής Δυναμικότητας στην Εγκατάσταση Απόληψης [ή στο Συνδεδεμένο Σύστημα], 
σύμφωνα με την Μελέτη αυτή [ή το Μερίδιο Δυναμικότητας που του κατανεμήθηκε στο Στάδιο 
Δεσμευτικών Προσφορών της Ανοικτής Διαδικασίας] και στο Πρόγραμμα Ανάπτυξης του ΕΣΦΑ για τα έτη 
………………., στο οποίο έχει ενταχθεί το Έργο Σύνδεσης. 

2. Ο Διαχειριστής, το αργότερο εντός δέκα (10) εργάσιμων ημερών από τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς ή της 
τυχόν παράτασης αυτού, υποχρεούται να ενημερώσει εγγράφως την Εταιρεία σχετικά με την εκ μέρους 
του εκπλήρωση των Συμβατικών Προϋποθέσεων Σύνδεσης και να καλέσει εγγράφως την Εταιρεία 
προκειμένου να προσκομίσει εντός προθεσμίας δέκα (10) εργάσιμων ημερών κάθε στοιχείο από το 
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οποίο προκύπτει η εκπλήρωση εκ μέρους της Εταιρείας των Συμβατικών Προϋποθέσεων Σύνδεσης. Με 
την πλήρωση των Συμβατικών Προϋποθέσεων Σύνδεσης από τα Μέρη, ο Διαχειριστής καλεί την Εταιρεία 
να προσέλθει για τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης εντός προθεσμίας τεσσάρων (4) μηνών 
(«Προθεσμία Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης») από την ημερομηνία παράδοσης της ανωτέρω 
πρόσκλησης του Διαχειριστή. Με την πρόσκληση αυτή ο Διαχειριστής γνωστοποιεί στην Εταιρεία και την 
τυχόν τροποποίηση του Χρόνου Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης. Με την άπρακτη παρέλευση της 
Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης, η Σύμβαση λήγει αυτοδικαίως και η Εταιρεία υποχρεούται, 
εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών, στην καταβολή ποσού ίσου με το ποσό της Εγγυητικής Επιστολής του 
άρθρου 5 της Σύμβασης, ρητώς συμφωνουμένου ως ποινικής ρήτρας άλλως ο Διαχειριστής διατηρεί το 
δικαίωμα να επιδιώξει την κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής προς ικανοποίηση της απαίτησής του.  

3. Εφόσον ο Διαχειριστής, πριν από τη σύναψη Συμφωνίας Σύνδεσης, αυξήσει τον εκτιμώμενο Χρόνο 
Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης κατά χρονικό διάστημα από έξι (6) έως δώδεκα (12) μήνες,  η Εταιρεία 
δικαιούται, εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της παράτασης από τον Διαχειριστή, να 
καταγγείλει τη Σύμβαση, καταβάλλοντας εντός πέντε (5)  εργασίμων ημερών, ποσό που αντιστοιχεί σε 
ποσοστό πενήντα τοις εκατό (50%) της κατατεθείσας Εγγυητικής Επιστολής άλλως ο Διαχειριστής 
διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής κατά το ως άνω 
ποσό προς ικανοποίηση της απαίτησής του. 

4. Εφόσον ο Διαχειριστής πριν από τη σύναψη της Συμφωνίας Σύνδεσης, αυξήσει τον εκτιμώμενο Χρόνο 

Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης κατά χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών, η Εταιρεία 

δικαιούται, εντός τριάντα (30) ημερών από τη γνωστοποίηση της παράτασης από τον Διαχειριστή, να 

καταγγείλει τη Σύμβαση και να παραλάβει, από τον Διαχειριστή, την Εγγυητική Επιστολή που έχει 

καταθέσει, βάσει του Άρθρου 5 της Σύμβασης. 

5. Η Εταιρεία δικαιούται να αιτηθεί από τον Διαχειριστή τη μείωση της μελλοντικής Μεταφορικής 
Ικανότητας που επιθυμεί να δεσμεύσει μέσω της Συμφωνίας Σύνδεσης σε σχέση με την μελλοντική 
Μεταφορική Ικανότητα που προβλέπεται στο Παράρτημα 2 της Σύμβασης [ή στο Μερίδιο Δυναμικότητας 
που της έχει κατανεμηθεί με την Ανοικτή Διαδικασία], εφόσον η μεταβολή αυτή δεν υπερβαίνει ποσοστό 
δέκα τοις εκατό (10%) της μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύεται  με την Σύμβαση και 
εφόσον, λόγω της μεταβολής, δεν ανατρέπεται η οικονομική αποτελεσματικότητα του Έργου Σύνδεσης, 
σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις του Κανονισμού Τιμολόγησης, λαμβάνοντας υπόψη τυχόν αιτήματα 
και άλλων Χρηστών οι οποίοι έχουν συνάψει Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας για το ίδιο Έργο 
Σύνδεσης. Για τον σκοπό αυτόν, η Εταιρεία υποβάλλει εγγράφως σχετικό αίτημα στο Διαχειριστή το 
αργότερο τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη της Προθεσμίας Σύναψης Συμφωνίας Σύνδεσης κατά την 
παράγραφο 2 του παρόντος άρθρου. Ο Διαχειριστής υποχρεούται να απαντήσει εγγράφως στην Εταιρεία 
εντός εξήντα (60) ημερών. Τα Μέρη συμφωνούν ότι σε περίπτωση απόρριψης του αιτήματος, κάθε 
σχετικό στοιχείο που τεκμηριώνει την απόφαση του Διαχειριστή γνωστοποιείται στη ΡΑΕ με ευθύνη του 
Διαχειριστή. 

6. Η Εταιρεία δικαιούται να υποδείξει στον Διαχειριστή έναν ή περισσότερους τρίτους Χρήστες οι οποίοι θα 
συνάψουν μία ή περισσότερες Συμφωνίες Σύνδεσης αντ’ αυτής, για το σύνολο ή τμήμα της δεσμευμένης 
υπέρ της Εταιρείας Μεταφορικής Ικανότητας, υπό τις παρακάτω προϋποθέσεις:  

α) Με τις Συμφωνίες Σύνδεσης που συνάπτουν τρίτοι Χρήστες, καθώς και τη Συμφωνία Σύνδεσης που 
ενδεχομένως συνάπτει η Εταιρεία, δεσμεύεται το σύνολο της Μεταφορικής Ικανότητας για όλο το 
χρονικό διάστημα που καθορίζεται στη Σύμβαση, με την επιφύλαξη της παραγράφου 5του παρόντος 
άρθρου, και 

β) Η Εταιρεία παρέχει στο Διαχειριστή εγγυήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών της, που απορρέουν 
από τη Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας, από μέρους τρίτου Χρήστη. Η Εταιρεία παραμένει πλήρως 
και αποκλειστικώς υπεύθυνη απέναντι στον Διαχειριστή για την προσήκουσα εκπλήρωση των όρων της 
Σύμβασης, έως την κατάρτιση Συμφωνίας Σύνδεσης με υποδειχθέντα τρίτο Χρήστη, οπότε 
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απαλλάσσεται, μόνο όμως κατά το τμήμα της Σύμβασης και τις εξ αυτής υποχρεώσεις που συνδέονται 
με ή αφορούν στη συγκεκριμένη Συμφωνία Σύνδεσης. 

Άρθρο 5. Εγγυητική Επιστολή 

1. Εντός δέκα (10) ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης, η Εταιρεία οφείλει να παραδώσει στον 
Διαχειριστή ανέκκλητη Εγγυητική Επιστολή υπέρ της ιδίας, η οποία καλύπτει το συνολικό εκτιμώμενο 
κόστος του Διαχειριστή (κατά 100%) για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που προβλέπονται στην 
Σύμβαση και με την οποία θα εξασφαλίζεται η προσήκουσα εκπλήρωση των υποχρεώσεών της σύμφωνα 
με τη Σύμβαση. Προς το σκοπό αυτό, ο Διαχειριστής γνωστοποίησε στην Εταιρεία την εκτίμηση του εν 
λόγω κόστους, το οποίο ανέρχεται στο ποσό των ……….. Ευρώ (………€). Η ισχύς της Σύμβασης τίθεται υπό 
την διαλυτική αίρεση της εμπρόθεσμης παράδοσης της Εγγυητικής Επιστολής στο Διαχειριστή.  

2. Η Εγγυητική Επιστολή θα είναι εκδόσεως τραπεζικού ή πιστωτικού ιδρύματος που λειτουργεί νομίμως σε 
κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών και το 
περιεχόμενό της να είναι σύμφωνο με το υπόδειγμα που επισυνάπτεται στο Παράρτημα 4 της Σύμβασης. 
Η ανωτέρω Εγγυητική Επιστολή θα ισχύει μέχρι την 12:00 ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας από την 
παρέλευση της Απώτατης Ημερομηνίας Λήξης κατά το άρθρο 2 της Σύμβασης. Το ύψος της Εγγυητικής 
Επιστολής ανέρχεται στο ποσό των …………………………….. Ευρώ (……………… €). 

3. Σε περίπτωση μερικής ή ολικής κατάπτωσης της Εγγυητικής Επιστολής, η Εταιρεία υποχρεούται να 
εκδώσει άμεσα και να παραδώσει στον Διαχειριστή, το αργότερο εντός πέντε (5) εργάσιμων ημερών, νέα 
Εγγυητική Επιστολή, ώστε κάθε φορά να καλύπτεται πλήρως το ποσό της αρχικής Εγγυητικής Επιστολής.  

4. Σε περίπτωση κατά την οποία, τριάντα (30) ημέρες πριν τον χρόνο λήξης της Εγγυητικής Επιστολής 
εξακολουθούν να υφίστανται εκκρεμείς (οικονομικές ή άλλες) υποχρεώσεις της Εταιρείας προς τον 
Διαχειριστή, η Εταιρεία υποχρεούται, κατόπιν σχετικού αιτήματος του Διαχειριστή, να παρατείνει την 
ισχύ της Εγγυητικής Επιστολής για χρονικό διάστημα εκατόν είκοσι (120) ημερών κάθε φορά και έως την 
πλήρη εκπλήρωση των υποχρεώσεών της. Εφόσον δέκα πέντε (15) εργάσιμες ημέρες πριν από τον χρόνο 
λήξης της Εγγυητικής Επιστολής δεν έχει παραταθεί ο χρόνος ισχύος της, κατά τα ανωτέρω, ο 
Διαχειριστής δικαιούται να ζητήσει την άμεση κατάπτωσή αυτής. 

5. Ο Διαχειριστής, με την πλήρη και ολοσχερή εκπλήρωση των πάσης φύσεως υποχρεώσεων της Εταιρείας, 
οφείλει να επιστρέψει εντός τριών (3) εργασίμων ημερών στην Εταιρεία την Εγγυητική Επιστολή, υπό 
την προϋπόθεση ότι στο μεταξύ δεν έχει συντρέξει λόγος κατάπτωσης αυτής σύμφωνα με τους όρους 
της Σύμβασης. 

6. Τα Μέρη συμφωνούν ότι το ύψος της Εγγυητικής Επιστολής της Εταιρείας αναπροσαρμόζεται εφόσον 

συντρέχουν οι περιπτώσεις που προβλέπονται στις διατάξεις των παραγράφων 6 και 7 του άρθρου 95Δ 

του Κώδικα και σύμφωνα με τη μεθοδολογία που προβλέπεται στις ίδιες διατάξεις, ως κατωτέρω: 

(α) Η εγγύηση που παρέχεται από την Εταιρεία κατά τη σύναψη της Σύμβασης, αντανακλά το συνολικό 

εκτιμώμενο κόστος του Διαχειριστή για την εκτέλεση όλων των ενεργειών που προβλέπονται στη 

Σύμβαση. Σε περίπτωση ταυτόχρονης ή μεταγενέστερης σύναψης Συμβάσεων Μελλοντικής 

Δυναμικότητας για το Έργο Σύνδεσης με περισσότερους του ενός Χρήστες καθώς και στην περίπτωση της 

παραγράφου [β] κατωτέρω, η εγγύηση που απαιτείται από κάθε Χρήστη και την Εταιρεία υπολογίζεται 

ή αναπροσαρμόζεται, αντίστοιχα, κατ’ αναλογία της Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύεται υπέρ 

κάθε Χρήστη  και της Εταιρείας για το Έργο Σύνδεσης.  

(β) Εφόσον για το ίδιο Έργο Σύνδεσης έχουν συναφθεί περισσότερες της μίας Συμβάσεις Μελλοντικής 

Δυναμικότητας, σε περίπτωση πρόωρης λήξης της Σύμβασης Μελλοντικής Δυναμικότητας με έναν ή 

περισσότερους Χρήστες, ο Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως τους λοιπούς αντισυμβαλλόμενούς του 

Χρήστες και την Εταιρεία και ανακοινώνει στο Ηλεκτρονικό Πληροφοριακό Σύστημα τη διαθεσιμότητα 

της αντίστοιχης μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας προς δέσμευση από τρίτους Χρήστες ή/και την 
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Εταιρεία. Εφόσον εντός δύο (2) μηνών από την ημερομηνία της ανακοίνωσης του Διαχειριστή, η εν λόγω 

μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα δεν έχει δεσμευθεί από τους ανωτέρω, με τις όποιες ενδεχόμενες 

προϋποθέσεις έχουν τεθεί κατά την περίπτωση Β της παραγράφου 9 του άρθρου 95Β του Κώδικα, ο 

Διαχειριστής επαναξιολογεί την οικονομική αποτελεσματικότητα του Έργου Σύνδεσης με βάση τη 

δεσμευμένη μελλοντική Μεταφορική Ικανότητα των λοιπών Συμβάσεων Μελλοντικής Δυναμικότητας 

που παραμένουν σε ισχύ και σε περίπτωση που το Έργο Σύνδεσης καθίσταται πλέον οικονομικά μη 

αποτελεσματικό, προβαίνει σε επαναπροσδιορισμό των τεχνικών χαρακτηριστικών, του 

χρονοδιαγράμματος και του προϋπολογισμού υλοποίησης του Έργου Σύνδεσης προκειμένου το έργο να 

καταστεί εκ νέου οικονομικά αποτελεσματικό. Προς το σκοπό αυτό, υποβάλλει εγγράφως στους 

αντισυμβαλλόμενούς του Χρήστες και την Εταιρεία σχετική πρόταση τροποποίησης των Συμβάσεων τους 

ή/και καταβολής Πρόσθετου Τέλος Σύνδεσης, ώστε το έργο να καταστεί οικονομικά αποτελεσματικό, 

σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ.  

     Σε περίπτωση που η πρόταση του Διαχειριστή : 

i)  γίνει αποδεκτή από όλους τους εναπομείναντες Χρήστες ή/και την Εταιρεία, ο Διαχειριστής 

τροποποιεί αναλόγως τις Συμβάσεις Μελλοντικής Δυναμικότητας αυτών και αναπροσαρμόζει 

αναλόγως το ποσό της σχετικής εγγύησης.  

ii) δεν γίνει αποδεκτή από έναν ή περισσότερους Χρήστες, ο Χρήστης που δεν αποδέχεται την 

πρόταση του Διαχειριστή δύναται να καταγγείλει την οικεία Σύμβαση Μελλοντικής 

Δυναμικότητας, χωρίς κατάπτωση της εκ μέρους του κατατεθείσα Εγγυητική Επιστολή και ο 

Διαχειριστής επαναλαμβάνει την ανωτέρω διαδικασία επαναξιολόγησης με τους εναπομείναντες 

Χρήστες και την Εταιρεία. Ο Διαχειριστής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση στην περίπτωση 

που, κατόπιν της ανωτέρω διαδικασίας, το Έργο Σύνδεσης καθίσταται πλέον οικονομικά μη  

αποτελεσματικό σύμφωνα με τον Κανονισμό Τιμολόγησης Βασικών Δραστηριοτήτων ΕΣΦΑ. 

Άρθρο 6. Ευθύνη των Συμβαλλομένων Μερών  

1. Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερων προβλεπομένων στον Κώδικα ή στην παρούσα Σύμβαση, καθένα 
από τα Μέρη δύναται να αξιώσει αποζημίωση από το άλλο Μέρος για κάθε θετική περιουσιακή ζηµία 
που υφίσταται λόγω παράβασης συμβατικών υποχρεώσεων από το άλλο Μέρος, στο πλαίσιο ή κατά την 
εκτέλεση της Σύμβασης.  

2. Η ανωτέρω αποζημίωση περιορίζεται έως του ποσού της Εγγυητικής Επιστολής, που προσδιορίζεται στην 
παράγραφο 2 του άρθρου 5 της Σύμβασης, μη δυνάμενων των Μερών να αξιώσουν την αποκατάσταση 
τυχόν περαιτέρω ζημίας, εκτός εάν αποδειχθεί ότι τα Μέρη ή/και οι προστηθέντες τους έπραξαν με δόλο 
ή βαριά αμέλεια.  

Άρθρο 7. Ανωτέρα Βία 

1. Ως «Ανωτέρα Βία» νοείται κάθε απρόβλεπτη και εξαιρετική κατάσταση ή συμβάν το οποίο δεν εμπίπτει 
στη σφαίρα επιρροής και ελέγχου των Μερών και δεν θα μπορούσε να αποφευχθεί ακόμη και εάν τα 
Μέρη είχαν επιδείξει την άκρα επιμέλεια και σύνεση που αναμένεται από ένα λογικό και συνετό χειριστή 
και που έχει ως συνέπεια να εμποδίζεται οποιοδήποτε από τα συμβαλλόμενα Μέρη στην εκπλήρωση 
των συμβατικών τους υποχρεώσεων, όπως αυτές απορρέουν από τη Σύμβαση.  

Ενδεικτικώς συμφωνείται ότι συνιστούν περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας τα ακόλουθα περιστατικά, εφόσον 
εκτείνονται σε τέτοιο βαθμό και έκταση που καθιστά αδύνατη την εκπλήρωση των συμβατικών 
υποχρεώσεων: 

Θεομηνίες, φυσικές καταστροφές, πτώση μετεωριτών, αεροσκαφών, ελικοπτέρων, έκθεση σε πυρηνική 
ενέργεια ή ακτινοβολία ή σε χημικές ή άλλες βλαβερές ουσίες, πανδημίες, απεργίες, ανταπεργίες 
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(lockouts), κάθε πράξη εχθρική, πολεμική ή τρομοκρατική, αποκλεισμός, επανάσταση, εξέγερση, 
ανταρσία, στάση και ταραχή, δολιοφθορά ή πράξη βανδαλισμού, εγκληματική ενέργεια ή απειλή τέτοιων 
πράξεων, ενέργειες της Κυβέρνησης ή οποιασδήποτε Κυβερνητικής Αρχής, επιβολή στρατιωτικού νόμου, 
κωλυσιπλοΐα (embargo), καθιζήσεις εδάφους, πυρκαγιές, πλημμύρες, σεισμοί, εκρήξεις, θραύσεις ή 
ατυχήματα σε οποιεσδήποτε εγκαταστάσεις ή εξοπλισμό απαραίτητο για την παροχή της οφειλόμενης 
υπηρεσίας ή ενέργειας.  

2. Συμφωνείται ειδικότερα ότι συνιστούν περιπτώσεις Ανωτέρας Βίας η καθυστέρηση έκδοσης των 
απαιτούμενων αδειών για το Έργο Σύνδεσης για λόγους που εκφεύγουν της σφαίρας επιρροής του 
Διαχειριστή, όπως καθυστερήσεις που οφείλονται στην ανεύρεση και αγορά οικοπέδου κατάλληλου για 
το Έργο Σύνδεσης, σε αλλαγή της σχετικής νομοθεσίας ή στον χρόνο εξέτασης των φακέλων από τις 
αρμόδιες Αρχές πέραν των χρονικών διαστημάτων που καθορίζονται στη σχετική νομοθεσία και 
εγκυκλίους ή εν τη απουσία τέτοιου καθορισμού αυτών, των χρονικών διαστημάτων που έχουν εκτιμηθεί 
από τον Διαχειριστή κατά την εκπόνηση του χρονοδιαγράμματος της παραγράφου Α3 του Παραρτήματος 
3 της Σύμβασης, μη υπολογιζομένων χρονικών διαστημάτων για συμπλήρωση των φακέλων κατόπιν 
αιτήματος των αρμοδίων Αρχών προς τον Διαχειριστή. 

3.  Ρητά συμφωνείται επίσης ότι συνιστούν γεγονότα Ανωτέρας Βίας: 

α) η ανεύρεση αρχαιοτήτων που προκαλεί καθυστέρηση των εδαφοτεχνικών μελετών.  

β) η με οποιονδήποτε τρόπο παρεμπόδιση των μελετών ή εργασιών πεδίου από τρίτους. 

γ) η πτώχευση αναδόχων, που έχουν επιλεγεί από τον Διαχειριστή, για την εκπλήρωση των υποχρεώσεών 

του στο πλαίσιο της Σύμβασης. 

4. Ρητά συμφωνείται ότι δεν συνιστά γεγονός Ανωτέρας Βίας η οικονομική αδυναμία των Μερών να 
εκπληρώσουν τις υποχρεώσεις που απορρέουν από την παρούσα Σύμβαση ή η αλλαγή της μετοχικής 
σύνθεσης ή η αλλαγή επιχειρηματικών σχεδίων αυτών. 

5. Ρητά συμφωνείται ότι περιστατικά Ανωτέρας Βίας αποτελούν λόγο απαλλαγής από την ευθύνη ή λόγο 

παράτασης της διάρκειας της Σύμβασης και συνεπάγονται ανυπαίτια αδυναμία εκπλήρωσης των 

συμβατικών υποχρεώσεων του Μέρους που τα επικαλείται και για όσο χρόνο αυτά διαρκούν, εφόσον 

έχουν τηρηθεί όσα προβλέπονται στην παράγραφο 2 του άρθρου 105 του Κώδικα. Οιαδήποτε 

καθυστέρηση ή αδυναμία εκπλήρωσης των υποχρεώσεων Μέρους, οφειλόμενη σε περιστατικό 

Ανωτέρας Βίας, δεν αποτελεί παράβαση των όρων της Σύμβασης και δεν δύναται να θεμελιώσει αξίωση 

αποζημίωσης του Μέρους έναντι του άλλου Μέρους για όσο χρόνο διαρκεί το περιστατικό αυτό. 

Άρθρο 8. Υποκατάσταση 

Με την επιφύλαξη τυχόν ειδικότερης διάταξης, η Εταιρεία δεν δύναται να υποκαθίσταται, ολικώς ή μερικώς, 
στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του που απορρέουν από τη Σύμβαση, χωρίς την προηγούμενη έγγραφη 
συναίνεση του Διαχειριστή, την οποία ο Διαχειριστής δεν δύναται να αρνείται αδικαιολόγητα. Η Εταιρεία 
κοινοποιεί την σχετική πρόθεσή της στο Διαχειριστή, παρέχοντας όλες τις αναγκαίες επιχειρηματικές και 
τεχνικές πληροφορίες που αφορούν στο τρίτο πρόσωπο. Εντός προθεσμίας δέκα πέντε (15) ημερών, ο 
Διαχειριστής ενημερώνει εγγράφως την Εταιρεία σχετικά με την αποδοχή ή την απόρριψη της 
προτεινόμενης υποκατάστασης. Η άπρακτη παρέλευση της προθεσμίας αυτής, συνεπάγεται την απόρριψη 
της υποκατάστασης. Σε περίπτωση έγκρισης της υποκατάστασης, ο υποκατάστατος υποχρεούται να 
παράσχει όλες τις εγγυήσεις για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που αναλαμβάνει με την παρούσα 
Σύμβαση.  
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Άρθρο 9. Τροποποίηση της Σύμβασης 

1. Με την επιφύλαξη της επόμενης παραγράφου και των περιπτώσεων που προβλέπονται στον Κώδικα, για 

οποιαδήποτε τροποποίηση της Σύμβασης και των Παραρτημάτων της, απαιτείται έγγραφη συμφωνία 

των Μερών, αποκλειομένου οιουδήποτε άλλου αποδεικτικού μέσου. 

2. Σε περίπτωση τροποποίησης των όρων της Σύμβασης λόγω αλλαγής της κείμενης νομοθεσίας, τα Μέρη 

αναγνωρίζουν ότι το νέο αυτό κανονιστικό πλαίσιο θα διέπει εφεξής τη Σύμβαση και οφείλουν να 

αναπροσαρμόσουν την παρούσα εντός προθεσμίας εξήντα (60) ημερών ή εντός της προθεσμίας που 

τυχόν θα προβλέπεται από τις νέες διατάξεις. Η Εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως 

τη Σύμβαση εντός της προθεσμίας του προηγούμενου εδαφίου, έπειτα από προηγούμενη εξόφληση 

κάθε οφειλής της έναντι του Διαχειριστή που απορρέει από τη Σύμβαση, περιλαμβανομένων των ποσών 

που ο Διαχειριστής κατέβαλε ή τυχόν κληθεί να  καταβάλει προς τρίτους για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει προς αυτούς μέχρι την ημερομηνία καταγγελίας της Σύμβασης για την 

εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, άλλως ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την 

κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του, ρητώς συμφωνουμένου 

ότι η καταβολή  αυτή αποτελεί συμφωνημένη κατ’ αποκοπήν αποζημίωση του Διαχειριστή χωρίς να 

απαιτείται η εκ μέρους του Διαχειριστή απόδειξη συγκεκριμένης πραγματικής ζημίας. Εφόσον παρέλθει 

άπρακτη η προθεσμία αναπροσαρμογής της Σύμβασης για λόγους μη αναγόμενους στη σφαίρα επιρροής 

του Διαχειριστή και δεν έχει λάβει χώρα εντός του χρόνου αυτής καταγγελία της από την Εταιρεία, κατά 

τα αμέσως ανωτέρω, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να καταγγείλει αζημίως γι’ αυτόν τη Σύμβαση 

εντός δέκα (10) ημερών από την παρέλευση της ως άνω προθεσμίας και η Εταιρεία υποχρεούται να 

εξοφλήσει τις οφειλές έναντι του Διαχειριστή του προηγουμένου εδαφίου εντός δέκα (10) ημερών από 

την ως άνω καταγγελία, άλλως ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την κατάπτωση της 

Εγγυητικής Επιστολής προς ικανοποίηση των απαιτήσεων του.  

3. Κάθε τροποποίηση της Σύμβασης κοινοποιείται στη ΡΑΕ εντός πέντε (5) εργασίμων ημερών από την 

υπογραφή της, με ευθύνη του Διαχειριστή.   

Άρθρο 10. Υποχρέωση Εχεμύθειας- Πολιτική για την καταπολέμηση της 

Διαφθοράς – Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  
(i) Υποχρέωση εχεμύθειας 

1. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ήδη και δεσμεύονται από τον εμπιστευτικό χαρακτήρα: 

α) όλων των εγγράφων και στοιχείων, των οποίων έχουν λάβει γνώση ή θα περιέλθουν σε γνώση τους κατά 

τη διάρκεια της Σύμβασης, και τα οποία σχετίζονται με τη Σύμβαση και την εκτέλεση αυτής και  

β) των πληροφοριών που ανταλλάσσονται κατά την εκτέλεση της Σύμβασης, αναλαμβάνοντας την 

υποχρέωση να τα χρησιμοποιούν μόνο για τους σκοπούς της και να μην τα κοινοποιούν εν όλω ή εν μέρει 

σε τρίτα πρόσωπα. Δεν θεωρούνται εμπιστευτικές γενικές πληροφορίες, που αφορούν στη λειτουργία 

του ΕΣΦΑ και τους Χρήστες αυτού ή τρίτους, πληροφορίες που αφορούν ιστορικά στοιχεία και στατιστικά 

δεδομένα, στοιχεία που εμπίπτουν στο πλαίσιο του άρθρου 18 του Κανονισμού (ΕΚ) αριθμ. 715/2009, 

καθώς και κάθε είδους στοιχείο που έχει ήδη νόμιμα δημοσιοποιηθεί ή περιέλθει σε γνώση του. 

2. Έκαστο Μέρος αναλαμβάνει την υποχρέωση να γνωστοποιεί τις πληροφορίες της παραγράφου 1 του 

παρόντος άρθρου αποκλειστικά και μόνο στους εργαζόμενους και στους πάσης φύσεως συνεργάτες του 

που σχετίζονται με τη λειτουργία της Σύμβασης, να λαμβάνει όλα τα απαραίτητα μέτρα προκειμένου να 

προστατεύονται οι πληροφορίες αυτές και να ενημερώνει αμελλητί το έτερο Μέρος σε περίπτωση 

γνωστοποίησης τέτοιας πληροφορίας σε τρίτο μέρος. Σε περίπτωση που κάποιο Μέρος επιθυμεί να 
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προβεί στην καθ’ οιονδήποτε τρόπο κοινοποίηση των πληροφοριών της παραγράφου 1 του παρόντος 

άρθρου σε οιοδήποτε τρίτο μέρος, απαιτείται, εκτός εάν πρόκειται για υποχρέωση εκ του νόμου, η 

προηγούμενη έγγραφη συναίνεση του έτερου Μέρους. 

3. Τα Μέρη εγγυώνται και λαμβάνουν κάθε μέτρο για την επιβολή στους εργαζόμενους και στους πάσης 

φύσεως συνεργάτες τους, των ανωτέρω καθηκόντων πίστης, εχεμύθειας και προστασίας του 

επαγγελματικού ή εμπορικού απορρήτου. 

4. Τα Μέρη έχουν τις προεκτιθέμενες υποχρεώσεις τόσο καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύμβασης, όσο και δύο 

(2) έτη μετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λήξη αυτής. Σε περίπτωση υπογραφής Συμφωνίας Σύνδεσης, τα 

Μέρη φέρουν την υποχρέωση εχεμύθειας του παρόντος άρθρου έως και δύο (2) έτη μετά την καθ’ 

οιονδήποτε τρόπο λήξη της εν λόγω Συμφωνίας Σύνδεσης. 

(ii) Πολιτική για την καταπολέμηση της Διαφθοράς 

Η Εταιρεία έχει λάβει γνώση του Κώδικα Δεοντολογίας του ΔΕΣΦΑ (ο «Κώδικας Δεοντολογίας») όπως 

έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ, ο οποίος θα διέπει την παρούσα Σύμβαση, και η Εταιρεία 

θα συμμορφώνεται με τις σχετικές διατάξεις του Κώδικα, περιλαμβανομένων των περί σύγκρουσης 

συμφερόντων. Η Εταιρεία αναγνωρίζει επίσης ότι θα υπάγεται στην Πολιτική για την καταπολέμηση της 

Διαφθοράς του ΔΕΣΦΑ, όπως έχει δημοσιευτεί στην ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ1, και ότι θα συμμορφώνεται 

με τις διατάξεις της. Η Εταιρεία δεν θα παραβεί, ούτε με πρόθεση θα επιτρέψει σε οποιονδήποτε να 

παραβεί τον Κώδικα ως προς την απαγόρευση δωροδοκίας ή τους εφαρμοστέους νόμους, κανονισμούς, 

πολιτικές και διαδικασίες κατά της διαφθοράς, κατά την εκτέλεση της παρούσας Σύμβασης. Αν η 

Εταιρεία παραβεί το παρόν Άρθρο, ο ΔΕΣΦΑ δύναται άμεσα να καταγγείλει ή να αναστείλει την παρούσα 

Σύμβαση. 

(iii) Πολιτική για την Προστασία Προσωπικών Δεδομένων  

Τα Μέρη θα επεξεργάζονται προσωπικά δεδομένα τα οποία ανταλλάσσονται δυνάμει της παρούσας 

Σύμβασης κατά τη διάρκεια και στο πλαίσιο εκτέλεσής της (εφεξής, αποκαλούμενα ως «Προσωπικά 

Δεδομένα») σύμφωνα με τις διατάξεις της ισχύουσας νομοθεσίας και, σήμερα, αυτές του Κανονισμού 

2016/679/ΕΕ (εφεξής, ο «Γενικός Κανονισμός»). Τα προσωπικά δεδομένα δεν θα διαβιβάζονται, 

κοινολογούνται ή ή ανακοινώνονται σε τρίτους, ούτε θα υπόκεινται σε επεξεργασία για σκοπούς άλλους 

από την εκτέλεση της Σύμβασης, εκτός περιπτώσεων νομικής υποχρέωσης ή με τη ρητή συναίνεση του 

υποκειμένου των δεδομένων. Η Εταιρεία δηλώνει ότι εφαρμόζει σχετικά μέτρα προστασίας δεδομένων, 

συμμορφούμενη με τον Γενικό Κανονισμό. Ο ΔΕΣΦΑ εφαρμόζει την πολιτική προστασίας δεδομένων που 

είναι διαθέσιμη δημοσίως στην εταιρική ιστοσελίδα του ΔΕΣΦΑ2. 

 

Άρθρο 11. Λύση − Καταγγελία της Σύμβασης 
(i) Λύση της Σύμβασης  

1. Η Σύμβαση λύεται αυτοδικαίως: 

α) με την παρέλευση της Ημερομηνίας Λήξης που ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης. 

β) στην περίπτωση της παραγράφου 2 του άρθρου 4 της Σύμβασης. 

                                                           

1 https://www.desfa.gr/regulatory-framework/compliance/code-of-conduct 

2 https://www.desfa.gr/regulatory-framework/compliance/prostasia-prosopikwn-dedomenwn 
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γ) σε περίπτωση που οποιοδήποτε εκ των Μερών λυθεί, πτωχεύσει, τεθεί σε εκκαθάριση, τεθεί σε 

αναγκαστική διαχείριση, τεθεί σε κατάσταση παύσης πληρωμών, καθώς και σε περίπτωση ανάκλησης 

της άδειας σύστασης οποιουδήποτε Μέρους ή άλλης άδειας που απαιτείται για την νόμιμη άσκηση της 

δραστηριότητάς του. Στην περίπτωση που τα ανωτέρω αφορούν στην Εταιρεία, αυτή υποχρεούται στην 

εξόφληση κάθε οφειλής της έναντι του Διαχειριστή που απορρέει από τη Σύμβαση, περιλαμβανομένων 

των ποσών που ο Διαχειριστής κατέβαλε ή τυχόν κληθεί να  καταβάλει προς τρίτους για την εκπλήρωση 

υποχρεώσεων που έχει αναλάβει προς αυτούς για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, άλλως 

ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την ολική ή μερική κατάπτωση της Εγγυητικής 

Επιστολής προς ικανοποίηση των ανωτέρω απαιτήσεων του. Ρητώς συμφωνείται ότι η καταβολή  αυτή 

αποτελεί συμφωνημένη κατ’ αποκοπήν αποζημίωση του Διαχειριστή, χωρίς να απαιτείται η εκ μέρους 

του Διαχειριστή απόδειξη συγκεκριμένης πραγματικής ζημίας. 

δ) σε περίπτωση Ανωτέρας Βίας που διαρκεί για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο από δώδεκα (12) μήνες, 

εκτός εάν τα Μέρη συμφωνήσουν διαφορετικά, με την επιφύλαξη των επιμέρους διατάξεων του Κώδικα. 

Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία υποχρεούται στην εξόφληση κάθε οφειλής της έναντι του Διαχειριστή 

που απορρέει από τη Σύμβαση, περιλαμβανομένων των ποσών που ο Διαχειριστής κατέβαλε ή τυχόν 

κληθεί να  καταβάλει προς τρίτους για την εκπλήρωση υποχρεώσεων που έχει αναλάβει προς αυτούς  

για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, άλλως ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να 

επιδιώξει την ολική ή μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής προς ικανοποίηση των ανωτέρω 

απαιτήσεων του. Ρητώς συμφωνείται ότι η καταβολή  αυτή αποτελεί συμφωνημένη κατ’ αποκοπήν 

αποζημίωση του Διαχειριστή, χωρίς να απαιτείται η εκ μέρους του Διαχειριστή απόδειξη συγκεκριμένης 

πραγματικής ζημίας. 

2. Με την επιφύλαξη των οριζομένων στα άρθρα 3, 4 και 9 της παρούσης, τα Μέρη μπορούν να 

συμφωνήσουν οποτεδήποτε την από κοινού πρόωρη λύση της Σύμβασης, ρυθμίζοντας ταυτόχρονα και 

τις μεταξύ τους εκκρεμότητες. 

(ii) Καταγγελία της Σύμβασης 

1. Με την επιφύλαξη των ειδικότερων περιπτώσεων καταγγελίας που προβλέπονται στην Σύμβαση και των 

κατωτέρω υποπεριπτώσεων 2, 3 και 4 αναφορικά με τη δυνατότητα της Εταιρείας να καταγγείλει τη 

Σύμβαση, καθένα από τα Μέρη μπορεί να καταγγείλει τη Σύμβαση πριν την Ημερομηνία Λήξης που 

ορίζεται στο άρθρο 2 της Σύμβασης, αποκλειστικώς και μόνον για σπουδαίο λόγο που αφορά στο άλλο 

Μέρος. Σπουδαίο λόγο καταγγελίας συνιστούν, ιδίως, η μη εκπλήρωση, η μη προσήκουσα εκπλήρωση, 

ή η πλημμελής εκπλήρωση των απορρεουσών από τη Σύμβαση υποχρεώσεων του αντισυμβαλλόμενου 

του καταγγέλλοντος Μέρους. 

2.  Η Εταιρεία δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση το αργότερο τρεις (3) μήνες πριν τη λήξη του Χρόνου 

Αναφοράς στην περίπτωση που προβλέπει ότι δεν θα είναι δυνατή η εκπλήρωση από αυτήν των 

Συμβατικών Προϋποθέσεων Σύνδεσης κατά τη λήξη του Χρόνου Αναφοράς, ή σε περίπτωση που λόγω 

αλλαγής επιχειρηματικών της σχεδίων ή οποιασδήποτε άλλης αιτίας, δεν προτίθεται να προσέλθει στην 

υπογραφή της Συμφωνίας Σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή η Εταιρεία υποχρεούται στην  εξόφληση κάθε 

οφειλής της έναντι του Διαχειριστή που απορρέει από τη Σύμβαση, περιλαμβανομένων των ποσών που 

ο Διαχειριστής κατέβαλε ή τυχόν κληθεί να  καταβάλει προς τρίτους για την εκπλήρωση υποχρεώσεων 

που έχει αναλάβει προς αυτούς για την εκτέλεση του αντικειμένου της Σύμβασης, άλλως ο Διαχειριστής 

διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής προς ικανοποίηση 

των απαιτήσεών του. Ρητώς συμφωνείται ότι η καταβολή  αυτή αποτελεί συμφωνημένη κατ’ αποκοπήν 

αποζημίωση του Διαχειριστή, χωρίς να απαιτείται η εκ μέρους του Διαχειριστή απόδειξη συγκεκριμένης 

πραγματικής ζημίας. 
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3. Σε περίπτωση που ο Χρόνος Αναφοράς παραταθεί από τον Διαχειριστή, για χρονικό διάστημα έως έξι (6) 
μήνες, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνημένων παρατάσεων ή παρατάσεων κατά την 
παράγραφο 4 του άρθρου 3 της Σύμβασης, η Εταιρεία δικαιούται, εντός ενός (1) μηνός από τη 
γνωστοποίηση της παράτασης από τον Διαχειριστή, να καταγγείλει τη Σύμβαση, καταβάλλοντας, εντός 
πέντε (5) εργασίμων ημερών, το ήμισυ του ποσού της παρασχεθείσας από τον Χρήστη Εγγυητικής 
Επιστολής, όπως προσδιορίζεται στην παράγραφο 2 του άρθρου 5 της Σύμβασης, άλλως ο Διαχειριστής 
διατηρεί το δικαίωμα να επιδιώξει την μερική κατάπτωση της Εγγυητικής Επιστολής προς ικανοποίηση 
των απαιτήσεων του.  

4. Σε περίπτωση που ο Χρόνος Αναφοράς παραταθεί από τον Διαχειριστή, για χρονικό διάστημα μεγαλύτερο 
των έξι (6) μηνών, μη συμπεριλαμβανομένων τυχόν συμφωνημένων παρατάσεων ή παρατάσεων κατά 
την παράγραφο 4 του άρθρου 3της Σύμβασης, η Εταιρεία δικαιούται, εντός ενός (1) μηνός από τη 
γνωστοποίηση της παράτασης από τον Διαχειριστή, να καταγγείλει τη Σύμβαση και να παραλάβει, από 
τον Διαχειριστή, την Εγγυητική Επιστολή που έχει καταθέσει, βάσει του Άρθρου 5 της Σύμβασης.  

5. Το Μέρος το οποίο επικαλείται τη συνδρομή σπουδαίου λόγου, οφείλει να αποστείλει στον 

αντισυμβαλλόμενο έγγραφη γνωστοποίηση, καλώντας τον να προβεί σε άρση του λόγου αυτού, 

τάσσοντας σχετική προθεσμία. Εάν η προθεσμία αυτή παρέλθει άπρακτη, το Μέρος που απέστειλε την 

ειδοποίηση δικαιούται να καταγγείλει τη Σύμβαση. 

6. Η καταγγελία είναι έγγραφη και τα αποτελέσματά της επέρχονται από την επίδοση αυτής στον 

αντισυμβαλλόμενο. 

7. Σε περίπτωση καταγγελίας της Σύμβασης για σπουδαίο λόγο, αν κριθεί με αμετάκλητη δικαστική 

απόφαση ότι ο σπουδαίος λόγος που επικαλέσθηκε Μέρος για την καταγγελία δεν υπήρχε κατά την 

άσκηση της καταγγελίας, το Μέρος που την επέσπευσε υποχρεούται να αποζημιώσει αποκλειστικά κάθε 

θετική ζημία, την οποία υπέστη το άλλο Μέρος από την καταγγελία αυτή. 

8. Σε περίπτωση που εντός χρονικού διαστήματος είκοσι τεσσάρων (24) μηνών από το χρονικό σημείο 

καταγγελίας εκ μέρους της Εταιρείας της Σύμβασης κατά τα οριζόμενα στις περιπτώσεις (ii) 2 και 3 του 

παρόντος άρθρου ή στο άρθρο 4 παρ. 3 της Σύμβασης, ή αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης κατά τα 

οριζόμενα στην παράγραφο (i)1 του παρόντος άρθρου, τρίτος Χρήστης συνάψει με τον Διαχειριστή 

Σύμβαση Μελλοντικής Δυναμικότητας ή Συμφωνία Σύνδεσης για το σύνολο ή τμήμα του Έργου 

Σύνδεσης, ο Διαχειριστής επιστρέφει στην Εταιρεία ατόκως το σύνολο ή τμήμα του καταβληθέντος 

ποσού, κατ’ αναλογία της Μεταφορικής Ικανότητας που δεσμεύεται στο Έργο Σύνδεσης από τον τρίτο 

Χρήστη προς τη Μεταφορική Ικανότητα που δεσμεύτηκε από την Εταιρεία και έως το ύψος του 

καταβληθέντος από την Εταιρεία ποσού.  

Άρθρο 12. Εφαρμοστέο Δίκαιο − Επίλυση Διαφορών − Δωσιδικία 

1. Η Σύμβαση διέπεται από το Ελληνικό δίκαιο και κάθε διαφορά που ανακύπτει από την εφαρμογή και για 

την ερμηνεία της ή με αφορμή τη Σύμβαση αυτή, επιλύεται σύμφωνα με την κείμενη Ελληνική 

νομοθεσία. 

2. Όρος της Σύμβασης που είναι αντίθετος με το Νόμο ή τον Κώδικα ή τις κατ΄ εξουσιοδότηση του Νόμου 

εκδιδόμενες διατάξεις ή οποιεσδήποτε διατάξεις αναγκαστικού δικαίου, είναι αυτοδικαίως άκυρος και 

θα εφαρμόζεται η αντίστοιχη ισχύουσα διάταξη του Νόμου ή του Κώδικα ή του αναγκαστικού δικαίου. 

Η ακυρότητα οποιουδήποτε όρου δεν επιφέρει ακυρότητα του συνόλου της Σύμβασης και τα Μέρη 

υποχρεούνται να τροποποιήσουν τη Σύμβαση ώστε να εξασφαλίζεται η συμμόρφωση του εν λόγω όρου 

με τις διατάξεις αναγκαστικού δικαίου ή του Νόμου ή του Κώδικα προς τις οποίες αντιτίθεται αυτός 

σύμφωνα με τη διαδικασία του άρθρου 9 της Σύμβασης.  



Σελ. 14 από 28 

 

3. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση καταβολής κάθε δυνατής προσπάθειας για τη φιλική διευθέτηση 

διαφορών που προκύπτουν κατά την εκτέλεση της Σύμβασης. Για τον σκοπό αυτόν, κάθε Μέρος δύναται 

να κοινοποιεί στο άλλο, πρόσκληση για φιλική διευθέτηση διαφοράς. Εντός προθεσμίας τριών (3) 

εργασίμων 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 την διευθέτηση της 

διαφοράς. Η διαδικασία διευθέτησης διαφοράς ολοκληρώνεται, σε κάθε περίπτωση, εντός χρονικού 

διαστήματος τριάντα (30) εργασίμων ημερών από την ημέρα κοινοποίησης της πρόσκλησης για τη φιλική 

διευθέτηση και το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης αυτής δεσμεύει τα Μέρη. 

4. Σε περίπτωση μη επίλυσης της διαφοράς μέσω της διαδικασίας φιλικής διευθέτησης διαφορών, αρμόδια 

για την επίλυση κάθε διαφοράς που ανακύπτει από τη Σύμβαση ορίζονται τα Δικαστήρια των Αθηνών. 

Άρθρο 13. Τελικοί Όροι 

1. Αμφότερα τα Μέρη δηλώνουν ότι έχουν λάβει γνώση και αποδέχονται ανεπιφύλακτα τα οριζόμενα στο 

Νόμο, στον Κώδικα και στην σχετική κείμενη νομοθεσία. Τα Μέρη δηλώνουν ότι η Σύμβαση είναι 

απόλυτα δεσμευτική ως προς όλους τους όρους και τα Παραρτήματα αυτής, τους οποίους αναγνωρίζουν 

στο σύνολό τους ως ουσιώδεις. 

2. Τα Μέρη αναλαμβάνουν την υποχρέωση να ενεργούν σύμφωνα με την καλή πίστη, όσον αφορά την 

εκπλήρωση των υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύμβαση και να λαμβάνουν όποια μέτρα είναι 

αναγκαία για την υλοποίησή της. 

3. Η μη άσκηση εκ μέρους οποιουδήποτε Μέρους οποιουδήποτε εκ των παρεχομένων από τη Σύμβαση 

δικαιωμάτων του σε καμία περίπτωση δεν ισοδυναμεί με παραίτηση του Μέρους από το αντίστοιχο 

δικαίωμα, του τελευταίου δικαιούμενου να αξιώσει ανά πάσα στιγμή την εκπλήρωση των όρων της 

Σύμβασης. 

5. Κάθε συμβαλλόμενο Μέρος διορίζει αντίκλητο φυσικό ή νομικό πρόσωπο με κατοικία ή έδρα στην 

Ελλάδα για την επίδοση ή κοινοποίηση των εξώδικων ή δικαστικών πράξεων που έχουν σχέση με τη 

Σύμβαση, κατά τη διάρκεια της ισχύος της και μετά τη λήξη ή τη με οποιοδήποτε τρόπο λύση της. 

Συγκεκριμένα για την παρούσα Σύμβαση ορίζονται ως αντίκλητοι των Μερών, οι κάτωθι: 

      Για τον Διαχειριστή      Για την Εταιρεία 

         

………….                ……….. 

6. Η επίδοση ή κοινοποίηση εγγράφων σχετικών με τη λειτουργία της Σύμβασης, μπορεί να γίνεται στις 

δηλωθείσες διευθύνσεις και τους εκπροσώπους των Μερών που αναφέρονται στο Παράρτημα 2 της 

Σύμβασης. Σε περίπτωση μεταβολής της διεύθυνσης οποιουδήποτε Μέρους, το τελευταίο υποχρεούται 

να γνωστοποιήσει στον αντισυμβαλλόμενό του την εν λόγω αλλαγή της διευθύνσεώς του. Σε περίπτωση 

που για οιονδήποτε λόγο ελλείπει ή αντικαθίσταται ο εκπρόσωπος Μέρους, το Μέρος αυτό οφείλει να 

γνωστοποιήσει εγγράφως στον αντισυμβαλλόμενό του τον αντικαταστάτη του. Σε κάθε περίπτωση, η 

κατά τα ανωτέρω επίδοση ή κοινοποίηση συνομολογείται ότι γίνεται εγκύρως και στην διεύθυνση του 

αντικλήτου του οικείου Μέρους, που δηλώνεται στην αμέσως προηγούμενη παράγραφο.  

Αυτά αφού συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά, συντάχτηκε η παρούσα και τα άνω 

παραρτήματά της σε δύο (2) όμοια αντίτυπα, αναγνώσθηκε και βεβαιώθηκε το περιεχόμενό τους και 

υπογράφεται ως έπεται, έκαστο δε Μέρος έλαβε από ένα. 
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ΟΙ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΙ 

 

Για τον Διαχειριστή 

 

«ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ 

ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΙΑ» 

 

Για την Εταιρεία  

 

 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος, 

 

 

 

 (σφραγίδα με εταιρική επωνυμία) 

Ο νόμιμος εκπρόσωπος, 

 

 

 

(σφραγίδα με εταιρική επωνυμία) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΑΙΤΗΣΗ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ 
(ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ) 

 

ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ 

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ 

 

Του / της ...........………………………………………... 
……………………………………................................ 
έδρα……………………………….......... 
Οδός ………………………. Αριθμός .................... 
ΑΦΜ ………………………….………., 
ΔΟΥ……………………………….…… 
Κωδικός EIC……………………………….…… 

 

 
που εκπροσωπείται για την υποβολή της 
παρούσας δυνάμει του 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
από τον/ την 

…………………………………………. 

κάτοικο ………………………………… 
Αριθμ. ΑΔΤ ……………………............... 

που εκδόθηκε από …………………….... 

την……………………………………… 

 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 

…………………………………………. 

…………………………………………. 
Fax…………………………………….... 

E-mail…………………………………… 

 

(τόπος) …………………………………… 

 

(ημερομηνία) …………………………… 

 

ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ ΤΟΥ Ε.Σ.Φ.Α.  

  
Λαμβάνοντας υπόψη τις διατάξεις του  Ν.  

4001/2011(ΦΕΚ Α’179 / 22.08.2011), εφεξής Νόμος), 

του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ και την υπ΄αρ. …. 

Απόφαση ΡΑΕ «Έγκριση Πρότυπης Σύμβασης 

Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας», με την 

παρούσα:  

Α. Δηλώνω ότι η εταιρεία την οποία εκπροσωπώ έχει 

δικαίωμα πρόσβασης στο Εθνικό Σύστημα 

Μεταφοράς Φυσικού Αερίου σύμφωνα με τις 

κείμενες διατάξεις και, 

Β. Αιτούμαι τη σύναψη Σύμβασης Δέσμευσης 

Μελλοντικής Δυναμικότητας.  

Για το σκοπό αυτό υποβάλλονται συνημμένα τα 

ακόλουθα έγγραφα και στοιχεία:  

1. ………………………………… 

2. ………………………………… 

3. ………………………………… 

4. ………………………………… 

5. ………………………………… 

6. ………………………………… 

 
Με τιμή 

……………………. 

……………………. 
(ονοματεπώνυμο, ιδιότητα, 
υπογραφή και σφραγίδα) 
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ΈΓΓΡΑΦΑ ΠΟΥ ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Ο αιτών Χρήστης πρέπει να συνυποβάλει μαζί με την αίτησή του τα κάτωθι νομιμοποιητικά έγγραφα σε 

έγχαρτη (hardcopy) και ηλεκτρονική μορφή, κατά περίπτωση: 

1. Αντίγραφο του Καταστατικού του αιτούντος Χρήστη (με όλες τις τροποποιήσεις μετά τη σύσταση ή από 

την τελευταία κωδικοποίηση),  νομίμως θεωρημένο από την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή και προκειμένου 

για ημεδαπές εταιρείες το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ).  

2. Πιστοποιητικό (30ημέρου προ της υποβολής της Αιτήσεως), που εκδόθηκε από το Γενικό Εμπορικό 

Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) ή την εκάστοτε αρμόδια εποπτεύουσα αρχή, σε περίπτωση που η έδρα αιτούντος Χρήστη 

είναι στην αλλοδαπή, από το οποίο πρέπει να πιστοποιούνται: 

(α) η τρέχουσα κατάσταση του νομικού προσώπου του αιτούντος Χρήστη, ήτοι να πιστοποιείται ενδεικτικώς 

και όχι περιοριστικώς η νόμιμη ίδρυση/λειτουργία της εταιρείας, το γεγονός ότι δεν τελεί υπό καθεστώς 

διοίκησης, αφερεγγυότητας ή πτώχευσης, το ότι δεν έχει εκκρεμείς φορολογικές υποχρεώσεις, το ότι δεν 

έχει υπαχθεί σε διαδικασία διακανονισμού ή σε κάθε άλλη παρόμοια κατάσταση,   

(β) το ότι η υποβληθείσα έκδοση του καταστατικού του αιτούντος Χρήστη δεν έχει υποστεί περαιτέρω 

τροποποίηση, 

(γ) οι μεταβολές της τρέχουσας εκπροσώπησης του αιτούντος Χρήστη, ήτοι να πιστοποιείται το εν ενεργεία 

Διοικητικό Συμβούλιο στην περίπτωση ανώνυμης εταιρείας, οι εν ενεργεία διευθυντές στην περίπτωση 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης ή οι εν ενεργεία νόμιμοι εκπρόσωποι της εταιρείας στην περίπτωση 

εταιρείας άλλου εταιρικού τύπου. 

3. Σε περίπτωση που κάποιο εκ των ανωτέρων στοιχείων δεν πιστοποιείται από  το πιστοποιητικό που 

εκδίδεται από το Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ) ή την αρμόδια εποπτεύουσα αρχή της καταστατικής 

έδρας του αιτούντος Χρήστη (σε περίπτωση που η εταιρεία έχει έδρα στην αλλοδαπή), η εταιρεία θα πρέπει 

να υποβάλει επιπλέον τα ακόλουθα έγγραφα νομιμοποίησης, ήτοι:  

(α) πρακτικό Γενικής Συνέλευσης που ορίζει το εν ενεργεία Διοικητικό Συμβούλιο και πρακτικό Διοικητικού 

Συμβουλίου περί συγκρότησης αυτού σε σώμα στην περίπτωση ανώνυμης εταιρείας,  

(β) πρακτικό Γενικής Συνέλευσης δια του οποίου διορίζονται οι εν ενεργεία διευθυντές στην περίπτωση 

εταιρείας περιορισμένης ευθύνης, 

(γ) τα έγγραφα νομιμοποίησης που αποδεικνύουν το νόμιμο εκπρόσωπο του αιτούντος Χρήστη στην 

περίπτωση εταιρείας άλλου εταιρικού τύπου. 

4. Πρακτικό Διοικητικού Συμβουλίου ή πληρεξούσιο ή άλλο έγγραφο εξουσιοδότησης νόμιμου/-ων 

εκπροσώπου/-ων του αιτούντος Χρήστη για την υποβολή της αίτησης και την υπογραφή της Σύμβασης, 

χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος της αναλαμβανόμενης οικονομικής υποχρέωσης. Πρακτικό Διοικητικού 

Συμβουλίου ή πληρεξούσιο ή άλλο έγγραφο εξουσιοδότησης νόμιμου/-ων εκπροσώπου/-ων του αιτούντος 

Χρήστη για τη διενέργεια πράξεων κατά τη λειτουργία της Σύμβασης, χωρίς περιορισμό ως προς το ύψος 

της αναλαμβανόμενης οικονομικής υποχρέωσης. 

5. Απόφαση ΡΑΕ περί εγγραφής του αιτούντος στο Μητρώο Χρηστών ΕΣΦΑ.  

6. Δήλωση με την οποία ο αιτών Χρήστης, όπως εκπροσωπείται νόμιμα, δηλώνει ότι τα στοιχεία που 

υποβάλλει με την παρούσα αίτηση είναι αληθή. Η εταιρεία τεκμαίρεται ότι φέρει ευθύνη για την ακρίβεια 

των δηλώσεων από κοινού με το νόμιμο εκπρόσωπο. 
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7. Σε περίπτωση αλλοδαπού νομικού προσώπου, δήλωση του νομίμου εκπροσώπου του ότι πέραν των 

στοιχείων που προσκομίζονται κατά τα ανωτέρω, δεν απαιτούνται να προσκομισθούν πρόσθετα στοιχεία 

για την πλήρη νομιμοποίηση του νομικού προσώπου σύμφωνα με τα οριζόμενα στο δίκαιο που διέπει το 

αλλοδαπό αυτό νομικό πρόσωπο. Το αλλοδαπό νομικό πρόσωπο τεκμαίρεται ότι φέρει ευθύνη για την 

ακρίβεια των δηλώσεων από κοινού με το νόμιμο εκπρόσωπο. 

8. Τα υποβαλλόμενα έγγραφα μπορούν να φέρουν προηγμένη ηλεκτρονική υπογραφή προερχόμενη από 

διαπιστευμένους παρόχους υπηρεσιών πιστοποίησης από αξιόπιστες λίστες της Ευρωπαϊκής Ένωσης 

(European Union Trusted Lists (EUTL).  

9. Εφόσον τα υποβαλλόμενα έγγραφα, που προέρχονται από την αλλοδαπή, δεν φέρουν προηγμένη 

ηλεκτρονική υπογραφή του εκδότη τους, θα πρέπει, σύμφωνα με την παρ.6 του άρθρου 6Α και παρ.6 του 

άρθρου 70Α του Κώδικα ΕΣΦΑ, να φέρουν επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostille). Διευκρινίζεται 

ότι σε περίπτωση υποβολής ιδιωτικών αλλοδαπών εγγράφων, τα τελευταία απαιτείται να φέρουν βεβαίωση 

του γνησίου της υπογραφής του υπογράφοντος από συμβολαιογράφο ή από άλλη αρμόδια διοικητική ή 

δικαστική αρχή, καθώς και επισημείωση της σύμβασης της Χάγης (Apostille).  

10. Όλα τα αλλοδαπά έγγραφα πρέπει να προσκομίζονται σε επίσημη μετάφραση στην ελληνική γλώσσα.  

 

Επικαιροποίηση νομιμοποιητικών εγγράφων 

Σε περίπτωση που ένα ή περισσότερα από τα προσκομιζόμενα έγγραφα της υπό Ι ενότητας, τροποποιηθούν, 

ανακληθούν ή παύσει η ισχύς τους, ο Συμβαλλόμενος Χρήστης υποχρεούται να προσκομίσει άμεσα στον 

Διαχειριστή τα επικαιροποιημένα νομιμοποιητικά έγγραφα. Τα ανωτέρω έγγραφα παράγουν έννομες 

συνέπειες για τους σκοπούς της Σύμβασης από την 12η μεσημβρινή ώρα της επόμενης εργάσιμης ημέρας 

από την τεκμηριωμένη περιέλευσή τους σε γνώση του Διαχειριστή. Έως το ανωτέρω χρονικό σημείο, ο 

Χρήστης εξακολουθεί να δεσμεύεται από τα πρόσωπα που αναφέρονται στα προγενέστερα νομίμως 

υποβληθέντα έγγραφα ακόμη κι αν η ανάκληση, τροποποίηση ή παύση της ισχύος τους έχουν νομίμως 

δημοσιευθεί κατά τις εκάστοτε κείμενες διατάξεις. Με την προσκόμιση των νέων εγγράφων, ο Χρήστης 

υποχρεούται να συνυποβάλλει βεβαίωση του νόμιμου εκπροσώπου του περί του ότι τα λοιπά, ήδη 

υποβληθέντα νομιμοποιητικά έγγραφα παραμένουν σε ισχύ και δεν έχουν τροποποιηθεί ή ανακληθεί. 
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ΕΝΤΥΠΟ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ 

 
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

1. Επιθυμητή Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: ……………………… 

2. Επιθυμητή Ημερομηνία Λήξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: ………………………… 

3. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σημείo Εισόδου, Σημείο       
               Εισόδου Αντίστροφης Ροής  

Α/Α 

Ονομασία 
Σημείου 

Εισόδου ή 
Εισαγωγής 

Δεσμευμένη 
Μεταφορική 

Ικανότητα 
Παράδοσης 

[kWh/Ημέρα] 

Μέγιστη Ωριαία 
Ποσότητα 

Παράδοσης 
[kWh/ώρα] 

Ελάχιστη 
πίεση 

παράδοσης 
[barg] 

Μέγιστη 
πίεση 

παράδοσης 
[barg] 

       

      

[Το στοιχείο αυτό δεν υποβάλλεται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 95Α του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ] 

4. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου, Σημείο  
              Εξόδου Αντίστροφης Ροής: 

Α/Α 
Ονομασία 
Σημείου 
Εξόδου 

Δεσμευμένη 
Μεταφορική Ικανότητα 

Παραλαβής 
[kWh/Ημέρα] 

Μέγιστη Ωριαία 
Ποσότητα 

Παραλαβής 
[kWh/ώρα] 

Μέγιστη πίεση 
παραλαβής 

[barg] 

 
Ελάχιστη πίεση 

παραλαβής 
[barg] 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΠΟΛΗΨΗΣ Ή ΣΥΝΔΕΔΕΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΧΡΗΣΤΗ 
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΔΙΑΚΙΝΟΥΜΕΝΗ ΕΤΗΣΙΑ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ  

 
[Τεχνική περιγραφή της Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή του Συνδεδεμένου Συστήματος στο 
οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο από το Σύστημα Μεταφοράς ή από το οποίο εγχύεται Φυσικό Αέριο προς το 
Σύστημα Μεταφοράς, καθώς και η εκτιμώμενη ετήσια Ποσότητα Φυσικού Αερίου που θα παραλαμβάνεται 
από την Εγκατάσταση Απόληψης ή το Συνδεδεμένο Σύστημα ή που θα παραδίδεται στο Σύστημα Μεταφοράς 
και, στην περίπτωση μελλοντικής Εγκατάστασης Απόληψης Φυσικού Αερίου ή μελλοντικού Συνδεδεμένου 
Συστήματος: 

1. Χρονοδιάγραμμα αδειοδότησης και κατασκευής του σχετικού έργου 

2. εκτιμώμενη ημερομηνία έναρξης λειτουργίας αυτού 

3. Κατάλογος αδειών οι οποίες έχουν χορηγηθεί ή αιτήσεων χορήγησης άδειας οι οποίες έχουν 
υποβληθεί σε σχέση με το εν λόγω Συνδεδεμένο Σύστημα καθώς και τυχόν συμφωνίες που έχουν 
συναφθεί σχετικά. ] 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΑΝΑΝΤΗ ΚΑΙ ΚΑΤΑΝΤΗ ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  

[Τα στοιχεία αυτά δεν υποβάλλονται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 95Α του 
Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ] 

[Στοιχεία σχετικά με τη δέσμευση από τον αιτούντα επαρκούς δυναμικότητας σε Συνδεδεμένο Σύστημα 
ανάντη και κατάντη του Συστήματος Μεταφοράς και, σε περίπτωση που η αναγκαία δυναμικότητα του 
ανάντη ή κατάντη Συνδεδεμένου Συστήματος δεν είναι διαθέσιμη κατά το χρόνο υποβολής της Αίτησης 
Μελλοντικής Δυναμικότητας, το εκτιμώμενο από τον αιτούντα χρονοδιάγραμμα ανάπτυξης αυτής από τον 
διαχειριστή του Συνδεδεμένου Συστήματος, καθώς και οι τυχόν απαιτούμενες προς τούτο ενέργειες και 
συμφωνίες.] 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΠΟΔΟΧΗ ΑΙΤΗΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑΣ  

Σχετικά με την από ……………… Αίτηση Μελλοντικής Δυναμικότητας της εταιρείας …………….. (αριθμός 

πρωτοκόλλου εισερχομένου ΔΕΣΦΑ: ……………………)  [ή μετά την ολοκλήρωση της Ανοικτής Διαδικασίας], 

συμφωνούνται τα ακόλουθα: 

 

Α. ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΙ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΩΝ  

 Για τον ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

Ονοματεπώνυμο : ……………………………………………………………. 

Διεύθυνση : ……………………………………………………………. 

Ταχ. Κώδικας : ……………………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………. 

Fax : ……………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………. 

 Για την ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Ονοματεπώνυμο : ……………………………………………………………. 

Διεύθυνση : ……………………………………………………………. 

Ταχ. Κώδικας : ……………………………………………………………. 

Τηλέφωνο : ……………………………………………………………. 

Fax : ……………………………………………………………. 

E-mail : ……………………………………………………………. 
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Β. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΔΕΣΜΕΥΣΗΣ ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΗΣ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑΣ  

1. Ημερομηνία Έναρξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: ……………………… 

2. Ημερομηνία Λήξης Παροχής Υπηρεσιών Μεταφοράς: ………………………… 

3. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παράδοσης σε Σημεία Εισόδου, Σημείο Εισόδου 

Αντίστροφης Ροής  

Α/Α 

Ονομασία 

Σημείου 

Εισόδου 

Δεσμευμένη 

Μεταφορική 

Ικανότητα Παράδοσης  

[mil. Nm3/d]  
[kWh/d]  

Δεσμευμένη 

Συζευγμένη 

Μεταφορική 

Ικανότητα Παράδοσης 

[mil. Nm3/d]  

[kWh/d] 

Δεσμευμένη 

Συσχετισμένη 

Μεταφορική 

Ικανότητα Παράδοσης 

[mil. Nm3/d]   

[kWh/d] 

     

     

[Το στοιχείο αυτό δεν συμπεριλαμβάνεται στην περίπτωση της διάταξης της παραγράφου 5 του άρθρου 

95Α του Κώδικα Διαχείρισης ΕΣΦΑ.] 

 

4. Δέσμευση Μελλοντικής Μεταφορικής Ικανότητας Παραλαβής σε Σημεία Εξόδου, Σημείο Εξόδου 

Αντίστροφης Ροής 

 

Α/Α 

Ονομασία 

Σημείου 

Εξόδου 

Δεσμευμένη 

Μεταφορική Ικανότητα 

Παραλαβής  

[mil. Nm3/d] 

[kWh/d] 

Δεσμευμένη 

Συζευγμένη 

Μεταφορική 

Ικανότητα 

Παραλαβής 

[mil. Nm3/d] 

[kWh/d] 

 

Δεσμευμένη 

Συσχετισμένη 

Μεταφορική 

Ικανότητα 

Παραλαβής 

[mil. Nm3/d] 

[kWh/d] 
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Γ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΡΓΟΥ ΣΥΝΔΕΣΗΣ 

 

1. Τεχνική περιγραφή των απαιτούμενων έργων για την παροχή στον Χρήστη Υπηρεσιών 

Μεταφοράς (Έργο Σύνδεσης): 

[ Α) ……………………. 

Β) ……………………. ] 

2. Χρόνος Ολοκλήρωσης Έργου Σύνδεσης σύμφωνα με το συνημμένο χ/δ 1ου επιπέδου: ……………… 

μήνες  * 

 

3. Προϋπολογισμός Έργου Σύνδεσης: …………………………. Ευρώ (………………. €)]** 

*Με την επιφύλαξη γεγονότων Ανωτέρας Βίας 

**Προκαταρκτικός προϋπολογισμός  επιπέδου προμελέτης σκοπιμότητας (class 5) 

 

Δ. ΜΕΛΕΤΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΝΕΟΥ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΔΟΧΗ ΤΗΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 

Επισυνάπτεται η από …………………. Μελέτη Αξιολόγησης Νέου Έργου με τίτλο ……………………… και υπότιτλο 
……………………………….., που κοινοποιήθηκε στην Εταιρεία …………………. την ……………….. (αριθμός 
πρωτοκόλλου εξερχομένου ΔΕΣΦΑ:………………….) και έγινε αποδεκτή από την Εταιρεία …………... με την, 
επίσης επισυναπτόμενη, με αριθμό πρωτοκόλλου …………………… επιστολή της, που κοινοποιήθηκε στο 
ΔΕΣΦΑ την …………………. (αριθμός πρωτοκόλλου εισερχομένου ΔΕΣΦΑ: ……………………). 

 

Το παρόν Παράρτημα 2 αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της υπ’ αριθμ …….. Σύμβασης Δέσμευσης 

Μελλοντικής Δυναμικότητας 

 

Για τον Διαχειριστή Για την Εταιρεία 

(Υπογραφή) (Υπογραφή) 

(Ονοματεπώνυμο) (Ονοματεπώνυμο) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3 

ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ 
 

(Α1) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

ΔΡΑΣΗ 

 

 

 

ΔΙΑΣΤΗΜΑ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ 

 

 

ΔΑΠΑΝΗ 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  - 

 

 (Α2) ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ  

Δράση 

(Ενδεικτικός κατάλογος) 

Προϋπολογισμός (103 €) 

  1. ΜΕΛΕΤΕΣ  

1.1 

1.2 

 

2. ΑΔΕΙΕΣ  

2.1 

2.2 

 

 

3. ΑΛΛΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  

3.1 

3.2 

 

 

ΣΥΝΟΛΟ  
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(Α3) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ 

(Με την επιφύλαξη γεγονότων Ανωτέρας Βίας, ιδίως καθυστερήσεων στην αδειοδοτική διαδικασία) 

Σύμφωνα με το παρακάτω χρονοδιάγραμμα ο χρόνος αναφοράς εκτιμάται σε ……………………. μήνες, 

υπολογιζόμενος από την Ημερομηνία Έναρξης της παρούσας Σύμβασης έως την υποβολή του φακέλου για 

λήψη Άδειας εγκατάστασης του Έργου Σύνδεσης. 

 

(Β1) ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 

 

Δράση  

(Ενδεικτικός Κατάλογος) 

1.1.  

 

(Β2) ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΑΠΑΙΤΟΥΜΕΝΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 4 

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ  

 

 

 

Πρoς: 

ΑΡΙΘΜ................ 

ΔΕΣΦΑ Α.Ε. ΕURO:#.....................,….€ 

 Αθήνα,.............../.............../20…. 

Κύριοι, 

Σε σχέση με την υπ’ αριθμ. ……….… Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας μεταξύ της ανώνυμης 

εταιρείας με την επωνυμία «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» 

και τον διακριτικό τίτλο «ΔΕΣΦΑ» (ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ) και της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία 

……………………………………………..  και τον διακριτικό τίτλο …………………….. (η ΕΤΑΙΡΕΙΑ) και κατόπιν εντολής της 

ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ: 

Eγγυόμαστε ρητά ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα υπέρ της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ, να πληρώσουμε σε εσάς, 

παραιτoύμεvoι δια της παρούσης ρητά και ανεπιφύλακτα κάθε εvστάσεως, δικαιώματoς διαιρέσεως και 

διζήσεως ως και των δικαιωμάτων μας εκ των άρθρων 853, 855επ., και 866 τoυ Ελληvικoύ Αστικoύ Κώδικα, 

οποιοδήποτε ποσό και μέχρι του ποσού των ……………………….  Ευρώ (……………… €), για την εμπρόθεσμη 

εξόφληση από την ανωτέρω ΕΤΑΙΡΕΙΑ κάθε οφειλής εκ του συνόλου των υποχρεώσεων που απορρέουν από 

την ως άνω Σύμβαση Δέσμευσης Μελλοντικής Δυναμικότητας και τον εν γένει συμβατικό δεσμό μεταξύ του 

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ και της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ. 

Το παραπάνω ποσό τηρούμε στη διάθεσή σας και θα το καταβάλλουμε, σε πρώτη ζήτηση, χωρίς καμία 

απολύτως αντίρρηση και απροφάσιστα, ολόκληρο ή μέρος αυτού, μέσα σε τρείς (3) ημέρες από τότε που 

θα λάβουμε απλή έγγραφη δήλωσή σας και αφού μας επιστρέψετε την παρούσα εγγυητική επιστολή μας, 

χωρίς να ερευνήσουμε το νόμιμο ή όχι της απαίτησής σας.  

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 σας καταβάλουμε αμέσως κατά τα ανωτέρω, η δε παρούσα εγγυητική επιστολή μας θα 

σας επιστραφεί και θα συνεχίσει να ισχύει έκτοτε για το υπολειπόμενο ποσό που αυτή καλύπτει. Η 

υποχρέωσή μας αυτή ισχύει χωρίς να έχουμε δικαίωμα άρνησης πληρωμής και χωρίς να δικαιούμαστε να 

αντιτάξουμε οποιεσδήποτε ενστάσεις ή αντιρρήσεις δικές μας ή της ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ υπέρ της οποίας εκδίδεται η 

παρούσα ή και οποιουδήποτε τρίτου. Ο ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ δεν βαρύνεται με φόρους, τέλη ή οποιαδήποτε 

χρέωση που σχετίζεται με την κατάπτωση της παρούσας εγγυητικής επιστολής. 

Η παρούσα Εγγυητική Επιστολή μας ισχύει μέχρι την …………… και ώρα 12:00 μόνον, μετά δε την πάροδο 

αυτής της προθεσμίας και εφόσον δεν μας έχει γίνει γνωστή καμία απαίτησή σας επί του ποσού της 

εγγύησης, η παρούσα θεωρείται αυτοδικαίως άκυρη και ανίσχυρη. Βεβαιώνουμε επίσης ότι το σύνολο των 

εκ μέρους μας εκδοθεισών και ευρισκομένων σε ισχύ προς το Δημόσιο, ΝΠΔΔ, ΝΠΙΔ, κλπ. εγγυητικών 

επιστολών, συμπεριλαμβανομένης και της παρούσης, δεν υπερβαίνει το, για την Τράπεζά μας, καθορισμένο 

σχετικώς από το Νόμο ανώτατο όριο παροχής εγγυήσεων.  
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Η παρούσα εγγυητική επιστολή διέπεται από το Ελληνικό Δίκαιο, αρμόδια δε για την επίλυση κάθε 

διαφοράς που ανακύπτει από την παρούσα ορίζονται ως αποκλειστικά αρμόδια τα Δικαστήρια των 

Αθηνών.  

Με τιμή, 

.................................. 

ΤΡΑΠΕΖΑ.......... 


