ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
(ΜΙΚΡΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ)
Με την παρούσα σύμβαση η εταιρεια με την επωνύμια Volterra Aνωνύμη Εταιρεια Παραγωγης και Εμποριας
Ενεργειας με αρ. μητρωού σύμμετεχοντων ΑΔ-01632 στον αρμοδιο Διαχειριστη (εφεξης Προμηθεύτης), και
ο πελατης, (εφεξης Πελατης), τα ειδικοτερα στοιχεια των οποιων αναφερονται στην σύνημμενη στην
παρούσα αιτηση (εφεξης Αιτηση), σύμφωνούν την προμηθεια ηλεκτρικης ενεργειας με τούς κατωθι ορούς:

Ορισμοί
α. Διαχειριστης δικτύού διανομης: η εταιρεια με την επωνύμια Διαχειριστης Ελληνικού Δικτύού Διανομης
Ηλεκτρικης Ενεργειας ΑΕ («ΔΕΔΔΗΕ ΑΕ»), στην οποια εχει ανατεθει η διαχειριση τού ελληνικού δικτύού
διανομης ηλεκτρικης ενεργειας. β. Διαχειριστης σύστηματος μεταφορας: η εταιρεια με την επωνύμια
Ανεξαρτητος Διαχειριστης Μεταφορας Ηλεκτρικες Ενεργειας ΑΕ («ΑΔΜΗΕ ΑΕ»), στην οποια εχει ανατεθει η
διαχειριση τού ελληνικού σύστηματος μεταφορας ηλεκτρικης ενεργειας γ. Ελληνικο Δικτύο Διανομης
Ηλεκτρικης Ενεργειας (ΕΔΔΗΕ): ειναι το δικτύο διανομης ηλεκτρικης ενεργειας της ΔΕΗ ΑΕ πού ειναι
εγκατεστημενο στην Ελληνικη Επικρατεια, το οποιο αποτελειται απο γραμμες μεσης και χαμηλης τασης και
εγκαταστασεις διανομης ηλεκτρικης ενεργειας, καθως και απο γραμμες και εγκαταστασεις ύψηλης τασης
πού εχούν ενταχθει στο δικτύο αύτο. Το Δικτύο, εκτος απο το δικτύο των Μη Διασύνδεδεμενων Νησιων,
σύνδεεται στο ΕΣΜΗΕ μεσω των ύποσταθμων ύψηλης τασης και μεσης τασης (ΥΤ/ΜΤ). δ. Ελληνικο
Σύστημα Μεταφορας Ηλεκτρικης Ενεργειας (ΕΣΜΗΕ): ειναι οι γραμμες ύψηλης τασης, οι εγκατεστημενες
στην Ελληνικη Επικρατεια διασύνδεσεις, χερσαιες η θαλασσιες και ολες οι εγκαταστασεις, εξοπλισμος και
εγκαταστασεις ελεγχού πού απαιτούνται για την ομαλη, ασφαλη και αδιαλειπτη διακινηση ηλεκτρικης
ενεργειας απο εναν σταθμο παραγωγης σε εναν ύποσταθμο, απο εναν ύποσταθμο σε εναν αλλο η προς η απο
οποιαδηποτε διασύνδεση. Τα εργα διασύνδεσης Μη Διασύνδεδεμενων Νησιων με το ΕΣΜΗΕ εντασσονται
στο ΕΣΜΗΕ. Στο Σύστημα Μεταφορας δεν περιλαμβανονται οι εγκαταστασεις παραγωγης ηλεκτρικης
ενεργειας, οι γραμμες και εγκαταστασεις ύψηλης τασης πού εχούν ενταχθει στο Δικτύο Διανομης, καθως και
τα δικτύα των μη Διασύνδεδεμενων Νησιων. ε. Εγκατασταση: η εγκατασταση τού Πελατη, οπως αναφερεται
στην αιτηση στ. Εύαλωτος Πελατης: Οικιακος Πελατης ηλεκτρικης ενεργειας, κατα την εννοια της
περιπτωσης (ιζ) της παραγραφού 1 τού αρθρού 2 τού Ν. 4001/2011, και αποκλειστικα σε σχεση με την
καταναλωση ηλεκτρικης ενεργειας πού αφορα σε καλύψη αναγκων της κύριας κατοικιας τού, εφ’ οσον
εντασσεται σε μια απο προβλεπομενες κατηγοριες της ΥΑ ύπ’ αριθ. Δ5-ΗΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112/13 (ΦΕΚ Β’
1521/21.6.2013) και εφ’ οσον η σύνολικη τετραμηνιαια καταναλωση τού δεν ύπερβαινει τα ορια
καταναλωσης πού προβλεπονται για την αντιστοιχη κατηγορια. ζ. ΗΕΠ: Ημερησιος Ενεργειακος
Προγραμματισμος. η. Κωδικας Προμηθειας Ηλεκτρικης Ενεργειας (ΚΠΗΕ): Ο Κωδικας (Αποφαση ΦΕΚ Β'
832/9.04.2013), οπως εκαστοτε ισχύει, πού ρύθμιζει τα δικαιωματα και ύποχρεωσεις των Προμηθεύτων
ηλεκτρικης ενεργειας και των Πελατων τούς. θ. Κωδικες Διαχειρισης Δικτύων: ο Κωδικας Διαχειρισης τού
Σύστηματος, Ο Κωδικας Σύναλλαγων Ηλεκτρικης Ενεργειας, ο Κωδικας Διαχειρισης τού Δικτύού Διανομης
και ο Κωδικας Διαχειρισης μη διασύνδεδεμενων νησιων, οπως εκαστοτε ισχύούν. ι. Λειτούργος της Αγορας:
Η εταιρεια με την επωνύμια Λειτούργος της Αγορας Ηλεκτρικης Ενεργειας ΑΕ (ΛΑΓΗΕ ΑΕ)
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ια. Λοιπες χρεωσεις: Οι χρεωσεις πού βαρύνούν τον Πελατη και αφορούν τελη και φορούς πού αποδιδονται
απο τον Προμηθεύτη σε τριτούς, σύμφωνα με την εκαστοτε ισχύούσα νομοθεσια. ιβ. Μετρητης: Το οργανο
μετρησης πού εχει εγκατασταθει στην Εγκατασταση για τον καθορισμο της ποσοτητας ηλεκτρικης
ενεργειας πού παραδοθηκε σε αύτην. ιγ. Μεταβατικος Μηχανισμος Διασφαλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ):
H χρεωση για το Μεταβατικο Μηχανισμο Διασφαλισης Επαρκούς Ισχύος (ΜΜΔΕΙ), αφορα σε κοστος τού
Προμηθεύτη, το οποιο προκύπτει απο την ύποχρεωση τού, κατα την ασκηση της δραστηριοτητας τού, να
προσκομιζει μακροχρονιες εγγύησεις για την εξασφαλιση διαθεσιμοτητας επαρκούς ισχύος παραγωγης
ηλεκτρικης ενεργειας για το Σύστημα Μεταφορας ηλεκτρικης ενεργειας. Ειδικοτερα, απαιτειται απο τούς
Προμηθεύτες να προσκομιζούν εγγύησεις διαθεσιμοτητας επαρκούς ισχύος για καθε ωρα κατανομης για την
οποια εκπροσωπούν ολικα η μερικα Μετρητη, σύμφωνα με τον «Πινακα Αντιστοιχισης Μετρητων και
Εκπροσωπων Φορτιού», πού ισχύει για την ημερα κατανομης. Η χρεωση αύτη δεν ειναι ρύθμιζομενη, δηλ.
δεν καθοριζεται διοικητικα η μοναδιαια τιμη πού επιβαλλεται στούς Πελατες. H μοναδιαια τιμη της χρεωσης
ύπολογιζεται με βαση τη σύνολικη αριθμητικη τιμη τού Μοναδιαιού Τιμηματος Πληρωμης ισχύος,
διαιρωντας με ενα μεσοσταθμικο σύντελεστη, ο οποιος λαμβανει ύποψη τον αριθμο πελατων, την καμπύλη
φορτιού καταναλωσης, τη βαρύτητα ανα κατηγορια πελατων κλπ. ιδ. Μη Οικιακος Πελατης: Ο Πελατης πού
αγοραζει ηλεκτρικη ενεργεια, η οποια δεν προοριζεται για τη δικη τού οικιακη χρηση. ιε. Μικροι Πελατες:
Οικιακοι πελατες ανεξαρτητως παροχης και μη οικιακοι με ισχύ παροχης εως 25 kVA, για μεμονωμενες
εγκαταστασεις ιστ. Οικιακος Πελατης: Ο Πελατης πού αγοραζει ηλεκτρικη ενεργεια για δικη τού οικιακη
καταναλωση, αποκλειομενων των εμπορικων η επαγγελματικων δραστηριοτητων. ιζ. Οριακη Τιμη
Σύστηματος (ΟΤΣ): ειναι η τιμη στην οποια εκκαθαριζεται η αγορα ηλεκτρικης ενεργειας και ειναι η τιμη πού
πληρωνούν ολοι οσοι ζητούν ενεργεια απο το Σύστημα. Η ΟΤΣ διαμορφωνεται απο τον σύνδύασμο των
προσφορων τιμων και ποσοτητων πού ύποβαλλούν καθε μερα οι διαθεσιμες μοναδες παραγωγης
ηλεκτρικης ενεργειας, και τού ωριαιού φορτιού ζητησης ηλεκτρικης ενεργειας, πού διαμορφωνεται σε
καθημερινη βαση απο τούς καταναλωτες. Επιχειρωντας μια απλη περιγραφη τού τροπού ύπολογισμού της
ΟΤΣ, σύμφωνα με τις βασικες αρχες της μικροοικονομικης θεωριας, μπορει να αναφερθει οτι οι μοναδες
παραγωγης κατατασσονται αναλογως των προσφορων τούς σε αύξούσα σειρα, ξεκινωντας απο την
χαμηλοτερη προσφερομενη τιμη για ορισμενη ποσοτητα ενεργειας και καταληγοντας στην ύψηλοτερη
προσφερομενη τιμη. Στο σημειο, οπού οι προσφερομενες ποσοτητες ενεργειας εξύπηρετούν το ζητούμενο
φορτιο, καθοριζεται και η ΟΤΣ. Στην ούσια, η ΟΤΣ σύμπιπτει με την προσφορα της τελεύταιας μοναδας πού
πρεπει να λειτούργησει για να καλύφθει η ζητηση. ιη. Ρύθμιζομενες Χρεωσεις: οι χρεωσεις πού βαρύνούν
τούς Πελατες και αφορούν ύπηρεσιες σχετικες με την προμηθεια ηλεκτρικης ενεργειας πού παρεχονται απο
τριτούς, καθως και σε ανταποδοτικα τελη, στο βαθμο πού τα ποσα των χρεωσεων αύτων καταβαλλονται
στον Διαχειριστη τού Σύστηματος η το Διαχειριστη τού οικειού Δικτύού η τριτούς απο τον Προμηθεύτη, ο
οποιος εκπροσωπει τούς μετρητες τούς, σύμφωνα με τα οριζομενα στούς Κωδικες Διαχειρισης Δικτύων. ιθ.
Ρύθμιστικη Αρχη Ενεργειας (ΡΑΕ): η ανεξαρτητη ρύθμιστικη αρχη ενεργειας, η οποια σύστηθηκε με το
ν.2773/1999. κ. Σύμβαση: η παρούσα σύμβαση προμηθειας ηλεκτρικης ενεργειας κα. Χρεωσεις Προμηθειας
(η Ανταγωνιστικες Χρεωσεις): οι χρεωσεις πού επιβαλλονται για την προμηθεια ηλεκτρικης ενεργειας στον
Πελατη και σχετιζονται αποκλειστικα με την προμηθεια ηλεκτρικης ενεργειας.

1. Αντικείμενο Σύμβασης
Ο Προμηθεύτης, πού κατεχει αδεια προμηθειας ηλεκτρικης ενεργειας, εφοσον αποδεχθει την αιτηση τού
Πελατη, ύποχρεούται κατα την διαρκεια ισχύος της παρούσας να προμηθεύει τον Πελατη με ηλεκτρικη
ενεργεια, πού παραδιδει στις εγκαταστασεις τού Πελατη, η διεύθύνση και τα λοιπα στοιχεια των οποιων
αναφερονται στην Αιτηση. Ο Πελατης παραλαμβανει την ηλεκτρικη ενεργεια πού ο Προμηθεύτης εγχύει στις
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εγκαταστασεις τού και καταβαλλει εμπροθεσμως και προσηκοντως τις αμοιβες και χρεωσεις πού οριζονται
στην παρούσα και τον νομο. Ο Προμηθεύτης θα ειναι ο μοναδικος παροχος ηλεκτρικης ενεργειας για τις ανω
εγκαταστασεις τού Πελατη καθ’ ολη την διαρκεια ισχύος της παρούσας.

2. Υποχρεώσεις Προμηθευτή
2.1. Ο Προμηθεύτης ειναι ύποχρεωμενος να τηρει τούς ορούς της σύμβασης πού εχει σύναψει με τον ΑΔΜΗΕ
για τη χρηση τού Σύστηματος και των Διασύνδεσεων και με τον Διαχειριστη τού Δικτύού Διανομης
Ηλεκτρικης Ενεργειας για τη χρηση τού Δικτύού, ωστε να μπορει να εκπληρωνει τις εκ της παρούσας
ύποχρεωσεις τού, ειναι δε ύποχρεωμενος να παρεχει ηλεκτρικη ενεργεια στον Πελατη σύμφωνα με τούς
ορούς της παρούσας, το εντύπο ύπηρεσιων ηλεκτρικης ενεργειας πού δημοσιοποιειται στην ιστοσελιδα τού
Προμηθεύτη, τη σχετικη νομοθεσια και τις οικειες αποφασεις των αρμοδιων αρχων. 2.2. Ο Προμηθεύτης
αναλαμβανει την ύποχρεωση αμεσως μετα την ύπογραφη της παρούσας να ενεργησει οιαδηποτε πραξη πού
οριζει ο νομος, ωστε να καταχωρηθει στον οικειο πινακα, πού τηρειται απο τον Διαχειριστη τού Δικτύού, ως
Εκπροσωπος Φορτιού για τούς μετρητες τού Πελατη, οπως οριζονται στην αιτηση προμηθειας. Ο
Προμηθεύτης ύποχρεούται να ενημερωσει γραπτως το Διαχειριστη τού Σύστηματος και τού Δικτύού, ωστε
να καταχωρηθει ως προμηθεύτης τού σύγκεκριμενού Πελατη, προσκομιζοντας παραλληλα και γραπτη
εξούσιοδοτηση τού Πελατη για την καταχωρηση αύτη, η οποια θα λαβει τον τύπο και το περιεχομενο πού
καθοριζεται απο τον αρμοδιο Διαχειριστη. 2.3. Σε περιπτωση παραπονων η αιτηματων τού Πελατη, ο
Προμηθεύτης ύποχρεούται να ανταποκρινεται αμελλητι και να τηρει τα προβλεπομενα στον κωδικα
διαχειρισης αιτηματων και παραπονων Πελατων, πού αναρταται στην ιστοσελιδα τού Προμηθεύτη. Για τον
σκοπο αύτο, ο Προμηθεύτης διαθετει τμημα εξύπηρετησης πελατων, πού παρεχει πληροφορηση σχετικα με
την παρούσα. Αναφορες τού Πελατη μπορούν να ύποβληθούν εγγραφως στην ηλεκτρον. δ/νση
sales@volterra.gr η με τηλεομοιοτύπια στον αρ. 2106375875 (τμημα εξύπηρετησης πελατων). Παραβιαση
της παρούσας ύποχρεωσης τού Προμηθεύτη ιδρύει λογο καταγγελιας της Σύμβασης εκ μερούς τού Πελατη.
2.4. O Προμηθεύτης ύποχρεούται να προβαινει σε νομιμη ύποβολη δηλωσεων φορτιού για τον Πελατη,
σύμφωνα με τα οριζομενα στούς σχετικούς Κωδικες και να διαθετει επαρκες χρηματικο ύπολοιπο για την
καλύψη των σχετικων χρηματικων ύποχρεωσεων. Ο Πελατης αναγνωριζει οτι, σε περιπτωση μη νομιμης
ύποβολης, εκ μερούς τού Προμηθεύτη, Δηλωσης Φορτιού, λογω ελλειψης βεβαιωσης καλύψης χρηματικων
ύποχρεωσεων, η μη εκπληρωσης χρηματικων ύποχρεωσεων για δηλωση φορτιού τού Προμηθεύτη στο
πλαισιο τού ΗΕΠ, και μονον εφοσον ο Πελατης δεν εχει εξοφλησει τις εκ της Σύμβασης χρηματικες
ύποχρεωσεις τού εναντι τού Προμηθεύτη, ο Λειτούργος της Αγορας δικαιούται να στρεφεται απεύθειας κατα
τού Πελατη με τα ιδια δικαιωματα πού εχει και κατα τού Προμηθεύτη για το τμημα της καταναλωσης τού
Πελατη πού αντιστοιχει στη δηλωση φορτιού. Στην περιπτωση αύτη, ο Πελατης δεν δύναται να προβαλει
ενστασεις απο την παρούσα αλλες περαν της ενστασης εξοφλησης. 2.5. Ο Προμηθεύτης δεν εύθύνεται εναντι
τού Πελατη για διακοπες η αλλες δύσλειτούργιες στην προμηθεια ηλεκτρικης ενεργειας πού οφει λονται στις
ύποδομες τού ΕΣΜΗΕ / ΕΔΔΗΕ, ούτε για ζημιες απο διακοπες της προμηθειας πού οφειλονται σε αιτια περαν
τού δικού τού ελεγχού
(ενδεικτικα και μη περιοριστικα, τύχηρα, ανωτερα βια, καταστασεις εκτακτης αναγκης, πτωσεις τασεως,
διακύμανσεις τασεως, διακοπες σύστηματος / δικτύού, σύμπεριλαμβανομενων περικοπων, δύσλειτούργιων
η περιορισμων για εκτελεση εργασιων η αλλη αιτια, δύσλειτούργιες ΕΣΜΗΕ /ΕΔΔΗΕ), σε μη σύμμορφωση
τού Πελατη με τούς ορούς της παρούσας η για ζημιες πού οφειλονται στην σύνδεση με το δικτύο διανομης.

Volterra ΑΕ | Αμαρουσίου Χαλανδρίου 16, Μαρούσι | Μέλος του Ομίλου

Σελίδα 3 από 13
INTD.085-06/v2

3. Yποχρεώσεις του Πελάτη
3.1. Ο Πελατης, ο οποιος οφειλει πριν απο την σύναψη της παρούσας να εχει σύναψει εγκύρη σύμβαση
σύνδεσης με το Διαχειριστη τού Δικτύού, η οποια τού επιτρεπει να δεχθει την ποσοτητα ηλεκτρικης
ενεργειας πού σύνομολογει με τον Προμηθεύτη, ύποχρεούται να εχει και να διατηρει στις εγκαταστασεις τού
εγκατεστημενούς μετρητες φορτιού, ωστε να ειναι εφικτη η μετρηση της απορροφωμενης απο αύτον
ενεργειας, καθως και καθε αλλη εγκατασταση αναγκαια για την προμηθεια ηλεκτρικης ενεργειας. Ο Πελατης
οφειλει να τηρει τη σύμφωνια σύνδεσης πού εχει σύναψει με το Διαχειριστη τού Δικτύού. Ο Πελατης
ύποχρεούται να χορηγει ολες τις κατα νομο εξούσιοδοτησεις στον Προμηθεύτη για την εκτελεση της
παρούσας σύμφωνα με τον εκαστοτε προβλεπομενο τύπο. Ο Πελατης ύποχρεούται να καταναλωνει την
ηλεκτρικη ενεργεια πού προμηθεύεται απο τον Προμηθεύτη αποκλειστικα για την χρηση πού προβλεπεται
στην παρούσα, απαγορεύεται δε οιαδηποτε παροχη με οιονδηποτε τροπο σε οιονδηποτε τριτο μερούς η τού
σύνολού της ηλεκτρικης ενεργειας πού προμηθεύει ο Προμηθεύτης. 3.2. Ο Πελατης αναλαμβανει την
ύποχρεωση να εξοφλει εμπροθεσμα τούς λογαριασμούς καταναλωσης (εφεξης Λογαριασμος) πού τού
αποστελλει ο Προμηθεύτης κατα τούς ορούς τού αρθρού 6 της παρούσας.

4. Διάρκεια
4.1 Η παρούσα σύμβαση σύμφωνειται αοριστού χρονού και τιθεται σε ισχύ απο την ημερομηνια της
ύπογραφης της και απο τα δύο Μερη. 4.2. Με την επιφύλαξη της αλλαγης Προμηθεύτη εκ μερούς τού Πελατη
και της καταγγελιας της Σύμβασης απο οποιοδηποτε απο τα Μερη σύμφωνα με το αρθρο 9 και 10, η Σύμβαση
σύμφωνειται οτι εχει διαρκεια ενος (1) ετούς απο την ημερομηνια κατα την οποια αρχιζει η προμηθεια
ηλεκτρικης ενεργειας απο τον Προμηθεύτη, εκτος εαν ο Πελατης εχει αιτηθει (η σύναινει σε) μικροτερο
χρονικο διαστημα, οποτε ισχύει το μικροτερο αύτο χρονικο διαστημα, η εκτος εαν τα Μερη σύμφωνησούν
απο κοινού σε μεγαλύτερο χρονικο διαστημα, οποτε ισχύει το μεγαλύτερο αύτο χρονικο διαστημα. 4.3. Ο
Προμηθεύτης ύποχρεούται να ύπενθύμιζει με ατομικη ειδοποιηση, εγγραφη η ηλεκτρονικη, στον Πελατη την
επερχομενη ληξη της Σύμβασης ενα (1) μηνα πριν την επελεύση αύτης, καθως και το δικαιωμα τού Πελατη
για αλλαγη Προμηθεύτη. 4.4. Η παρούσα σύμβαση θα ανανεωνεται αύτοδικαιως για ενα (1) ετος εκαστη
φορα, εκτος εαν δεκαπεντε (15) ημερες προ της ληξης της διαρκειας της δηλωθει εγγραφως απο τον Πελατη
οτι δεν επιθύμει την ανανεωση. Σε περιπτωση αύτοματης ανανεωσης, εφαρμοζεται το ισχύον κατα την
πρωτη ημερα τού νεού σύμβατικού ετούς τιμολογιο. 4.5. Με την ύπογραφη της παρούσας, ο Πελατης παρεχει
εξούσιοδοτηση στον Προμηθεύτη να ύποβαλει στον Διαχειριστη Δικτύού Δηλωση Εκπροσωπησης Μετρητη
Φορτιού για τούς Μετρητες τού. Η εναρξη της προμηθειας επερχεται κατα την ακριβη ημερομηνια εναρξης
της ανω Δηλωσης, σύμφωνα με την σχετικη γνωστοποιηση πού θα λαβει ο Προμηθεύτης απο τον
Διαχειριστη τού Δικτύού Διανομης. Εντος πεντε (5) εργασιμων ημερων απο την ύπογραφη της παρούσας και
εφοσον εχούν ολοκληρωθει οι διαδικασιες πού σχετιζονται με την ενεργοποιησητης σύνδεσης και την
καταβολη της εγγύησης, ο Προμηθεύτης ενημερωνει τον Πελατη σχετικα με τον προβλεπομενο χρονο
ενεργοποιησης της σύνδεσης και την εναρξη προμηθειας ηλεκτρικης ενεργειας. 4.6. O Πελατης δύναται εντος
δεκατεσσαρων (14) ημερων απο την ύπογραφη της παρούσας να ύπαναχωρησει απο την παρούσα, με
εγγραφη κοινοποιηση στον Προμηθεύτη εντος της ανω προθεσμιας. 4.7. Για το χρονικο διαστημα απο την
ληξη η λύση της παρούσας με οιονδηποτε τροπο και εως την εναρξη εκπροσωπησης τού μετρητη τού Πελατη
απο αλλο προμηθεύτη, ο Πελατης ύποχρεούται στην καταβολη ανταλλαγματος για τις ποσοτητες ηλεκτρικης
ενεργειας πού θα καταναλωθούν βασει τού τιμολογιού οπού εχει ενταχθει ο Πελατης και σύμφωνα με τα
εδω οριζομενα.
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5. Μέτρηση Κατανάλωσης - Μετρητές
5.1. Για τούς σκοπούς της παρούσας, ο Προμηθεύτης θα τιμολογει τον Πελατη για την ποσοτητα ηλεκτρικης
ενεργειας πού τού προμηθεύσε (σε kwh), σύμφωνα με το ειδος τού προγραμματος πού ο Πελατης εχει
επιλεξει στην Αιτηση και τις μετρησεις απο τούς μετρητες ενεργειας, πού εχούν τοποθετηθει η
τοποθετούνται απο τον Διαχειριστη τού Δικτύού. Ο Προμηθεύτης θα καταγραφει την ποσοτητα ηλεκτρικης
ενεργειας με την οποια προμηθεύει τον Πελατη με μετρητες φορτιού χαμηλη ς τασης. Η σύλλογη των
μετρησεων των μετρητων φορτιού διενεργειται απο το Διαχειριστη τού Δικτύού. Ο Προμηθεύτης σε καθε
περιπτωση θα τιμολογει τον Πελατη με την εκδοση «εναντι» Λογαριασμων για την εκτιμωμενη καταναλωση
και εκκαθαριστικων Λογαριασμων για την πραγματικη καταναλωση ηλεκτρικης ενεργειας στις
Εγκαταστασεις αύτού. Το σύνολο της καταμετρηθεισας ενεργειας θα λογιζεται ως ενεργεια παρασχεθεισα
απο τον Προμηθεύτη, τα δε μετρητικα δεδομενα πού αποστελλει ο Διαχειριστης τού Δικτύού στον
Προμηθεύτη αποτελούν πληρη αποδειξη εναντι τού Πελατη.
5.2. Προκειμενού για την εναντι τιμολογηση τού Πελατη κατα τα ανωτερω, ο Πελατης δύναται να
προσκομισει εκδοθεντες εκκαθαριστικούς λογαριασμούς τού προηγούμενού προμηθεύτη τού, ωστε ο
Προμηθεύτης να εξακριβωσει την καταναλωση βασει προηγούμενων στοιχειων μετρησης για τον εν λογω
Πελατη. 5.3. Στην περιπτωση πού δεν λειτούργει το ηλεκτρονικο σύστημα σύλλογης μετρησεων η
παρούσιαστει βλαβη σε μετρητη, η ληψη των μετρησεων γινεται με καθε αλλη προσφορη μεθοδο σύμφωνα
με τις εντολες και τις οδηγιες τού Διαχειριστη τού Δικτύού και/η το Διαχειριστη τού Σύστηματος. Σε
περιπτωση μη διαθεσιμοτητας επιτύχως πιστοποιημενων μετρησεων καταναλωσης, κατα τα οριζομενα
στούς Κωδικες Διαχειρισης Δικτύων, ο Λογαριασμος καταναλωσης εκδιδεται για την αντιστοιχη περιοδο
βασει των δεδομενων μετρησης πού εκτιμα ο αρμοδιος Διαχειριστης Δικτύού, σύμφωνα με την διαδικασια
διορθωσης και εκτιμησης μετρησεων πού οριζεται στον αντιστοιχο Κωδικα Διαχειρισης Δικτύού. Σε αύτη
την περιπτωση, ο Λογαριασμος περιεχει σχετικη επισημανση και σύνοπτικη περιγραφη τού τροπού
ύπολογισμού των χρεωσεων βασει εκτιμωμενης καταναλωσης, σύμφωνα με τα στοιχεια πού παρεχονται
σχετικα απο τον αρμοδιο Διαχειριστη Δικτύού. 5.4. Σε περιπτωση πού ο Πελατης αντιληφθει οτι μετρητης
εχει ύποστει ζημια η βλαβη οφειλει να ενημερωσει αμεσα τον Προμηθεύτη και τον Διαχειριστη τού Δικτύού.
Ο Πελατης εχει το δικαιωμα να αιτηθει τον ελεγχο μετρητη απο τον αρμοδιο Διαχειριστη, ειτε μεσω τού
Προμηθεύτη η απεύθειας, ενημερωνοντας στην περιπτωση αύτη τον Προμηθεύτη. Ο Προμηθεύτης επισης
δικαιούται να αιτηθει τον ελεγχο μετρητη. Ο Προμηθεύτης ύποχρεούται να ενημερωνει τον Πελατη για την
ύποβολη αιτηματος ελεγχού τού μετρητη τού, το χρονο διενεργειας και τα αποτελεσματα τού ελεγχού. Ο
Πελατης δύναται να παρισταται κατα την διενεργεια ελεγχού τού μετρητη τού. Ο αιτων επιβαρύνεται με το
κοστος ελεγχού και δοκιμων εαν διαπιστωθει η ορθη καταγραφη της ενεργειας πού απορροφα, αλλως
επιβαρύνεται ο αρμοδιος Διαχειριστης Δικτύού. Η ακριβεια η μη τού μετρητη κρινεται σύμφωνα με τις
σχετικες ρύθμισεις τού Κωδικα Σύναλλαγων Ηλεκτρικης Ενεργειας και της κειμενης νομοθεσιας εν γενει. 5.5.
Ο Πελατης εύθύνεται για τη φύλαξη των εγκαταστασεων και σύσκεύων τού Κύριού τού Δικτύού στις
εγκαταστασεις τού, ύποχρεούται δε να απεχει απο καθε επεμβαση σε αύτες, σύμπεριλαμβανομενού τού
μετρητη, σύμφωνα με τα οριζομενα στην κειμενη νομοθεσια και την σύμβαση σύνδεσης με το δικτύο
διανομης τού Πελατη. Σε καθε δε περιπτωση εχει ύποχρεωση αμεσης ενημερωσης τού Προμηθεύτη και τού
Διαχειριστη τού Δικτύού αν διαπιστωθει οιαδηποτε τετοια βλαβη, φθορα, μεταρρύθμιση η αλλοιωση στις
εγκαταστασεις παροχης. Διεύκρινιζεται οτι ο Προμηθεύτης δεν βαρύνεται με οιαδηποτε δαπανη για την
προμηθεια, εγκατασταση και σύντηρηση η επισκεύη μετρητων, σύσκεύων και οιούδηποτε εξοπλισμούεγκαταστασης. 5.6. Ο Προμηθεύτης και οι εξούσιοδοτημενοι εκπροσωποι τού εχούν δικαιωμα προσβασης
στις εγκαταστασεις τού Πελατη, προκειμενού να επιβεβαιωνούν τις ενδειξεις καταναλωσης των μετρητων
πού εκπροσωπούν και οτι σύντρεχούν οι προύποθεσεις για την καταταξη τού πελατη στην κατηγορια πού
αναφερεται στην παρούσα. Ο Προμηθεύτης ειδοποιει σχετικα τον Πελατη και οριζεται ημερομηνια και
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χρονικο διαστημα διαθεσιμοτητας τού Πελατη, εως 3 ωρες. Εαν ο Πελατης δεν ει ναι διαθεσιμος η απούσιαζει,
θύροκολλειται ειδοποιηση οτι εγινε η επισκεψη.

6. Τιμές Χρέωσης - Πληρωμή
6.1. Ο Πελατης ύποχρεούται να καταβαλλει στον Προμηθεύτη το ποσο πού αναγραφεται στον Λογαριασμο
πού θα εκδιδει και αποστελλει ο Προμηθεύτης. Ο Λογαριασμος, εκτος αν οριζεται αλλως στούς ειδικούς
ορούς, εκδιδεται και αποστελλεται με την εξης σύχνοτητα, αναλογα με το ειδος τού σύμφωνηθεντος
τιμολογιού : α.Τιμολογια Γ22: μηνιαιως β.Τιμολογια Γ21: διμηνιαιως (εκδοση τετραμηνιαιων
εκκαθαριστικων λογαριασμων εναλλαξ με λογαριασμούς εναντι) Ο Λογαριασμος αποστελλεται στον Πελατη
μεσω ταχύδρομειού, εκτος κι αν σύμφωνηθει διαφορετικα στούς Ειδικούς Όρούς της παρούσας. Κατοπιν
σχετικού αιτηματος τού πελατη, ο λογαριασμος μπορει να αποστελλεται σε ηλεκτρονικη μορφη, μεσω
ηλεκτρονικού ταχύδρομειού. 6.2. Ο Λογαριασμος θα περιλαμβανει την ποσοτητα ενεργειας σύνολικα πού
καταμετρηθηκε απο ολούς τούς μετρητες τού Πελατη (καταναλωση ρεύματος) η εκτιμηθηκε απο τον
Διαχειριστη τού Δικτύού η τον Προμηθεύτη κατα τα ύπο 5 οριζομενα, τα αντιστοιχα οφειλομενα ποσα,
καθως και τα οφειλομενα ποσα για τις λοιπες διακριτες χρεωσεις πού προβλεπονται απο τον νομο και τούς
τιμοκαταλογούς τού Προμηθεύτη για το χρονικο διαστημα πού αναγραφεται στον Λογαριασμο κατα τα
ανωτερω. Οι χρεωσεις αύτες περιλαμβανούν α. τις Ρύθμιζομενες Χρεωσεις, περιλαμβανομενων, μη
περιοριστικα, των χρεωσεων για τη χρηση τού σύστηματος μεταφορας, των λοιπων επιβαρύνσεων
σύστηματος, των χρεωσεων για την χρηση τού δικτύού διανομης, των ύπηρεσιων κοινης ωφελειας, τού
ειδικού τελούς μειωσης εκπομπων αεριων ρύπων (ΕΤΜΕΑΡ), και καθε αλλης ρύθμιζομενης χρεωσης η φορού
η τελούς πού εχει ηδη επιβληθει η τύχον θα επιβληθει στο μελλον απο την σχετικη νομοθεσια, β. Χρεωσεις
Προμηθειας, πού περιλαμβανούν ολες τις χρεωσεις πού αφορούν την προμηθεια ηλεκτρικης ενεργειες βασει
τού τιμολογιού στο οποιο εντασσεται ο Πελατης, οπως ισχύει κατοπιν τύχον τροποποιησεων κατα τα εδω
οριζομενα, και τα χαρακτηριστικα τού προγραμματος σύμβολαιού πού εχει επιλεξει ο Πελατης και
αναφερεται στην Αιτηση, περιλαμβανομενων δαπανων πού καταβαλλονται στον Διαχειριστη τού
Σύστηματος απο τον Προμηθεύτη, οπως χρεωση για τον ΜΜΔΕΙ και χρεωση σε περιπτωση εφαρμογης της
ρητρας προσαρμογης της οριακης τιμης σύστηματος κατα τα οριζομενα στο αρθρο 7.8, γ. λοιπε ς χρεωσεις
(ενδεικτικα ειδικος φορος καταναλωσης, δημοτικα τελη – δημοτικοι φοροι, τελος ΕΡΤ, φοροι-τελη ακινητης
περιούσιας κ.λπ.), εφοσον προβλεπεται απο την εκαστοτε κειμενη νομοθεσια δ. χρεωσεις πού αντιστοιχούν
στις φορολογικες επιβαρύνσεις πού επιβαλλονται στούς καταναλωτες ηλεκτρικης ενεργειας απο την
εκαστοτε σχετικη νομοθεσια. 6.3 Ο Λογαριασμος αποστελλεται μεσω ταχύδρομειού στον Πελατη και,
κατοπιν σχετικού αιτηματος τού τελεύταιού, σε ηλεκτρονικη μορφη, μεσω ηλεκτρονικού ταχύδρομειού. 6.4.
Ο Πελατης ύποχρεούται να εξοφλει τον Λογαριασμο τού εως την αναγραφομενη σε αύτον ημερομηνια
πληρωμης (δηλη ημερα), η οποια θα απεχει εικοσι (20) ημερες απο την ημερομηνια αποστολης τού εν λογω
Λογαριασμού, με καταθεση (ατελως) η εμβασμα στον τραπεζικο λογαριασμο τού Προμηθεύτη, τα στοιχεια
τού οποιού αναφερονται στον Λογαριασμο, η με καταβολη στα γραφεια τού Προμηθεύτη (ατελως, απο
Δεύτερα εως Παρασκεύη ωρες 09:00-19:00). Απο την επομενη της ανω ημερομηνιας πληρωμης, η σχετικη
απαιτηση καθισταται ληξιπροθεσμη και απαιτητη. Ο Πελατης αποδεχεται οτι η καταναλωση τού και το ύψος
της οφειλης τού προς τον Προμηθεύτη για ολο το χρονικο διαστημα ισχύος της παρούσας και κατοπιν της
λύσης /ληξης της παρούσας και εως την εναρξη εκπροσωπησης τού μετρητη τού απο αλλον Προμηθεύτη
προκύπτούν και αποδεικνύονται απο (α) το σύμφωνηθεν τιμολογιο, οπως τύχον θα διαμορφωθει κατοπιν
τύχον τροποποιησεων βασει της παρούσας, (β) τούς λογαριασμούς καταναλωσης πού λαμβανει βασει των
στοιχειων τού σύστηματος τιμολογησης τού Προμηθεύτη και (γ) τα στοιχεια πού εμπεριεχονται στις
μετρησεις της καταναλωσης τού Πελατη στα ύπολογιστικα σύστηματα τού Διαχειριστη τού Σύστηματος
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και/η τού Διαχειριστη τού Δικτύού, οπως αύτα αποτύπωνονται στο Λογαριασμο. Σε περιπτωση πού ο
Πελατης επιθύμει να ύποβαλει αντιρρησεις η ενστασεις σχετικα με την ορθοτητα η το ύψος οποιασδηποτε
χρεωσης ύποχρεούται να ύποβαλει εγγραφως τις αντιρρησεις η ενστασεις τού ειτε στην ηλεκτρονικη
διεύθύνση sales@volterra.gr η με τηλεομοιοτύπια στον αρ. 2106375875. Εαν οι αντιρρησεις η ενστασεις τού
Πελατη γινούν δεκτες απο τον Προμηθεύτη, ακολούθειται η διαδικασια της επομενης παραγραφού 6.5. Σε
περιπτωση διαφωνιας ακολούθειται η διαδικασια τού αρθρού 15.2. 6.5. Ο Προμηθεύτης ύποχρεούται να
προβαινει αμεσα στην διορθωση Λογαριασμων Καταναλωσης παρελθούσης χρονικης περιοδού, στην
περιπτωση πού διαπιστωθει οτι επιβληθηκαν, για οποιονδηποτε λογο, λανθασμενες χρεωσεις στον Πελατη.
Εαν ο Λογαριασμος εχει ηδη εξοφληθει, ο Προμηθεύτης οφειλει να προβαινει σε διορθωτικη χρεωση η
πιστωση εκδιδοντας διορθωτικο λογαριασμο η σύμψηφιζοντας το ποσο στον επομενο τακτικο Λογαριασμο.
Σε περιπτωση ύπαιτιοτητας τού Προμηθεύτη, οπως ενδεικτικα λογω λαθων στην τιμολογηση η την εκδοση
λογαριασμων, ο Προμηθεύτης ύποχρεούται να προβαινει σε διορθωση λογαριασμων παρελθούσης περιοδού
σε ολη τη διαρκεια ισχύος της παρούσας και για χρονικη περιοδο 2 ετων μετα τη λύση της. Σε περιπτωση
σφαλματος εξ ύπαιτιοτητας τού Προμηθεύτη εξ αιτιας τού οποιού ύπηρξε μεγαλύτερη χρεωση τού Πελατη,
θα καταβαλλεται στον Πελατη ποσο ισο με το 5% τού ύπερβαλλοντος τού πραγματικα οφειλομενού ποσού
(με αντιστοιχη πιστωση στον επομενο λογαριασμο), μη οφειλομενού οιούδηποτε αλλού ποσού για την ως
ανω αιτια. Τα ποσα των διορθωτικων χρεωσεων και πιστωσεων καταβαλλονται ατοκως. Σε περιπτωση
διορθωσης δεδομενων μετρησης τού Πελατη και επαναπροσδιορισμού των αντιστοιχων χρεωσεων πού
επιβληθηκαν στον Προμηθεύτη, κατα τα οριζομενα στούς σχετικούς κωδικες διαχειρισης δικτύων, ο
Προμηθεύτης ύποχρεούται οποτεδηποτε να διορθωνει αντιστοιχα τις χρεωσεις των λογαριασμων τού
Πελατη πού επηρεαζονται κατα τροπο απολύτως αντιστοιχο με τη διορθωση πού εγινε στις χρεωσεις πού
επιβληθηκαν σε αύτον βασει των αρχικων δεδομενων μετρησης τού Πελατη. Τα ποσα των διορθωτικων
χρεωσεων και πιστωσεων καταβαλλονται ατοκως. Σε καθε περιπτωση, ο Προμηθεύτης ύποχρεούται να
ενημερωνει τον Πελατη σχετικα με τις διορθωσεις (αιτια, χρονικο διαστημα στο οποιο αναφερονται, αρχικες
και διορθωμενες τιμες των επηρεαζομενων μεγεθων, αναλύση τού τροπού προσδιορισμού των τιμων και
ύπολογισμού σχετικων χρεωσεων). Οι διαταξεις πού αφορούν τούς λογαριασμούς καταναλωσης
εφαρμοζονται αναλογικως και στούς διορθωτικούς λογαριασμούς καταναλωσης.

7. Τροποποιήσεις Σύμβασης
7.1. Χρεωσεις Προμηθειας: Για την τροποποιηση των Χρεωσεων Προμηθειας, ο Προμηθεύτης ενημερωνει
τον Πελατη τούλαχιστον εξηντα (60) ημερες πριν την εναρξη ισχύος της οικειας τροποποιησης, σε ειδικο
πεδιο, εφοσον αύτο ειναι δύνατο και επαρκες, τού Λογαριασμού Καταναλωσης η σε χωριστο εντύπο πού
διαβιβαζεται με αύτον. Ο Προμηθεύτης διατηρει το δικαιωμα να αναπροσαρμοσει τούς εκαστοτε ισχύοντες
γενικούς ορούς τιμολογησης οποτεδηποτε καθ’ ολη τη διαρκεια ισχύος της παρούσης. 7.2. Ρύθμιζομενες
Χρεωσεις: Για την τροποποιηση των Ρύθμιζομενων Χρεωσεων, ο Προμηθεύτης ενημερωνει τον Πελατη σε
ειδικο πεδιο, εφοσον αύτο ειναι δύνατο και επαρκες, τού πρωτού Λογαριασμού Καταναλωσης πού
ακολούθει την τροποποιηση η με ειδικο εντύπο πού διαβιβαζεται με αύτον. 7.3. Λοιποι Όροι. Για την
τροποποιηση ορων της Σύμβασης πλην των Χρεωσεων Προμηθειας και των Ρύθμιζομενων Χρεωσεων, ο
Προμηθεύτης ενημερωνει τον Πελατη τούλαχιστον εξηντα (60) ημερες πριν την εναρξη ισχύος της οικειας
τροποποιησης, σε ειδικο πεδιο, εφοσον αύτο ειναι δύνατο και επαρκες, τού Λογαριασμού Καταναλωσης η σε
χωριστο εντύπο πού διαβιβαζεται με αύτον. 7.4. Για την αποφύγη αμφιβολιων, τροποποιηση των χρεωσεων
τού αρθρού 6.2 στοιχ. (γ) και (δ) δεν θεωρειται ως τροποποιηση της Σύμβασης και δεν αποτελούν
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αντικειμενο ενημερωσης. 7.5. Τροπος ενημερωσης. Αντι της δι’ ύλικού εγγραφού ενημερωσης κατα τις
ανωτερω παραγραφούς, η ατομικη ενημερωση δύναται να ύλοποιειται με εναλλακτικούς τροπούς
(τηλεφωνικα, με ηλεκτρονικο ταχύδρομειο, μεσω σύντομης ειδοποιησης πού περιλαμβανεται στον
Λογαριασμο Καταναλωσης η αποστελλεται ηλεκτρονικα παραπεμποντας στην ιστοσελιδα τού Προμηθεύτη
για πληρη ενημερωση επι τού περιεχομενού της τροποποιησης), εφοσον εχει σύναινεσει προς τούτο ο
Πελατης. 7.6. Περιεχομενο ενημερωσης. Ι. Στην περιπτωση τροποποιησης Χρεωσεων Προμηθειας η/και
Λοιπων Όρων, η ατομικη ενημερωση εχει κατ’ ελαχιστον το ακολούθο περιεχομενο: α. Πληρη και αναλύτικη
αναφορα των ορων της Σύμβασης η των Χρεωσεων Προμηθειας πού τροποποιούνται. Μεταβολες στην
εταιρικη ταύτοτητα τού Προμηθεύτη νοούνται ως τροποποιησεις των ορων της Σύμβασης, εφοσον αφορούν
σε μεταβολη ως προς την εταιρικη επωνύμια η/και εταιρικη μορφη τού Προμηθεύτη η/και σύνιστούν
εταιρικο μετασχηματισμο τού Προμηθεύτη η μεταβιβαση της Άδειας Προμηθειας. β. Υπομνηση στον Πελατη
τού δικαιωματος καταγγελιας της Σύμβασης σύμφωνα με το αρθρο 10 της Σύμβασης και σύνοπτικη
αναφορα των σχετικων διαδικασιων. ΙΙ. Στην περιπτωση τροποποιησης Ρύθμιζομενων Χρεωσεων δεν
ισχύούν οι παραπανω οροι και η ενημερωση εχει περιεχομενο προσφορο για την πληροφορηση τού Πελατη.
Για την αποφύγη αμφιβολιων, σε περιπτωση τροποποιησης Ρύθμιζομενων Χρεωσεων δεν ιδρύεται δικαιωμα
καταγγελιας τού Πελατη. 7.7. Ο Πελατης δύναται να καταγγειλει την Σύμβαση κατα τα οριζομενα στο αρθρο
10 της παρούσας εντος τριαντα (30) ημερων απο την κατα το αρθρο 7.6 (Ι) ενημερωση. Παρελεύση της
προθεσμιας αύτης απρακτού θεωρειται ως αποδοχη εκ μερούς τού Πελατη της τροποποιησης των Χρεωσεων
Προμηθειας η/και των Λοιπων Όρων. 7.8. Ο Προμηθεύτης διατηρει το δικαιωμα να εφαρμοσει τη ρητρα
προσαρμογης της Οριακης Τιμης Σύστηματος ex ante (εφεξης ΟΤΣ), οπως αύτη δημοσιεύεται καθημερινα
στην
ιστοσελιδα
τού
ΑΔΜΗΕ:
admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikisenergeias/anafores-dimosieyseis-agoras. Η εν λογω ρητρα σύνιστα μηχανισμο σύνδεσης της χονδρικης τιμης
της ηλεκτρικης ενεργειας (ΟΤΣ) με τα ισχύοντα τιμολογια τού Προμηθεύτη. Προς τούτο καθοριζεται
κατωτατο οριο ΟΤΣ ισο με 40 €/ΜWh και ανωτατο οριο ΟΤΣ ισο με 70 €/MWh για ολα τα Τιμολογια (Γ1,
Γ1Ν, Γ21, Γ22, Γ23). Η ρητρα προσαρμογης ενεργοποιειται εαν η μεση ΟΤΣ κατα την περιοδο καταναλωσης
τού εκαστοτε λογαριασμού ειναι κατωτερη της τιμης των 40 €/ΜWh η ανωτερη της τιμης των 70 €/MWh.
Τύχον θετικη διαφορα τού κατωτατού οριού των 40 €/ΜWh απο την ανωτερω ύπολογιζομενη μεση ΟΤΣ
μετακύλιεται ύπερ τού Πελατη, ενω τύχον θετικη διαφορα της ανωτερω ύπολογιζομενης μεσης ΟΤΣ απο το
ανωτατο οριο των 70 €/MWh δύναται να απαιτηθει σαν επιπροσθετο κοστος απο τον Πελατη. Μεταβολη
των ανωτερω οριων ΟΤΣ η τού τύπού ύπολογισμού σύνιστα τροποποιηση των Χρεωσεων Προμηθειας και
ύποκειται στην ρύθμιση τού αρθρού 7.1. 7.9. Ο Πελατης δύναται να προτεινει την τροποποιηση ορων της
παρούσας ύποβαλλοντας εγγραφη αιτηση και τα απαιτούμενα κατα περιπτωση δικαιολογητικα, στις
ακολούθες περιπτωσεις: 1. Μεταβολη στοιχειων εγκαταστασης στην οποια αφορα η παρούσα, σε
περιπτωση μετεγκαταστασης τού Πελατη, οποτε η τροποποιηση επερχεται εντος 45 ημερων απο την
ύποβολη της ανω αιτησης 2. Μεταβολη της βασικης η ειδικης κατηγοριας Πελατη, καθως και επιλογη
διαφορετικού τιμολογιού απο τα εκαστοτε διαθεσιμα Τιμολογια Προμηθειας τού Προμηθεύτη, οποτε η
τροποποιηση επερχεται εντος 30 ημερων απο την ύποβολη της αιτησης. 3. Χαρακτηρισμος Πελατη ως
Εύαλωτού, οποτε η τροποποιηση επερχεται εντος 30 ημερων απο την ύποβολη της αιτησης. Η απορριψη της
αιτησης πρεπει να ειναι εγγραφη, αιτιολογημενη, και να αναφερει την διαδικασια και τις προύποθεσεις με
τις οποιες ο Πελατης δύναται να ζητησει επανεξεταση της αιτησης τού.

8. Παροχή Εγγύησης
8.1. Ο Πελατης ύποχρεούται να καταβαλει στον Προμηθεύτη ως εγγύηση για την εξασφαλιση οφειλων τού
πού απορρεούν απο την παρούσα το ποσο πού αναφερεται στην αιτηση. Επιπροσθετως σε περιπτωση
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εξοφλησης των λογαριασμων μεσω παγιας τραπεζικης εντολης η καταβληθεισα εγγύηση θα σύμψηφιστει
στον αμεσως επομενο λογαριασμο πού θα εκδωσει ο Προμηθεύτης. Το ποσο της εγγύησης θα
περιλαμβανεται στον πρωτο λογαριασμο πού θα στειλει ο Προμηθεύτης στον Πελατη. Σε περιπτωση μη
καταβολης τού εν λογω ποσού της εγγύησης, ισχύούν οι διαταξεις της παρούσας περι καθύστερησης
εξοφλησης. 8.2 Ο Προμηθεύτης δύναται να αναπροσαρμοσει το ποσο της εγγύησης κατα την διαρκεια ισχύος
της σύμβασης, εαν διαπιστωθει σημαντικη αποκλιση των Λογαριασμων τού Πελατη σε σχεση με το
εκτιμωμενο ποσο πού χρησιμοποιηθηκε για τον καθορισμο της εγγύησης η σε περιπτωση
επαναλαμβανομενης καθύστερησης τού Πελατη στην εξοφληση των Λογαριασμων τού. Ο Προμηθεύτης
ύποχρεούται να ενημερωσει τον Πελατη μεσω τού τρεχοντος Λογαριασμού Καταναλωσης για την
αναπροσαρμογη της εγγύησης και να χρεωσει η πιστωσει το ποσο της διαφορας στον επομενο Λογαριασμο,
με διακριτη χρεωση στον Λογαριασμο. 8.3 Η εγγύηση αποδιδεται ατοκα στον Πελατη μετα την με
οποιονδηποτε τροπο λύση της Σύμβασης εντος ενος (1) μηνος απο την εκδοση τού τελικού εκκαθαριστικού
λογαριασμού καταναλωσης, ύπο τον ορο της ανύπαρξιας οφειλων τού Πελατη προς τον Προμηθεύτη απο
την Σύμβαση. Σε περιπτωση ληξιπροθεσμων οφειλων τού Πελατη, το ποσο της εγγύησης σύμψηφιζεται με
το ποσο των ληξιπροθεσμων οφειλων κατα το αρθρο 20 παρ. 3 ΚΠΗΕ και τύχον πιστωτικο ύπολοιπο
κατοπιν τού σύμψηφισμού καταβαλλεται στον Πελατη ατοκως το αργοτερο εντος ενος (1) μηνος απο την
εκδοση τού τελικού εκκαθαριστικού λογαριασμού καταναλωσης.

9. Καθυστέρηση Εξόφλησης
9.1. Για καθε ληξιπροθεσμη οφειλη τού Πελατη προς τον Προμηθεύτη, ο τελεύταιος δικαιούται να απαιτησει
απο τον Πελατη τοκούς ύπερημεριας, με επιτοκιο ισο με το ανωτατο νομιμο επιτοκιο ύπερημεριας απο την
επομενη ημερα πού η οφειλη κατεστη ληξιπροθεσμη και απαιτητη και εως την πληρη και ολοσχερη
εξοφληση. 9.2. Εαν ο Πελατης καθύστερησει την εξοφληση οιασδηποτε εκ της παρούσας οφειλης: 9.2.1. ο
Προμηθεύτης αναγραφει το ποσο της ληξιπροθεσμης οφειλης στον αμεσως επομενο λογαριασμο και
προσθετει το ποσο αύτο βεβαρημενο με το νομιμο τοκο ύπερημεριας στο σύνολικο οφειλομενο ποσο τού
νεού λογαριασμού, πού ο Πελατης οφει λει να καταβαλει εντος της κανονικης προθεσμιας εξοφλησης τού
νεού λογαριασμού. 9.2.2. Εαν παρελθει και η δεύτερη κατα σειρα προθεσμια εξοφλησης, ο Προμηθεύτης
δύναται να ύποβαλει στον αρμοδιο Διαχειριστη εντολη απενεργοποιησης μετρητη φορτιού λογω
ληξιπροθεσμων οφειλων. Η εντολη αύτη κοινοποιειται ύποχρεωτικως προς τον Πελατη. 9.2.3. Εαν η
ληξιπροθεσμη οφειλη δεν εξοφληθει εντος δεκα (10) ημερων απο την κοινοποιηση στον Πελατη της εντολης
απενεργοποιησης μετρητη φορτιού, ο Προμηθεύτης δύναται να καταγγειλει την παρούσα με αμεση ισχύ,
ύποβαλλοντας στον αρμοδιο διαχειριστη δηλωση παύσης εκπροσωπησης και ενημερωνοντας αντιστοιχα
τον Πελατη.

10. Καταγγελία της Σύμβασης
10.1. Ο Πελατης δύναται οποτεδηποτε και αναιτια να καταγγειλει τη Σύμβαση. Η καταγγελια της Σύμβασης
απο τον Πελατη ούδεμια σύνεπεια οικονομικη η αλλης φύσεως σύνεπαγεται σε βαρος τού Πελατη, με
εξαιρεση την περιπτωση πού η παρούσα περιλαμβανει ειδικούς ορούς σχετικα με τον ελαχιστο χρονο ισχύος
και την οφειλομενη αποζημιωση αν η σύμβαση καταγγελθει απο τον Πελατη η απο τον Προμηθεύτη
αποκλειστικα λογω ύπερημεριας τού Πελατη ως προς την εξοφληση οφειλων τού, πριν την παρελεύση τού
ελαχιστού χρονού. Σε καθε περιπτωση ο Προμηθεύτης δεν δικαιούται αποζημιωση αν η σύμβαση
καταγγελθει απο τον Πελατη εντος τριαντα (30) ημερων απο την ειδοποιηση τού Προμηθεύτη για
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τροποποιηση ορού της σύμβασης η τη γνωση της τροποποιησης χρεωσεων προμηθειας, ακομη και αν η εν
λογω καταγγελια λαβει χωρα κατα την διαρκεια τού ελαχιστού χρονού ισχύος της σύμβασης.
10.2. Η καταγγελια της σύμβασης προμηθειας απο Πελατη γινεται εγγραφως. Με την επιφύλαξη της παρ. 3
τού αρθρού 42 τού ΚΠΗΕ (αλλαγη προμηθεύτη), τα αποτελεσματα της καταγγελιας επερχονται μετα την
παρελεύση τριαντα (30) ημερων απο την ημερομηνια αποστολης της στον Προμηθεύτη.
10.3. Ο Προμηθεύτης δύναται να καταγγειλει την Σύμβαση και να προβει στις προβλεπομενες ενεργειες προς
τον αρμοδιο Διαχειριστη για την παύση εκπροσωπησης μετρητη Πελατη, τον οποιο εχει καταστησει
ύπερημερο ως προς την εξοφληση ληξιπροθεσμων οφειλων. Τα αποτελεσματα της εν λογω καταγγελιας
επερχονται αμεσα. 10.4. Με την επιφύλαξη τού αρθρού 9 και της παρ. 10.3 της παρούσας, σε περιπτωση
παραβασης ορού της παρούσας απο τον Πελατη για χρονικο διαστημα μεγαλύτερο των τριαντα (30) ημερων,
ο Προμηθεύτης δικαιούται να κοινοποιησει οχληση σε αύτον και να τού θεσει προθεσμια τριαντα (30)
ημερων για την αρση της παραβασης και να τον ενημερωσει για τις σύνεπειες της μη σύμμορφωσης τού. Εαν
η προθεσμια αύτη παρελθει απρακτη, ο Προμηθεύτης δικαιούται να καταγγειλει αμεσως την παρούσα
σύμβαση και να προβει στις απαιτούμενες ενεργειες προς τον αρμοδιο Διαχειριστη για την παύση
εκπροσωπησης τού μετρητη τού Πελατη. Τα αποτελε σματα της εν λογω καταγγελιας επερχονται αμεσα.
10.5. Έκαστος των σύμβαλλομενων δικαιούται να καταγγειλει την παρούσα, με αμεση ισχύ της καταγγελιας,
κοινοποιωντας σχετικο εγγραφο στον αντισύμβαλλομενο, εαν ο τελεύταιος πτωχεύσει, τεθει ύπο
αναγκαστικη διαχειριση, ύπο εκκαθαριση, ειδικη η αλλη, η ύπαχθει σε οιαδηποτε διαδικασια προβλεπει ο
νομος για αφερεγγύούς η μειωμενης οικονομικης θεσης ύποχρεούς. Διεύκρινιζεται οτι η ενταξη πελατη στην
κατηγορια εύαλωτων πελατων δεν ιδρύει λογο καταγγελιας. 10.6. Μετα απο καταγγελια της παρούσας,
τύχον οφειλες τού Πελατη εναντι τού Προμηθεύτη απο την Σύμβαση καθιστανται αμεσα ληξιπροθεσμες και
απαιτητες. Το ιδιο ισχύει και για τύχον πιστωσεις προς τον Πελατη. Ειδικα για την περιπτωση της εγγύησης
ισχύούν τα ύπο 8.3. οριζομενα. 10.7. Εαν ο Πελατης προκειται να αποχωρησει απο τις Εγκαταστασεις και
δεν επιθύμει την τροποποιηση της παρούσας λογω μετεγκαταστασης, γνωστοποιει το ανωτερω στον
Προμηθεύτη τριαντα (30) τούλαχιστον ημερες προ της ανω αποχωρησης, οποτε η παρούσα λύ εται
αύτοδικαιως κατα τον χρονο πού δηλωνει ο Πελατης. Κατοπιν της ανω γνωστοποιησης ο Πελατης η ο
Προμηθεύτης με εξούσιοδοτηση τού Πελατη, προβαινει στις ενεργειες πού προβλεπονται για την παύση
εκπροσωπησης τού μετρητη και την διακοπη της ηλεκτροδοτησης κατα την επιθύμητη ημερομηνια
αποχωρησης απο την εγκατασταση. Εαν ο Πελατης δεν γνωστοποιησει την αποχωρηση τού η δεν την
γνωστοποιησει εμπροθεσμα, η σύμβαση προμηθειας εξακολούθει να ισχύει εως την παύση της
εκπροσωπησης τού μετρητη τού πελατη. 10.8. Οι ανω ειδοποιησεις εκ μερούς τού Προμηθεύτη
πραγματοποιούνται με μεσο τετοιο ωστε να προκύπτει η βεβαια ημερομηνια αποστολης τούς. 10.9. Κατοπιν
της λύσης της σύμβασης, ο Προμηθεύτης ύποχρεούται να εκδωσει και να αποστειλει στον Πελατη τελικο
εκκαθαριστικο λογαριασμο, πού θα φερει αύτη την ονομασια, εντος εξι (6) εβδομαδων απο τη λύση της
παρούσας σύμφωνα με τα στοιχεια πού παρεχει ο αρμοδιος Διαχειριστης.

11. Αλλαγή Προμηθευτή
Ο Πελατης δύναται να αλλαξει Προμηθεύτη κατοπιν καταγγελιας της Σύμβασης κατα τα οριζομενα στο
αρθρο 10.1 ειτε απο τον Πελατη ειτε απο τον νεο Προμηθεύτη με εγγραφη εξούσιοδοτηση τού Πελατη. Τα
εννομα αποτελεσματα αύτης επερχονται την προηγούμενη της ημερας εναρξης ισχύος της δηλωσης
εκπροσωπησης μετρητη, οπως καθοριζεται απο τον αρμοδιο Διαχειριστη. Ο Προμηθεύτης, κατοπιν σχετικού
εγγραφού αιτηματος τού Πελατη, ύποχρεούται να παρασχει εντος δεκατεσσαρων (14) ημερων τις
πληροφοριες σχετικα με τούς μετρητες και τις εγγραφες τούς, πού ενδεχομενως απαιτούνται για την αλλαγη
Προμηθεύτη, καθως και οιεσδηποτε αλλες πληροφοριες απαιτούνται απο τον Διαχειριστη τού
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Σύστηματος/Δικτύού η τον Κύριο τού Δικτύού. Ο Πελατης παρεχει δια της παρούσας την σύγκαταθεση τού
για την παροχη πληροφοριων σε τριτούς Προμηθεύτες σχετικα με την ύπαρξη ληξιπροθεσμων οφειλων η
τύχον εντολων απενεργοποιησης μετρητη φορτιού λογω ληξιπροθεσμων οφειλων για χρονικο διαστημα πού
δεν ύπερβαινει τούς δωδεκα (12) τελεύταιούς μηνες στο πλαισιο επεξεργασιας αιτησης τού Πελατη για
αλλαγη Προμηθεύτη.

12. Συμψηφισμός
Καθε σύμβαλλομενο μερος δικαιούται να προβει σε σύμψηφισμο των χρηματικων ύποχρεωσεων τού με τις
χρηματικες απαιτησεις πού εχει κατα τού αντισύμβαλλομενού απο την Σύμβαση, εφοσον οι προς
σύμψηφισμο απαιτησεις ειναι ληξιπροθεσμες και δεν αμφισβητούνται.

13. Ευάλωτος Πελάτης
Σε περιπτωση κατα την οποια ο Πελατης ενταχθει στην κατηγορια Εύαλωτων Πελατων, σε σχεση με τα
αναφερομενα στο παρον αρθρο ζητηματα, ισχύούν κατ’ αποκλιση των στην παρούσα αναφερομενων ορων
τα εξης: 13.1. Η προθεσμια εξοφλησης τού Λογαριασμού ειναι σαραντα (40) ημερες απο την ημερομηνια
αποστολης τού Λογαριασμού. 13.2. Στην περιπτωση πού ο Πελατης παραβιαζει ορούς της Σύμβασης για
διαστημα μεγαλύτερο των τριαντα (30) ημερων, η προθεσμια για αρση της παραβι ασης πού τασσει ο
Προμηθεύτης ειναι εξηντα (60) ημερες. 13.3. Για το διαστημα απο 1η Νοεμβριού εως 31η Μαρτιού και απο
1η Ιούλιού εως 31η Αύγούστού, ο Προμηθεύτης δεν δύναται να ύποβαλει εντολη απενεργοποιησης μετρητη
λογω ληξιπροθεσμων οφειλων η να καταγγει λει την σύμβαση βασει τού αρθρ. 39 παρ. 6 ΚΠΗΕ.
13.4. Σε περιπτωση πού ο Εύαλωτος Πελατης χρηζει μηχανικης ύποστηριξης η εχει αναπηρια σε ποσοστο
ανω τού 67%, ο Προμηθεύτης δύναται να καταγγειλει τη σύμβαση σε περιπτωση ύπερημεριας τού Πελατη
ως προς την εξοφληση εξι διαδοχικων λογαριασμων και εφοσον εχει αποστειλει στον Πελατη επιστολη για
την δύνατοτητα διακανονισμού των οφειλων τού και για την προθεση τού να καταγγειλει την σύμβαση,
τασσοντας προθεσμια εικοσι (20) ημερων, η οποια παρηλθε απρακτη.

14. Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια
14.1. Τα σύμβαλλομενα μερη ύποχρεούνται να τηρούν εχεμύθεια ως προς τις πληροφοριες και εγγραφα πού
εχούν εμπιστεύτικο χαρακτηρα πού κοινοποιηθηκαν για την καταρτιση και ύπογραφη της παρούσας, με την
επιφύλαξη τού αρθρού 7 παρ. 3 τού Κωδικα Προμηθειας, καθως και εξαιρούμενων των πληροφοριων και
εγγραφων πού εχούν δημοσιοποιηθει, καθως και εκεινων πού απαιτειται να δημοσιοποιηθούν στις αρμοδιες
αρχες. 14.2. Τα οριζομενα ύπο 14.1. δεν περιοριζούν ούτε καταργούν το δικαιωμα τού σύμβαλλομενού
μερούς να χρησιμοποιησει, γνωστοποιησει η αποκαλύψει τις ανω πληροφοριες και εγγραφα, σε ύπαλληλούς,
προστηθεντες, σύνεργατες τού με σκοπο την εκτελεση της παρούσας η κατοπιν νομιμού αιτηματος αρμοδιας
αρχης η εφοσον εχει δοθει ηδη σύναινεση απο τον Πελατη. 14.3. Η ύποχρεωση εμπιστεύτικοτητας βαρύνει
τα σύμβαλλομενα μερη και μετα τη λύση της παρούσας σύμβασης.
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15. Εφαρμοστέο Δίκαιο – Επίλυση Διαφορών
15.1. Η παρούσα σύμβαση διεπεται, εκτελειται και ερμηνεύεται σύμφωνα με το ελληνικο δικαιο. Αρμοδια
δικαστηρια για την επιλύση τύχον διαφορων οριζονται τα δικαστηρια των Αθηνων. 15.2. Για καθε διαφορα
η διαφωνια πού τύχον προκύψει κατα την εκτελεση της παρούσας, τα μερη θα καταβαλλούν καθε
προσπαθεια για φιλικη διεύθετηση της διαφορας η διαφωνιας. Για καθε διαφωνια μεταξύ Πελατη και
Προμηθεύτη ο Πελατης μπορει να απεύθύνθει στον Σύνηγορο τού Καταναλωτη η σε καθε αλλο αρμοδιο
οργανο πού λειτούργει ως εξωδικαστικο οργανο σύναινετικης επιλύσης καταναλωτικων διαφορων.
Ειδικοτερα σε περιπτωση διαφωνιας ως προς το ποσο τού λογαριασμού καταναλωσης, η εξης διαδικασια
αποτελει προύποθεσηπροσφύγης σε ενδικα βοηθηματα η εξωδικαστικη σύναινετικη διαδικασια: Ο Πελατης
οφειλει να ύποβαλει τεκμηριωμενες αντιρρησεις εγγραφως προς τον Προμηθεύτη τού, πριν την ληξη της
προθεσμιας εξοφλησης τού επομενού λογαριασμού καταναλωσης πού επεται τού λογαριασμού πού
αμφισβητειται. Ο Προμηθεύτης εντος δεκα (10) εργασιμων ημερων απο την ληψη των αντιρρησεων
αποφαινεται τεκμηριωμενα, οριστικοποιει τα ποσα και κοινοποιει τελικη κατασταση πληρωμων και
ιστορικο δεδομενων καταναλωσης, θετοντας προθεσμια εξοφλησης δεκα (10) εργασιμων ημερων.
Ο Πελατης καταβαλει το ποσο της τελικης καταστασης πληρωμω ν εντος της αναγραφομενης προθεσμιας,
εφοσον σύμφωνει, αλλως η επιλύση της διαφορας δύναται να γινει εξωδικως ενωπιον των αρμοδιων
οργανων η με προσφύγη σε ενδικα βοηθηματα.

16. Κοινοποιήσεις
Καθε δηλωση, ειδοποιηση, αιτηση, κοινοποιηση και εν γενει εγγραφο πού εχει σχεση με την παρούσα
σύμβαση θα κοινοποιειται στη διεύθύνση των σύμβαλλομενων πού αναφερεται στην Αιτηση η σε
διεύθύνσεις πού τύχον θα γνωστοποιηθούν εγγραφως στο μελλον. Σε αύτην την περιπτωση θεωρειται ως
διεύθύνση τού σύμβαλλομενού η τελεύταια δηλωθεισα κατα τα ανω και νομιμα κοινοποιειται σε αύτην
οιοδηποτε εγγραφο πού σχετιζεται με την παρούσα, παραγοντας τα κατα νομο και την παρούσα
αποτελεσματα. Ο Πελατης εχει ύποχρεωση να ενημερωνει τον Προμηθεύτη σχετικα με τη μεταβολη των
στοιχειων επικοινωνιας τού.

17. Λοιπές Διατάξεις
17.1. Ακύροτητα, ακύρωσια η μη δύνατοτητα εφαρμογης τμηματος της σύμβασεως δεν επηρεαζει το κύρος
η την εκτελεστοτητα τού ύπολοιπού μερούς της. 17.2. Η μη ασκηση η καθύστερηση ασκησης οποιούδηποτε
δικαιωματος απο την παρούσα σύμβαση η τις σχετικες με αύτη διαταξεις νομων δεν μπορει σε καμια
περιπτωση να ερμηνεύθει ως παραιτηση απο αύτο. Οποιαδηποτε παραιτηση απο οποιαδηποτε διαταξη της
παρούσας δεν θα θεωρειται οτι αποτελει παραιτηση απο αλλη διαταξη (παρομοια η μη) ούτε η παραιτηση
αύτη θα θεωρειται οτι εχει επαναλαμβανομενη ισχύ, εκτος αν δηλωθηκε εγγραφως το αντιθετο.
17.3.
Ο Πελατης αναγνωριζει και αποδεχεται οτι ο Προμηθεύτης στα πλαισια της παρούσας θα τηρει και
επεξεργαζεται αρχειο δεδομενων προσωπικού χαρακτηρα σύμφωνα με τις διαταξεις τού ν. 2472/1997 περι
«Προστασιας τού ατομού απο την επεξεργασια δεδομενων προσωπικού χαρακτηρα». Ο Προμηθεύτης μπορει
να διατηρει και να χρησιμοποιει τις πληροφοριες αύτες, στις οποιες δύναται να εχει προσβαση ο Πελατης
κατα το αρθρο 12 τού ανω νομού, εκτος εαν ο Πελατης εχει ύποβαλει εγγραφες αντιρρησεις στον
Προμηθεύτη, οπως προβλεπεται στο αρθρο 13 τού ανω νομού. Μετα τη ληξη της παρούσας σύμβασης, ο
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Προμηθεύτης δεν δικαιούται να χρησιμοποιει η να διαθετει σε τριτούς τα στοιχεια επικοινωνιας τού Πελατη
για σκοπούς προωθησης προιοντων και ύπηρεσιων, χωρις την εγγραφη σύναινεση τού τελεύταιού, εκτος
εαν ο τελεύταιος εχει ηδη σύναινεσει εγγραφως. 17.4. Όπού ανωτερω οριζεται προθεσμια σε ημερες χωρις
ειδικοτερο προσδιορισμο, ως ημερες νοούνται οι ημερολογιακες. 17.5. Οι παροντες γενικοι οροι, τα
παραρτηματα (στα οποια περιλαμβανεται το σύμφωνηθεν τιμολογιο προμηθειας) και η αιτηση προμηθειας
αποτελούν ενιαιο ολο, ολοι δε οι οροι αύτων ειναι ούσιωδεις. Οι οροι πού περιλαμβανονται στην Αιτηση
λογιζονται ως ειδικοι οροι της παρούσας. Σε περιπτωση αντιφατικων διαταξεων μεταξύ γενικων και ειδικων
ορων, ύπερισχύούν οι ειδικοι.
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