ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Η παρούσα συμφωνία υπεγράφη στη Λευκωσία, την ………………………………… 2014,
ΜΕΤΑΞΥ:
Της εταιρείας GESOLAR CYPRUS LTD με αρ. Εγγρ. ΗΕ 289998U (η οποία στο εξής θα καλείται «ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ») από το
ένα μέρος,
και του κ. ………………………………………………….. με αριθμό ταυτότητας ……………………………. (ο οποίος θα καλέιται στο εξής «ο
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ») από το άλλο μέρος
ΚΑΙ ΜΑΡΤΥΡΕΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ:
ΕΠΕΙΔΗ ο Ιδιοκτήτης επιθυμεί να υποβάλει αίτηση στην Αρχή Ηλεκτρισμού Κύπρου για να εγκαταστήσει φωτοβολταΪκό
σύστημα συνολικής ισχύος ……………KWp στο υποστατικό του, που βρίσκεται στο τεμάχιο με αριθμό εγγραφής ...............,
τμήμα ..............., Φ/Σχ ......................., Δήμου …………………………………………….. και
ΕΠΕΙΔΗ ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ βεβαιώνει ότι επιθυμεί να εγκαταστήσει φωτοβολταΪκό σύστημα στο υποστατικό του Ιδιοκτήτη
και να προχωρήσει σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να εξασφαλίσει τη σύνδεση του με το δίκτυο της Αρχής
Ηλεκτρισμού Κύπρου
ΔΙΑ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝΤΑΙ ΤΑ ΑΚΟΛΟΥΘΑ
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Ο Προμηθευτής θα προβεί σε όλες τις απαιτούμενες ενέργειες ώστε να υποβάλει αίτηση στην Αρχή
Ηλεκτρισμού Κύπρου για εξασφάλιση έγκρισης εγκατάστασης φωτοβολταϊκού συστήματος.
Νοείται ότι ο Προμηθευτής είναι υπεύθυνος για την ορθή εγκατάσταση, λειτουργία και την τελική σύνδεση του
συστήματος με το δίκτυο της Α.Η.Κ
Με την παρούσα συμφωνία νοείται ότι ο Ιδιοκτήτης αποδέχεται την προσφορά του Προμηθευτή, η οποία
επισυνάπτεται και αφού υπογραφεί από τα δύο συμβαλλόμενα μέρη αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της
παρούσας
Συμφωνείται ότι ο Ιδιοκτήτης θα καταβάλει το κόστος για την εγκατάσταση του συστήματος στον Προμηθευτή,
ως εξής: 10% του συνολικού ποσού θα καταβληθεί με την υπογραφή της παρούσας, 85% του ποσού την μέρα
που θα εγκατασταθεί το σύστημα στο υποστατικό του Ιδιοκτήτη και το υπόλοιπο 5% θα καταβληθεί τη μέρα
του ελέγχου και της τελικής σύνδεσης του συστήματος με το δίκτυο της Α.Η.Κ
Τα δύο συμβαλλόμενα μέρη συμφωνούν όπως με την έγκριση της αίτησης ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ θα εγκαταστήσει
το φωτοβολταϊκό σύστημα στο υποστατικό του Ιδιοκτήτη εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζεται από
την Α.Η.Κ και ότι θα προβεί σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για να εξασφαλίσει τη τελική έγκριση του
Σε περίπτωση που η Α.Η.Κ. δεν εγκρίνει την αίτηση για εγκατάσταση του φωτοβολταϊκού συστήματος θα
κρατηθούν από την προκαταβολή 50 ευρώ + Φ.Π.Α για έξοδα που έγιναν κατά τη διαδικασία υποβολής της
αίτησης. Το υπόλοιπο ποσό θα επιστραφεί από τον Προμηθευτή στον Ιδιοκτήτη εντός 30 ημερών.
Ο ιδιοκτήτης υποχρεούται να ελέγξει το υποστατικό του για απώλειες με αδειούχο ηλεκτρολόγο πριν από τον
προκαθορισμένο έλεγχο της Α.Η.Κ, γιατί σε περίπτωση μη έγκρισης του συστήματος και μη σύνδεσης του με το
δίκτυο θα επωμιστεί το κόστος για τον επανέλεγχο, όπως ορίζεται από την Α.Η.Κ.
H συμφωνία λήγει αυτομάτως την μέρα εξόφλησης του συστήματος και αφού προηγηθεί η τελική σύνδεση
του Φ/Β συστήματος με το δίκτυο. Μετά την εξόφληση του συνολικού ποσού ο Προμηθευτής υποχρεούται να
παραδώσει γραπτώς τις εγγυήσεις των προϊόντων όπως ορίζονται από τις κατασκευάστριες εταιρείες.
Ο ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ δια της παρούσας παρέχει απρόσκοπτη πρόσβαση στον ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ επί του υποστατικού στο
οποίο θα εγκατασταθεί το σύστημα, έτσι ώστε να μπορέσει ο ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ να εκπληρώσει τις υποχρεώσεις
του οι οποίες απορρέουν από την παρούσα.
Η παρούσα συμφωνία δεσμεύει τους συμβαλλομένους, τους κληρονόμους, κληροδόχους και εκδοχείς αυτών
Όλοι οι όροι και πρόνοιες της παρούσας συμφωνίας θεωρούνται ουσιώδεις και παράβαση οιουδήποτε εξ’αυτών
δίδει το δικαίωμα στο αναίτιο μέρος όπως ακυρώσει την παρούσα συμφωνία και/ή αξιώσει νόμιμες
αποζημιώσεις.
Η παρούσα συμφωνία διέπεται από το Κυπριακό Δίκαιο και Αρμόδια Αρχή για επίλυση πιθανών διαφορών
ανάμεσα στους συμβαλλομένους είναι τα Κυπριακά Δικαστήρια.
Η παρούσα ανεγνώσθει υπ’ αμφοτέρων των συμβαλλομένων, άρθρον προς άρθρον και αμφότεροι δήλωσαν και
κατανόησαν τούτην πλήρως
Η παρούσα συμφωνία αποτελείται από 1 (μία σελίδα), υπεγράφη εις διπλούν και έκαστος των Συμβαλλομένων
έλαβε από ένα αντίγραφο.
Για την πιστή τήρηση των όρων της παρούσας οι Συμβαλλόμενοι θέτουν τις υπογραφές τους κατωτέρω.
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