VOLTERRA: ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΑΙΤΗΣΗΣ
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Μέ την παρουσα συμβαση η έταίρέία μέ την έπωνυμία Volterra Aνωνυμη Εταίρέία Παραγωγης καί Εμπορίας Ενέργέίας μέ
αρ. μητρωου συμμέτέχοντων ΑΔ-01632 στον αρμοδίο Δίαχέίρίστη (έφέξης Προμηθέυτης), καί ο πέλατης, (έφέξης Πέλατης),
τα έίδίκοτέρα στοίχέία των οποίων αναφέρονταί στην συνημμένη στην παρουσα αίτηση (έφέξης Αίτηση), συμφωνουν την
προμηθέία φυσίκου αέρίου μέ τους κατωθί ορους:
Ορίσμοί:
Α. Άδέία Προμηθέίας: νοέίταί η υπ. αρίθ. 240/2016 αποφαση ΡΑΕ γία τη χορηγηση Άδέίας Προμηθέίας Φυσίκου Αέρίου
στην VOLTERRA Α.Ε. , ως τροποποίημένη έκαστοτέ ίσχυέί. Β. Αίτηση Συνδέσης: νοέίταί η αίτηση προς καταρτίση Συμβασης
Συνδέσης µέ το Δίκτυο Δίανομης φυσίκου αέρίου που δίαχέίρίζέταί ο κατα τοπους Δίαχέίρίστης Δίκτυου Δίανομης, κατα
την κέίμένη νομοθέσία. Γ. Αρχη: νοέίταί η Ανέξαρτητη Ρυθμίστίκη Αρχη Ενέργέίας, η οποία συστηθηκέ μέ το ν.2773/1999.
Δ. Βασίκο Προγραμμα: νοέίταί το έκαστοτέ δημοσίέυμένο προγραμμα βασέί της Εμπορίκης Πολίτίκης ανα κατηγορία
Πέλατη χωρίς τίς έίδίκές προσφορές η/καί έκπτωσέίς. Ε. Δίαχέίρίστης Δίκτυου Δίανομης : η έταίρέία στην οποία έχέί δοθέί
η Άδέία Δίανομης η/καί Δίαχέίρίσης του Δίκτυου Δίανομης Φυσίκου αέρίου έντος συγκέκρίμένων ορίων γέωγραφίκης
πέρίοχης, συμφωνα μέ το αρθρο 21 του ν. 3428/2005 καί του αρθρου 80 ν. 4001/2011, ως τροποποίημένα έκαστοτέ
ίσχυουν. ΣΤ. Δίαχέίρίστης Συστηματος Μέταφορας (ΔΕΣΦΑ): η έταίρέία μέ την έπωνυμία Δίαχέίρίστης Εθνίκου Συστηματος
Φυσίκου Αέρίου ΑΕ («ΔΕΣΦΑ ΑΕ») η ο Δίαχέίρίστης Ανέξαρτητου Συστηματος Μέταφορας Φυσίκου Αέρίου (ΑΣΦΑ) στην
οποία έχέί ανατέθέί η λέίτουργία, δίαχέίρίση, έκμέταλλέυση καί αναπτυξη του Εθνίκου Συστηματος Φυσίκου Αέρίου η του
ΑΣΦΑ. Ζ. Δίκτυο Δίανομης Φυσίκου Αέρί ου: οπως αυτο ορίζέταί στίς δίαταξέίς της πέρίπτωσης θ’, της παραγραφου 2, του
αρθρου 2, του ν. 4001/2011. Η. Είδίκοί Πέλατές: νοουνταί πέλατές α) μέ έίδίκές αναγκές (ΑΜΕΑ) νοουνταί τα προσωπα
που αποδέίκνυουν, προσαγοντας στην Εταίρέία αναγνωρίσμένο σχέτίκο ίατρίκο πίστοποίητίκο, η αλλο ίσοδυναμο
αποδέίκτίκο, οτί πασχουν απο αναπηρία, η ασθένέία, η οποία παρέμποδίζέί σημαντίκα την ομαλη δίέξαγωγη των
καθημέρίνων δραστηρίοτητων τους. Οί προστατέυτίκοί γία τους Πέλατές μέ έίδίκές αναγκές οροί των
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έφαρμοζονταί καί σέ πέρίπτωση που η Συμβαση Προμηθέίας έχέί συναφθέί απο προσωπο, μέ το οποίο το έν λογω προσωπο
συνοίκέί. Πέλατές μέ έίδίκές αναγκές νοουνταί έπίσης καί τα προσωπα τα οποία έχουν συμπληρωσέί το έξηκοστο πέμπτο
έτος της ηλίκίας τους, υπο την προυποθέση οτί δέν συνοίκουν μέ αλλο προσωπο, το οποίο δέν έχέί συμπληρωσέί το ως ανω
ορίο ηλίκίας. β) Προνομίακοί Πέλατές νοουνταί οί Πέλατές οί έγκαταστασέίς των οποίων έμπίπτουν σέ μία απο τίς
ακολουθές κατηγορίές: νοσοκομέία, γηροκομέία, οίκοί έυγηρίας, μοναδές πέρίθαλψης, αρτοποίέία καί έν γένέί καθέ αλλη
κατηγορία Πέλατη που κατα την Αρχη έμπίπτέί στον ως ανω ορίσμο. γ) μέ αυξημένη έτησία καταναλωση (>0,1 GWh). Στίς
πέρίπτωσέίς Πέλατων, που έκτίμωνταί αυξημένές καταναλωσέίς (μέγαλυτέρές απο 0,1 GWh έτησίως), έίναί δυνατον να
συμφωνηθουν τροποί αποδοχης καί χρησέως της Υπηρέσίας Αέρίου μέ έίδίκα χαρακτηρίστίκα καί γία οσο χρονίκο
δίαστημα δίατηρουν τα ίδίαίτέρα χαρακτηρίστίκα. Ο χαρακτηρίσμος ένος Πέλατη ως Είδίκος Πέλατης, υφίσταταί γία οσο
δίαστημα ίσχυουν τα ανωτέρω πέρίγραφομένα χαρακτηρίστίκα. Θ. Εξουσίοδοτηση Εκπροσωπησης: νοέίταί η
έκπροσωπηση του Πέλατη απο τον Προμηθέυτη μέσω έξουσίοδοτησης. ΙΑ. Εξωτέρίκη έγκαταστασης: Νοέίταί το συνολο
της έγκαταστασης, κυρίοτητας του οίκέίου Δίαχέίρίστη Δίανομης, μέταξυ του Δίκτυου Δίανομης καί του Σημέίου
Παραδοσης στον Τέλίκο Πέλατη καί αποτέλέίταί ένδέίκτίκα απο το παροχέτέυτίκο έξαρτημα που συνδέέί τον κέντρίκο
αγωγο δίανομης μέ τον παροχέτέυτίκο αγωγο, το τμημα του παροχέτέυτίκου αγωγου απο τον κέντρίκο αγωγο έως το
ρυθμίστη πίέσης (έφοσον υφίσταταί), τη δίαταξη ρυθμίσης πίέσης (έφοσον υφίσταταί), το τμημα του παροχέτέυτίκου
αγωγου απο το ρυθμίστη (έφοσον υφίσταταί) έως τον μέτρητη καί τη μέτρητίκη δίαταξη. Ι.Β. Εσωτέρίκη Εγκατασταση:
νοέίταί το συνολο των σωληνωσέων καί του έξοπλίσμου μέτα το σημέίο παραδοσης φυσίκου αέρίου (έξοδος μέτρητίκης
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δίαταξης) καί μέχρί την έξοδο της έγκαταστασης απαγωγης καυσαέρίων, στους έκαστοτέ ίσχυοντές τέχνίκους
κανονίσμους έσωτέρίκων έγκαταστασέων Φυσίκου Αέρίου (ΦΕΚ Β` 236/28.03.19997, ΦΕΚ Β` 963 /15.07.2003 καί ΦΕΚ
Β` 976/ 28.03.2012). ΙΓ. Ευαλωτοί Πέλατές: Ο Πέλατης που πληροί τα κρίτηρία της υπουργίκης αποφασης
Δ5ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β’ 1521/21.06.2013), η οποία έκδοθηκέ κατ’ έξουσίοδοτηση του νομου
4001/2011 (ΦΕΚ Α΄ 179/22.08.2011). ΙΓ. ΗΚΑΣΠ: νοέίταί ο μοναδίκος Ηλέκτρονίκος Κωδίκος Αναγνωρίσης Σημέίου
Παραδοσης, που αποτέλέίταί απο έίκοσί (20) χαρακτηρές, μοναδίκους γία καθέ Σημέίο Παραδοσης του Δίκτυου Δίανομης
καί πέρίλαμβανέταί στη Συμβαση Συνδέσης. ΙΔ. Κανονίσμος Μέτρησέων: Όπως προσδίορίζέταί στίς δίαταξέίς της
παραγραφου 9 του αρθρου 80 του Νομου, οπως αυτος έκαστοτέ ίσχυέί. ΙΕ. Κωδίκας Δίαχέίρίσης Δίκτυου Δίανομης: νοέίταί
ο Κωδίκας οπως έχέί έγκρίθέί δυναμέί της υπ΄αρίθμ. 589/2016 αποφασέως της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017), οπως
τροποποίηθηκέ καί κωδίκοποίηθηκέ δυναμέί της υπ’ αρίθμ. 298/2018 αποφασέως της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β' 1507/02.05.2018), η
οπως έκαστοτέ ίσχυέί, μέσω του οποίου ρυθμίζονταί τα δίκαίωματα καί οί υποχρέωσέίς του Δίαχέίρίστη του Δίκτυου
Δίανομης, των Χρηστων του Δίκτυου Δίανομης καί των Τέλίκων Πέλατων που συνδέονταί στο Δίκτυο Δίανομης καθως καί
θέματα που αφορουν στη δίαχέίρίση, συντηρηση, αναπτυξη, λέίτουργία του Δίκτυου Δίανομης, καθως καί στους ορους καί
προυποθέσέίς προσβασης των Χρηστων Δίανομης στο Δίκτυο Δίανομης καί στίς παρέχομένές απο τον Δίαχέίρίστη του
Δίκτυου υπηρέσίές, οπως έίδίκοτέρα αναφέρονταί στο αρθρο 80 του ν.4001/2011. ΙΖ. Κωδίκας Δίαχέίρίσης του Εθνίκου
Συστηματος Φυσίκου Αέρίου: νοέίταί ο Κωδίκας υπ΄αρίθμ. 123/2018 αποφασέως της ΡΑΕ (ΦΕΚ Β’ 788/07.03.2018) η
οπως έκαστοτέ ίσχυέί καί αποτέλέί το σημαντίκοτέρο κέίμένο της δέυτέρογένους νομοθέσίας της αγορας φυσίκου αέρίου,
καθως θέτέί τους λέπτομέρέίς κανονές μέ βαση τους οποίους θα πραγματοποίέίταί η προσβαση στο ΕΣΦΑ ολων των
προμηθέυτων, η καί των καταναλωτων, οί οποίοί θα θέλησουν να προμηθέυτουν το συνολο, η μέρος των αναγκων τους σέ
φυσίκο αέρίο, απο δίκους τους προμηθέυτές έντος καί έκτος Ελλαδος. ΙΗ. Κωδίκας Προμηθέίας Φυσίκου Αέρίου σέ Πέλατές:
νοέίταί ο κωδίκας υπ΄αρίθμ. οίκ. 174842. (ΦΕΚ Β΄ 1969/01.06.2018) η οπως έκαστοτέ ίσχυέί, μέσω του οποίου ρυθμίζονταί
τα δίκαίωματα καί οί υποχρέωσέίς των Προμηθέυτων καί των Πέλατων, τοσο κατα το σταδίο των δίαπραγματέυσέων καί
της συναψης της μέταξυ τους συμβασης, οσο καί κατα την έκπληρωση των συμβατίκων τους υποχρέωσέων. Οί δίαταξέίς
του παροντος Κωδίκα έφαρμοζονταί καί στην πέρίπτωση Προμηθέίας Φυσίκου Αέρίου σέ Πέλατές έκτος Συστηματος
Μέταφορας καί Δίκτυου Δίανομης. ΙΚ. Λογαρίασμος Καταναλωσης Φυσίκου Αέρίου: νοέίταί η αναλυτίκη αποτυπωση της
τίμολογησης της Καταναλωσης, Δίανομης καί Μέταφορας του Φυσίκου Αέρίου που προμηθέυέταί απο τον Προμηθέυτη ο
Πέλατης, γία συγκέκρίμένο χρονίκο δίαστημα, συμπέρίλαμβανομένων των αναλογουντων Φορων (Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ., κλπ.),
Παγίων Τέλων, Είδίκων Τέλων (οπου έφαρμοζονταί), ένδέχομένων χρέωσέων γία έπίκουρίκές η προαίρέτίκές υπηρέσίές
που ο Πέλατης έλαβέ απο τον Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης καί τίμολογηθηκαν στην Εταίρέία, καθως καί καθέ αλλη
οφέίλη του Πέλατη προς την Εταίρέία που απορρέέί απο τη Συμβαση Προμηθέίας καί την κέίμένη νομοθέσία. Ο
Λογαρίασμος αποστέλλέταί ταχυδρομίκα, η ηλέκτρονίκα, η/καί παραδίδέταί στον Πέλατη γία πληρωμη έντος ορίσμένης
χρονίκης προθέσμίας. ΙΛ. Λοίπές χρέωσέίς: Οί χρέωσέίς που βαρυνουν τον Πέλατη καί αφορουν τέλη καί φορους που
αποδίδονταί απο τον Προμηθέυτη σέ τρίτους, συμφωνα μέ την έκαστοτέ ίσχυουσα νομοθέσία. ΙΜ. Μέτρητης: νοέίταί ο
έξοπλίσμος/μέτρητίκη δίαταξη μέτρησης του ογκου Φυσίκου Αέρίου, που έγκαθίσταταί στο Σημέίο Παραδοσης μέ έυθυνη
του οίκέίου Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης γία τον καθορίσμο της ποσοτητας φυσίκου αέρίου που παραδοθηκέ σέ αυτο. ΙΝ.
Μητρωο Πέλατων: νοέίταί το μητρωο που τηρέί καί έπίκαίροποίέί ο Δίαχέίρίστης Δίκτυου Δίανομης καί στο οποίο
αντίστοίχίζονταί οί Χρηστές Δίανομης μέ τους Τέλίκους Πέλατές καί τα αντίστοίχα Σημέία Παραδοσης. ΙΗ. Μητρωο
Χρηστων: νοέίταί το Μητρωο που τηρέί ο Δίαχέίρίστης του Εθνίκου Συστηματος Φυσίκου Αέρίου καί στο οποίο
πέρίλαμβανονταί οί Χρηστές του Εθνίκου Συστηματος Φυσίκου Αέρίου. ΙΘ. Μητρωο Χρηστων Δίκτυου Δίανομης Το μητρωο
που τηρέί ο Δίαχέίρίστης, την καταχωρίση στο οποίο αίτουνταί οί δυνητίκοί Χρηστές Δίανομης, ως προυποθέση γία τη
συναψη Συμβασης Χρησης. ΚΑ. Ρυθμίζομένές Χρέωσέίς: οί χρέωσέίς που βαρυνουν τους Πέλατές καί αφορουν υπηρέσίές
σχέτίκές μέ την προμηθέία φυσίκου αέρίου που παρέχονταί απο τρίτους, καθως καί σέ ανταποδοτίκα τέλη, στο βαθμο που
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τα ποσα των χρέωσέων αυτων καταβαλλονταί στον Δίαχέίρίστη του Συστηματος η το Δίαχέίρίστη του οίκέίου Δίκτυου η
τρίτους απο τον Προμηθέυτη, ο οποίος έκπροσωπέί τους μέτρητές τους, συμφωνα μέ τα ορίζομένα στους Κωδίκές
Δίαχέίρίσης Δίκτυων. ΚΒ. Πέλατης / Τέλίκος Πέλατης: νοέίταί το φυσίκο η νομίκο προσωπο που έχέί συναψέί Συμβαση
Προμηθέίας μέ τον Προμηθέυτη μέ σκοπο την προμηθέία Φυσίκου Αέρίου αποκλέίστίκα γία δίκη του χρηση καί τα στοίχέία
του οποίου αναγραφονταί στην έν λογω Αίτηση/Συμβαση Προμηθέίας Αέρίου. ΚΓ. Σημέίο Παραδοσης:. νοέίταί η έξοδος
καθέ μέτρητίκης δίαταξης μέσω της οποίας έγχέέταί φυσίκο αέρίο απο το δίκτυο δίανομης προς την έγκατασταση του
Πέλατη, κατα τα ορίζομένα στο αρθρο 9 του Κωδίκα Δίαχέίρίσης Δίκτυου Δίανομης. ΚΔ. Συμβαση Προμηθέίας (Συμβαση):
η παρουσα συμβαση προμηθέίας φυσίκου αέρίου. ΚΕ. Συμβαση Συνδέσης: νοέίταί η συμβαση που συναπτέταί μέταξυ του
οίκέίου Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης καί του κυρίου του ακίνητου που χρησίμοποίέί ο Πέλατης, η του νομίμου κατοχου
του, η του έξουσίοδοτημένου έκπροσωπου του, μέτα την αποδοχη (έγκρίση) απο τον πτωο της Αίτησης Συνδέσης μέ το
δίκτυο δίανομης, συμφωνα μέ τους έίδίκοτέρους ορους που έμπέρίέχονταί σέ αυτην. ΚΖ. Συνδέση: νοέίταί η συνδέση της
έσωτέρίκης έγκαταστασης ένος Πέλατη μέ το Δίκτυο Δίανομης του οίκέίου Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης φυσίκου αέρίου.
ΚΗ. Χρηστης Δίανομης: νοέίταί το φυσίκο η νομίκο προσωπο που έίναί έγγέγραμμένο στο Μητρωο Χρηστων Δίκτυου
Δίανομης καί δυναταί να συναπτέί μέ τον Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης Συμβαση Χρησης, συμφωνα μέ τίς δίαταξέίς
του Άρθρου 37 του Κωδίκα Δίαχέίρίσης Δίκτυου Δίανομης.
1. Αντίκέίμένο Συμβασης:
Ο Προμηθέυτης, που κατέχέί αδέία προμηθέίας φυσίκου αέρίου καί έίναί έγγέγραμμένος στο μητρωο χρηστων του ΕΣΦΑ,
έφοσον αποδέχθέί την αίτηση του Πέλατη, υποχρέουταί κατα την δίαρκέία ίσχυος της παρουσας να προμηθέυέί τον Πέλατη
μέ φυσίκο αέρίο στο σημέίο παραδοσης οπως αυτο ορίζέταί στην Αίτηση/Συμβαση Προμηθέίας φυσίκου αέρίου. Ο Πέλατης
παραλαμβανέί την ποσοτητα φυσίκου αέρίου καί καταβαλλέί έμπροθέσμως καί προσηκοντως τίς αμοίβές καί χρέωσέίς
που ορίζονταί στην παρουσα καί τον νομο. Ο Προμηθέυτης θα έίναί ο μοναδίκος παροχος φυσίκου αέρίου γία τίς ανω
έγκαταστασέίς του Πέλατη καθ’ ολη την δίαρκέία ίσχυος της παρουσας, μέ έξαίρέση τίς πέρίπτωσέίς που προβλέπονταί
στο αρθρο 40 του Κωδίκα Δίαχέίρίσης Δίκτυου Δίανομης Φυσίκου Αέρίου καί ο Πέλατης συμφωνέί οτί θα καταναλωνέί το
φυσίκο αέρίο αποκλέίστίκα ο ίδίος καί μονο γία τη χρηση που συμφωνηθηκέ.
2. Υποχρέωσέίς Προμηθέυτη:
2.1. Ο Προμηθέυτης έίναί υποχρέωμένος να τηρέί τίς αποφασέίς της Αρχης καί τους ορους της συμβασης που έχέί συναψέί
μέ τον ΔΕΣΦΑ γία τη χρηση του Εθνίκου Συστηματος Φυσίκου Αέρίου καί μέ τον οίκέίο Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης
γία τη χρηση του Δίκτυου Δίανομης Φυσίκου Αέρίου, ωστέ να μπορέί να έκπληρωνέί τίς έκ της παρουσας υποχρέωσέίς του.
Ο Προμηθέυτης έίναί έπίσης υποχρέωμένος να παρέχέί φυσίκο αέρίο στον Πέλατη συμφωνα μέ τους ορους της παρουσας,
το έντυπο υπηρέσίων που δημοσίοποίέίταί στην ίστοσέλίδα του Προμηθέυτη, τη σχέτίκη νομοθέσία καί τίς οίκέίές
αποφασέίς των αρμοδίων αρχων.
2.2. Ο Προμηθέυτης αναλαμβανέί την υποχρέωση αμέσως μέτα την υπογραφη της παρουσας να ένέργησέί οίαδηποτέ πραξη
που ορίζέί ο νομος, ωστέ να καταχωρηθέί στον οίκέίο πίνακα, που τηρέίταί απο τον Δίαχέίρίστη του Δίκτυου, ως
Εκπροσωπος Φορτίου γία τους μέτρητές του Πέλατη, οπως ορίζονταί στην αίτηση προμηθέίας. Ο Προμηθέυτης
υποχρέουταί να ένημέρωσέί γραπτως το Δίαχέίρίστη του Συστηματος καί του Δίκτυου, ωστέ να καταχωρηθέί ως
προμηθέυτης του συγκέκρίμένου Πέλατη, προσκομίζοντας παραλληλα καί γραπτη έξουσίοδοτηση του Πέλατη γία την
καταχωρηση αυτη, η οποία θα λαβέί τον τυπο καί το πέρίέχομένο που καθορίζέταί απο τον αρμοδίο Δίαχέίρίστη.
2.3. Σέ πέρίπτωση παραπονων η αίτηματων του Πέλατη, ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να ανταποκρίνέταί αμέλλητί καί να
τηρέί τα προβλέπομένα στον κωδίκα δίαχέίρίσης αίτηματων καί παραπονων Πέλατων, που αναρταταί στην ίστοσέλίδα
του Προμηθέυτη. Γία τον σκοπο αυτο, ο Προμηθέυτης δίαθέτέί τμημα έξυπηρέτησης πέλατων, που παρέχέί πληροφορηση
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σχέτίκα μέ την παρουσα. Αναφορές του Πέλατη μπορουν να υποβληθουν έγγραφως στην ηλέκτρον. δ/νση
sales@volterra.gr η μέ Fax στον αρίθμο 2130 88 3299 (τμημα έξυπηρέτησης πέλατων). Παραβίαση της παρουσας
υποχρέωσης του Προμηθέυτη ίδρυέί λογο καταγγέλίας της Συμβασης έκ μέρους του Πέλατη.
2.4. O Προμηθέυτης υποχρέουταί να προβαίνέί σέ νομίμη υποβολη δηλωσέων φορτίου γία τον Πέλα τη στους αρμοδίους
δίαχέίρίστές, συμφωνα μέ τα ορίζομένα στους σχέτίκους Κωδίκές, να δίαθέτέί έπαρκές χρηματίκο υπολοίπο γία την
καλυψη των σχέτίκων χρηματίκων υποχρέωσέων καί να ένέργέί γία την αδίαλέίπτη προμηθέία φυσίκου αέρίου στον
Πέλατη.
2.5. Ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να έκπληρωνέί τίς υποχρέωσέίς του οπως αυτές απορρέουν απο τη Συμβαση καί να
προβαίνέί στην έκδοση ορθων λογαρίασμων στους οποίου θα αποτυπωνονταί μέ ακρίβέία οί σχέτίκές χρέωσέίς ένω σέ
πέρίπτωση παραπονων η αίτηματων του Πέλατη, ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να ανταποκρίνέταί αμέλλητί καί να τηρέί
τα προβλέπομένα στον κωδίκα δίαχέίρίσης αίτηματων καί παραπονων Πέλατων. Γία τον σκοπο αυτο, ο Προμηθέυτης
δίαθέτέί τμημα έξυπηρέτησης πέλατων, που παρέχέί πληροφορηση σχέτίκα μέ την παρουσα. Αναφορές του Πέλατη
μπορουν να υποβληθουν έγγραφως στην ηλέκτρον. δ/νση customerservice@volterra.gr η μέ Fax στον αρίθμο 2130 88 3299
(τμημα έξυπηρέτησης πέλατων). Ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να απαντησέί

έντος έίκοσί τέσσαρων (24) ωρων.

Παραβίαση της παρουσας υποχρέωσης του Προμηθέυτη ίδρυέί λογο καταγγέλίας της Συμβασης έκ μέρους του Πέλατη.
2.6. Μέ την έπίφυλαξη των δίαταξέων του αρθρου 68 του Κωδίκα Δίαχέίρίσης Δίκτυου Δίανομης, ο Προμηθέυτης δέν
έυθυνέταί έναντί του Πέλατη γία δίακοπές η αλλές δυσλέίτουργίές στην προμηθέία φυσίκου αέρίου που οφέί λονταί στίς
υποδομές του Δίαχέίρίστη Συστηματος Μέταφορας η του οίκέίου Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης, έπί των οποίων δέν έχέί
κανένα δίκαίωμα καί δέν τον βαρυνέί καμία υποχρέωση, ουτέ γία ζημίές η λοίπές δυσλέίτουργίές στην παροχη φυσίκου
αέρίου που οφέίλονταί σέ αίτία πέραν του δίκου του έλέγχου. Ο Προμηθέυτης δέν υπέχέί έυθυνη αποζημίωσέως του Πέλατη
γία τυχον ζημίές του η ακομα καί σωματίκές βλαβές σέ προσωπα του Πέλατη που αποδίδονταί σέ δίακοπές η λοίπές
δυσλέίτουργίές, στην παροχη φυσίκου αέρίου, τυχαία γέγονοτα η καταστασέίς έκτακτης αναγκης οπως αυτές ορίζονταί
στην κέίμένη νομοθέσία καί γέγονοτα που οφέίλονταί σέ αίτία πέραν της δίκης του έυθυνης.
3. Υποχρέωσέίς του Πέλατη:
3.1. Ο Πέλατης, υποχρέουταί να έχέί καί να δίατηρέί σέ καλη καί ασφαλη κατασταση την έσωτέρίκη έγκατασταση καί τον
Μέτρητη στο Σημέίο Παραδοσης του καί να έξασφαλίζέί την απροσκοπτη προσβαση των υπαλληλων του Δίαχέίρίστη ωστέ
να έίναί έφίκτη η μέτρηση της καταναλωθέίσας ποσοτητας φυσίκου αέρίου/ένέργέίας, καθως καί καθέ αλλη έγκατασταση
αναγκαία γία την προμηθέία φυσίκου αέρίου καί να καθίσταταί έφίκτη η έκτέλέση της Συμβασης.
3.2. Ο Πέλατης αναλαμβανέί την υποχρέωση να έξοφλέί έμπροθέσμα τους λογαρίασμους καταναλωσης (έφέξης
Λογαρίασμος) που του αποστέλλέί ο Προμηθέυτης κατα τους ορους του αρθρου 6 της παρουσας.
3.3. Ο Πέλατης υποχρέουταί να κοίνοποίέί έγγραφως στον Προμηθέυτη την προθέση αποχωρησης του απο το ακίνητο που
αφορα η Συμβαση Προμηθέίας, τουλαχίστον τρίαντα (30) ημέρές πρίν απο την σκοπουμένη ημέρομηνία αποχωρησης. Μονο
κατα τη πέρίπτωση αυτη η Συμβαση λυνέταί αυτοδίκαίως κατα τον χρονο που δηλωνέταί στη γνωστοποίηση του Πέλατη.
Κατα τη πέρίπτωση που ο Πέλατης δέν γνωστοποίησέί την αποχωρηση του, η δέν γνωστοποίησέί έμπροθέσμως, η Συμβαση
έξακολουθέί να ίσχυέί καί ως έκ τουτου ο Πέλατης υποχρέουταί να καταβαλλέί τίς απορρέουσές απο αυτην οφέίλές, έως
οτου πραγματοποίηθέί η παυση έκπροσωπησης του Μέτρητη του Πέλατη.
3.4. Ο Πέλατης υποχρέουταί να ένημέρωνέί έγγραφως η ηλέκτρονίκα τον Προμηθέυτη σχέτίκα μέ οποίαδηποτέ
τροποποίηση των στοίχέίων έπίκοίνωνίας του.
3.5. Ο Πέλατης υποχρέουταί να καταναλωνέί το φυσίκο αέρίο που προμηθέυέταί απο τον προμηθέυτη αποκλέίστίκα γία
την χρηση που προβλέπέταί στην παρουσα, απαγορέυμένης της παροχης μέρους η του συνολου της ποσοτητας φυσίκου
αέρίου που προμηθέυέί ο Προμηθέυτης μέ οίονδηποτέ τροπο σέ τρίτους.
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4. Δίαρκέία:
4.1 Μέ την έπίφυλαξη της της καταγγέλίας της Συμβασης απο οποίοδηποτέ απο τα Μέρη, συμφωνέίταί οτί έχέί δίαρκέία
ένος (1) έτους απο την ημέρομηνία κατα την οποία αρχίζέί η προμηθέία φυσίκου αέρίου (ημέρα έναρξης τροφοδοτησης
του Μέτρητη του Πέλατη απο τον οίκέίο Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης φυσίκου αέρίου) οπως κοίνοποίέίταί αντίστοίχως
απο τον οίκέίο Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης φυσίκου αέρίου, έκτος έαν ο Πέλατης έίναί μη ωρομέτρουμένος καί έχέί
αίτηθέί (η συναίνέί σέ) μίκροτέρο χρονίκο δίαστημα, οποτέ ίσχυέί το μίκροτέρο αυτο χρονίκο δίαστημα, η έκτος έαν τα
Μέρη συμφωνησουν απο κοίνου σέ μέγαλυτέρο χρονίκο δίαστημα, οποτέ ίσχυέί το μέγαλυτέρο αυτο χρονίκο δίαστημα.
4.2. Ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να υπένθυμίζέί μέ ατομίκη έίδοποίηση, έγγραφη η ηλέκτρονίκη, στον Πέλατη την
έπέρχομένη ληξη της Συμβασης ένα (1) μηνα πρίν την έπέλέυση αυτης, καθως καί το δίκαίωμα του Πέλατη γία αλλαγη
Προμηθέυτη.
4.3. Η παρουσα συμβαση θα ανανέωνέταί αυτοδίκαίως γία ένα (1) έτος έκαστη φορα, έκτος έαν δέκαπέντέ (15) ημέρές προ
της ληξης της δίαρκέίας της δηλωθέί έγγραφως απο τον Πέλατη οτί δέν έπίθυμέί την ανανέωση. Σέ πέρίπτωση αυτοματης
ανανέωσης, έφαρμοζέταί το ίσχυον κατα την πρωτη ημέρα του νέου συμβατίκου έτους τίμολογίο.
4.4. Μέ την υπογραφη της παρουσας, ο Πέλατης έξουσίοδοτέί τον Προμηθέυτη να υποβαλλέί στον οίκέίο Δίαχέίρίστη
Δίκτυου Δίανομης φυσίκου αέρίου δηλωση έκπροσωπησης του Μέτρητη/Σημέίου Παραδοσης. Η έναρξη της προμηθέίας
έπέρχέταί κατα την ακρίβη ημέρομηνία έναρξης της ανω Δηλωσης, συμφωνα μέ την σχέτίκη γνωστοποίηση που θα λαβέί
ο Προμηθέυτης απο τον Δίαχέίρίστη του οίκέίου Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης. Εντος πέντέ (5) έργασίμων ημέρων
απο την υπογραφη της παρουσας καί την παραλαβη πληρους αίτησης προμηθέίας καί έφοσον έχουν ολοκληρωθέί οί
δίαδίκασίές που σχέτίζονταί μέ την ένέργοποίηση της συνδέσης καί την καταβολη της έγγυησης, ο Προμηθέυτης
ένημέρωνέί τον Πέλατη σχέτίκα μέ τον προβλέπομένο χρονο ένέργοποίησης της συνδέσης καί την έναρξη προμηθέίας
φυσίκου αέρίου. Σέ πέρίπτωση που η έν λογω αίτηση δέν έίναί πληρης, ο Προμηθέυτης ένημέρωνέί αμέσα τον Πέλατη καί
του παρέχέί προθέσμία δέκα (10) ημέρων γία τη συμπληρωση της.
4.5. O Πέλατης δυναταί έντος δέκατέσσαρων (14) ημέρων απο την υπογραφη της παρουσας να υπαναχωρησέί απο την
παρουσα, μέ έγγραφη κοίνοποίηση στον Προμηθέυτη έντος της ανω προθέσμίας.
4.6. Γία το χρονίκο δίαστημα απο την ληξη η λυση της παρουσας μέ οίονδηποτέ τροπο καί έως την έναρξη έκπροσωπησης
του μέτρητη του Πέλατη απο αλλο προμηθέυτη, ο Πέλατης υποχρέουταί στην καταβολη ανταλλαγματος γία τίς ποσοτητές
φυσίκου αέρίου που θα καταναλωθουν βασέί του τίμολογίου οπου έχέί ένταχθέί ο Πέλατης καί συμφωνα μέ τα έδω
ορίζομένα.
5. Μέτρηση: Καταναλωσης-Μέτρητές
5.1. Γία τους σκοπους της παρουσας, ο Προμηθέυτης θα τίμολογέί τον Πέλατη γία την ποσοτητα φυσίκου αέρίου συμφωνα
μέ το έίδος του προγραμματος που ο Πέλατης έχέί έπίλέξέί στην Αίτηση καί τίς ένδέίξέίς της μέτρητίκης δίαταξης. Η
πραγματοποίηση της ληψης των ένδέίξέων των μέτρητων καί της αποστολης τους στον Προμηθέυτη, αποτέλέί
αποκλέίστίκη έυθυνη του οίκέίου Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης (οίκέία ΕΔΑ). Η συλλογη των μέτρησέων των
μέτρητων δίένέργέίταί απο τον οίκέίο Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης. Ο Προμηθέυτης σέ καθέ πέρίπτωση θα τίμολογέί
τον Πέλατη μέ την έκδοση «έναντί» Λογαρίασμων γία την έκτίμωμένη καταναλωση καί έκκαθαρίστίκων Λογαρίασμων γία
την πραγματίκη καταναλωση ποσοτητων φυσίκου αέρίου.
5.2. Ο μέτρητης φυσίκου αέρίου παραμένέί στην κυρίοτητα του οίκέίου Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης φυσίκου αέρίου καί
ο Πέλατης δέσμέυέταί οτί έγγυαταί την έλέυθέρη προσβαση σέ αυτον (έφοσον ο μέτρητης βρίσκέταί σέ χωρο της
κυρίοτητας του), σέ υπαλληλους καί έξουσίοδοτημένους έκπροσωπους του οίκέίου Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης φυσίκου
αέρίου (οί οποίοί οφέίλουν να έίναί έφοδίασμένοί μέ έταίρίκές ταυτοτητές αναγνωρίσης), γία καθέ έίδους έργασία, οπως
αναγνωση/καταγραφη, έλέγχος, δίαφορές τέχνίκές έπέμβασέίς, κλπ.
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5.3. Η έκτίμηση της καταναλωσης γίνέταί απο τον Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης (οίκέία ΕΔΑ) μέ βαση τα
προβλέπομένα στον Κανονίσμο Μέτρησέων καί τον Κωδίκα Δίανομης.
5.4. Η έφαρμογη οποίασδηποτέ μέθοδολογίας προσδίορίσμου της καταναλωσης γίνέταί σέ πέρίπτωσέίς αδυναμίας ληψης
των ένδέίξέων του μέτρητη γία σκοπους έκδοσης λογαρίασμου έναντί. Σέ καθέ πέρίπτωση η έκκαθαρίση του λογαρίασμου
καί η τέλίκη τίμολογηση του πέλατη γίνέταί μέ βαση την πραγματίκη καταναλωση που προκυπτέί απο τίς ένδέίξέίς του
μέτρητη.
5.5. Σέ πέρίπτωση που ο Πέλατης αντίληφθέί οτί μέτρητης έχέί υποστέί ζημία η βλαβη οφέίλέί να ένημέρωσέί αμέσα τον
Προμηθέυτη καί τον οίκέίο Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης. Ο Πέλατης έχέί το δίκαίωμα να αίτηθέί τον έλέγχο του
μέτρητη του, αναλαμβανοντας το συνέπαγομένο κοστος έλέγχου έαν δίαπίστωθέί οτί η μέτρητίκη δίαταξη λέίτουργέί έντος
των νομίμων ορίων ανοχης που προβλέπέί ο Κανονίσμος Μέτρησέων, αλλως έπίβαρυνέταί ο αρμοδίος Δίαχέίρίστης
Δίκτυου. Ο Προμηθέυτης έπίσης δίκαίουταί να αίτηθέί τον έλέγχο του μέτρητη του, οπως έπίσης υποχρέουταί να
ένημέρωνέί τον Πέλατη γία την υποβολη αίτηματος έλέγχου του μέτρητη του, το χρονο δίένέργέίας καί τα αποτέλέσματα
του έλέγχου. Ο Πέλατης δυναταί να παρίσταταί κατα την δίένέργέία έλέγχου του μέτρητη του.
5.6. Ο Πέλατης υποχρέουταί να απέχέί απο καθέ έπέμβαση στην έσωτέρίκη έγκατασταση, συμπέρίλαμβανομένου του
μέτρητη, συμφωνα μέ τα ορίζομένα στην κέίμένη νομοθέσία καί την συμβαση συνδέσης μέ τον Δίαχέίρίστη του Δίκτυου
δίκτυο δίανομης φυσίκου αέρίου. Σέ καθέ δέ πέρίπτωση έχέί υποχρέωση αμέσης ένημέρωσης του Προμηθέυτη καί του
Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης αν δίαπίστωθέί οίαδηποτέ τέτοία βλαβη, φθορα, μέταρρυθμίση η αλλοίωση στίς
έγκαταστασέίς παροχης. Δίέυκρίνίζέταί οτί ο Προμηθέυτης δέν βαρυνέταί μέ οίαδηποτέ δαπα νη γία την προμηθέία,
έγκατασταση καί συντηρηση η έπίσκέυη μέτρητων, συσκέυων καί οίουδηποτέ έξοπλίσμου -έγκαταστασης.
5.7. Η έπίκληση απο πλέυρας του Πέλατη αντίρρησέων ως προς την ακρίβέία λέίτουργίας της μέτρητίκης δίαταξης δέν
απαλλασσέί αυτον απο την υποχρέωση έγκαίρης έξοφλησης των λογαρίασμων που έκδίδέί καί αποστέλλέί ο Προμηθέυτης
σέ αυτον.
6. Τίμές Χρέωσης -Πληρωμη:
6.1. Τα Τίμολογία Προμηθέίας Φυσίκου Αέρίου του Προμηθέυτη κοίνοποίουνταί στη Ρυθμίστίκη Αρχη Ενέργέίας καί
αναρτωνταί στην έπίσημη έταίρίκη ίστοσέλίδα του Προμηθέυτη. Ως μοναδα χρέωσης ορίζέταί η κίλοβατωρα (kWh)
Ανωτέρας Θέρμογονου Δυναμης. Ο Προμηθέυτης υπολογίζέί τίς ποσοτητές φυσίκου αέρίου που παρέχονταί στους Πέλατές,
έπί τη βασέί των ογκων φυσίκου αέρίου καί τη θέρμογονο δυναμη του φυσίκου αέρίου καί υπολογίζέί αναλογα τα ποσα
που θα καταβληθουν απο τους Πέλατές μέσω των Λογαρίασμων Φυσίκου Αέρίου. Το καταναλωθέν φυσίκο αέρίο
τίμολογέίταί απο την Εταίρέία βασέί του Τίμολογίου που έχέί αίτηθέί ο Πέλατης καί μέ βαση τίς ίσχυουσές φορολογίκές
δίαταξέίς.
6.2. Ο Πέλατης υποχρέουταί να καταβαλλέί στον Προμηθέυτη το ποσο που αναγραφέταί στον Λογαρίασμο που θα έκδίδέί
καί αποστέλλέί ο Προμηθέυτης. Ο Λογαρίασμος, έκδίδέταί καί αποστέλλέταί στον Πέλατη, αναλογα μέ το έίδος του
συμφωνηθέντος τίμολογίου : α. Βίομηχανίκο/Εμπορίκο μηνίαίως β. Οίκίακο: δίμηνίαίος (έκδοση τέτραμηνίαίων
έκκαθαρίστίκων λογαρίασμων έναλλαξ μέ λογαρίασμους έναντί) Ο Λογαρίασμος αποστέλλέταί στον Πέλατη μέσω
ταχυδρομέίου, έκτος κί αν συμφωνηθέί δίαφορέτίκα στους Είδίκους Όρους της παρουσας. Κατοπίν σχέτίκου αίτηματος
του πέλατη, ο λογαρίασμος μπορέί να αποστέλλέταί σέ ηλέκτρονίκη μορφη, μέσω ηλέκτρονίκου ταχυδρομέίου. Ο Πέλατης
δυναταί να έγγραφέί στην έίδίκη δίαδίκτυακη ηλέκτρονίκη υπηρέσία του προμηθέυτη (Volterra Mou) καί να έχέί αμέση
προσβαση στον Λογαρίασμο του καί να λαμβανέί ηλέκτρονίκα ένημέρωση γία την έκδοση του.
6.3. Ο Λογαρίασμος φυσίκου αέρίου πέρίλαμβανέί την ποσοτητα φυσίκου αέρίου συνολίκα που καταμέτρηθηκέ απο την
μέτρητίκη δίαταξη του Πέλατη η έκτίμηθηκέ απο τον οίκέίο Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης η τον Προμηθέυτη, τίς
Χρέωσέίς Προμηθέίας, που πέρίλαμβανουν ολές τίς χρέωσέίς που αφορουν την προμηθέία ποσοτητων φυσίκου αέρίου
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βασέί του τίμολογίου στο οποίο έντασσέταί ο Πέλατης, οπως ίσχυέί κατο πίν τυχον τροποποίησέων κατα τα έδω ορίζομένα,
καί τα χαρακτηρίστίκα του προγραμματος συμβολαίου που έχέί έπίλέξέί ο Πέλατης καί αναφέρέταί στην Αίτηση/ Συμβαση
Προμηθέίας, τα οφέίλομένα ποσα που αφορουν υπηρέσίές σχέτίκα μέ την προμηθέία φυσίκου αέρίου που παρέχονταί απο
τρίτους οπως τη χρηση του Εθνίκου Συστηματος Μέταφορας Αυσίκου Αέρίου καί τη χρηση του οίκέίου Δίκτυου Δίανομης
Φυσίκου Αέρίου, τα οφέίλομένα ποσα που βαρυνουν τον Πέλατη καί ο Προμηθέυτης τα αποδίδέί σέ τρίτους οπως
έπίκουρίκές υπηρέσίές που παρέχονταί απο τον οίκέίο Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης φυσίκου αέρίου (π.χ. έκτακτη
καταγραφη ένδέίξης μέτρητη μέτα απο αίτηση τέλίκου πέλατη, δίακοπη παροχης, κλπ.) καί λοίπές χρέωσέίς που
αποδίδονταί σέ τρίτους (π.χ. φοροί, τέλη) έφοσον προβλέπέταί απο την έκαστοτέ κέίμένη νομοθέσία καί χρέωσέίς που
αντίστοίχουν στίς φορολογίκές έπίβαρυνσέίς που έπίβαλλονταί στους καταναλωτές φυσίκου αέρίου απο την έκαστοτέ
σχέτίκη νομοθέσία.
6.4. Ο Λογαρίασμος αποστέλλέταί μέσω ταχυδρομέίου στον Πέλατη καί, κατο πίν σχέτίκου αίτηματος του τέλέυταίου, σέ
ηλέκτρονίκη μορφη, μέσω ηλέκτρονίκου ταχυδρομέίου. Σέ πέρίπτωση κατα την οποία ο Πέλατης δέν έχέί λαβέί λογαρίασμο
καταναλωσης έντος πέρίοδου έίκοσί (20) ημέρων απο την τέλέυταία ημέρα της προβλέπομένης πέρίοδου καταμέτρησης ,
οφέίλέί να ένημέρωσέί σχέτίκα τον Προμηθέυτη.
6.5. Ο Πέλατης υποχρέουταί να έξοφλέί τον Λογαρίασμο του έως την αναγραφομένη σέ αυτον ημέρομηνία πληρωμης (δηλη
ημέρα), η οποία θα απέχέί έίκοσί (20) ημέρές απο την ημέρομηνία αποστολης του έν λο γω Λογαρίασμου, μέ καταθέση
(ατέλως) η έμβασμα στον τραπέζίκο λογαρίασμο του Προμηθέυτη, τα στοίχέία του οποίου αναφέρονταί στον Λογαρίασμο,
η μέ καταβολη στα γραφέία του Προμηθέυτη (ατέλως, απο Δέυτέρα έως Παρασκέυη ωρές 09:00-19:00). Εαν η δηλη ημέρα
έίναί Σαββατο, Κυρίακη η έπίσημη αργία, τοτέ ως ημέρομηνία έμπροθέσμης έξοφλησης θέωρέίταί η αμέσως έπομένη
έργασίμη ημέρα. Απο την έπομένη της ανω ημέρομηνίας πληρωμης, η σχέτίκη απαίτηση καθίσταταί ληξίπροθέσμη καί
απαίτητη.
6.6. Ο Πέλατης αποδέχέταί οτί η καταναλωση του καί το υψος της οφέίλης του προς τον Προμηθέυτη γία ολο το χρονίκο
δίαστημα ίσχυος της παρουσας καί κατοπίν της λυσης/ληξης της παρουσας καί έως την έναρξη έκπροσωπησης του
μέτρητη του απο αλλον Προμηθέυτη προκυπτουν καί αποδέίκνυονταί απο (α) το συμφωνηθέν τίμολογίο, οπως τυχον θα
δίαμορφωθέί κατοπίν τυχον τροποποίησέων βασέί της παρουσας, (β) τους λογαρίασμους καταναλωσης που λαμβανέί
βασέί των στοίχέίων του συστηματος τίμολογησης του Προμηθέυτη καί (γ) τα στοίχέία που έμπέρίέχονταί στίς μέτρησέίς
της καταναλωσης του Πέλατη στα υπολογίστίκα συστηματα του Δίαχέίρίστη του Συστηματος Μέταφορας Φυσίκου Αέρίου
καί/η του Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης Φυσίκου Αέρίου, οπως αυτα αποτυπωνονταί στο Λογαρίασμο. Σέ πέρίπτωση
που ο Πέλατης έπίθυμέί να υποβαλέί αντίρρησέίς η ένστασέίς σχέτίκα μέ την ορθοτητα η το υψος οποίασδηποτέ χρέωσης
υποχρέουταί να υποβαλέί έγγραφως τίς αντίρρησέίς η ένστασέίς του έίτέ στην ηλέκτρονίκη δίέυθυνση sales@volterra.gr η
μέ Fax στον αρίθμο 2130 88 3299. Εαν οί αντίρρησέίς η ένστασέίς του Πέλατη γίνουν δέκτές απο τον Προμηθέυτη,
ακολουθέίταί η δίαδίκασία της έπομένης παραγραφου 6.5. Σέ πέρίπτωση δίαφωνίας ακολουθέίταί η δίαδίκασία του
αρθρου 15.2.
6.7. Ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να προβαίνέί αμέσα στην δίορθωση Λογαρίασμων Καταναλωσης παρέλθουσης χρονίκης
πέρίοδου, στην πέρίπτωση που δίαπίστωθέί οτί έπίβληθηκαν, γία οποίονδηποτέ λογο, λανθασμένές χρέωσέίς στον Πέλατη.
Εαν ο Λογαρίασμος έχέί ηδη έξοφληθέί, ο Προμηθέυτης οφέίλέί να προβαίνέί σέ δίορθωτίκη χρέωση η πίστωση έκδίδοντας
δίορθωτίκο λογαρίασμο η συμψηφίζοντας το ποσο στον έπομένο τακτίκο Λογαρίασμο. Σέ πέρίπτωση υπαίτίοτητας του
Προμηθέυτη, οπως ένδέίκτίκα λογω λαθων στην τίμολογηση η την έκδοση λογαρίασμων, ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να
προβαίνέί σέ δίορθωση λογαρίασμων παρέλθουσης πέρίοδου σέ ολη τη δίαρκέία ίσχυος της παρουσας καί γία χρονίκη
πέρίοδο 2 έτων μέτα τη λυση της. Τα ποσα των δίορθωτίκων χρέωσέων καί πίστωσέων καταβαλλονταί ατοκως. Σέ
πέρίπτωση δίορθωσης δέδομένων μέτρησης του Πέλατη καί έπαναπροσδίορίσμου των αντίστοίχων χρέωσέων που
έπίβληθηκαν στον Προμηθέυτη, κατα τα ορίζομένα στους σχέτίκους κωδίκές δίαχέίρίσης δίκτυων μέταφορας καί δίανομης,
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ο Προμηθέυτης υποχρέουταί οποτέδηποτέ να δίορθωνέί αντίστοίχα τίς χρέωσέίς των λογαρίασμων του Πέλατη που
έπηρέαζονταί κατα τροπο απολυτως αντίστοίχο μέ τη δίορθωση που έγίνέ στίς χρέωσέίς που έπίβληθηκαν σέ αυτον βασέί
των αρχίκων δέδομένων μέτρησης του Πέλατη. Τα ποσα των δίορθωτίκων χρέωσέων καί πίστωσέων καταβαλλονταί
ατοκως. Σέ καθέ πέρίπτωση, ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να ένημέρωνέί τον Πέλατη σχέτίκα μέ τίς δίορθωσέίς (αίτία,
χρονίκο δίαστημα στο οποίο αναφέρονταί, αρχίκές καί δίορθωμένές τίμές των έπηρέαζομένων μέγέθων, αναλυση του
τροπου προσδίορίσμου των τίμων καί υπολογίσμου σχέτίκων χρέωσέων). Οί δίαταξέίς που αφορουν τους λογαρίασμους
καταναλωσης έφαρμοζονταί αναλογίκως καί στους δίορθωτίκους λογαρίασμους καταναλωσης.
6.8. Συμφωνα μέ τα ορίζομένα στην κέίμένη νομοθέσία, ο Λογαρίασμος κατ’ έλαχίστο πέρίέχέί τίς ακολουθές αναφορές: α)
Κατηγορία τίμολογησης του Πέλατη. β) Δίακρίτη αναλυση των χρέωσέων Προμηθέίας, Δίανομης καί Μέταφορας καί των
έπίμέρους χρέωσέων αυτων. γ) Δίακρίτη αναγραφη της υπηρέσίας/τέλους γία καθέ χρέωση, της μέθοδολογίας
υπολογίσμου της, των τίμολογουμένων μέγέθων, των μοναδίαίων τίμων χρέωσης αυτων καί την πέρίοδο
καταναλωσης/χρέωσης. δ)Ακρίβη αναφορα της πέρίοδίκοτητας έκδοσης του Λογαρίασμου, ητοί ΄΄έναντί΄΄ η
΄΄έκκαθαρίστίκων΄΄. έ) Αναφορα των δίαθέσίμων τροπων πληρωμης. στ) Στοίχέία του Προμηθέυτη. ζ) Στοίχέία του Πέλατη.
η) ΗΚΑΣΠ – Μέτρητη. θ) Δίέυθυνση του Μέτρητη Καταναλωσης. ί) Πέρίοδος Καταναλωσης. ία) Καταληκτίκη ημέρομηνία
έξοφλησης του Λογαρίασμου. ίβ) ανέξοφλητα ποσα παρέλθοντων λογαρίασμων. ίγ) τυχον τοκοί υπέρημέρίας. ίδ) Ποσα
πίστωσέως. ίέ) Καταναλωθέίσα ποσοτητα φυσίκου αέρίου καί καταναλωθέίσα ποσοτητα αντίστοίχης πέρίοδου
προηγουμένου έτους. ίστ)ποσοτητα Φυσίκου Αέρίου που καταμέτρηθηκέ καί πωληθηκέ σέ Nm3 καί σέ kWh. ίζ) Αναλυση
λοίπων χρέωσέων έαν υφίστανταί. ίη) Συνολίκο Ποσο Χρέωσης. ίθ) Δίαθέσίμος τροπος (-οί) έξοφλησης του λογαρίασμου.
κα) Κωδίκος πληρωμης σέ τραπέζα (Dias Debit) καί κωδίκο πληρωμης στα ΕΛΤΑ.
6.9. Ο Πέλατης έχέί την δυνατοτητα να πληροφορηθέί τα τρέχοντα τίμολογία πωλησης Φυσίκου Αέρίου καθέ πέρίοδου ανα
κατηγορία καταναλωσης, έίτέ μέσω των Γραφέίων Εξυπηρέτησης Πέλατων, έίτέ μέσω της ίστοσέλίδας της Εταίρέίας στην
ηλέκτρονίκη δίέυθυνση www.volterra.gr. Τα τρέχοντα τίμολογία πωλησης παραδίδονταί στον Πέλατη κατα την υπογραφη
της Συμβασης Προμηθέίας.
7. Τροποποίησέίς Συμβασης:
7.1. Ο Προμηθέυτης δίατηρέί το δίκαίωμα να αναπροσαρμοσέί τους έκαστοτέ ίσχυοντές γένίκους ορους τίμολογησης
οποτέδηποτέ καθ’ ολη τη δίαρκέία ίσχυος της παρουσης, κατα τη δίαδίκασία που πέρίγραφέταί στον ορο 7.3. Κατ’ έξαίρέση,
η ένημέρωση σχέτίκα μέ την τροποποίηση των Χρέωσέων προμηθέίας δυναταί να λαμβανέί χωρα μέ τον πρωτο
Λογαρίασμο Καταναλωσης που ακολουθέί την Τροποποίηση
7.2. Ρυθμίζομένές Χρέωσέίς: Γία την τροποποίηση των Ρυθμίζομένων Χρέωσέων, ο Προμηθέυτης ένημέρωνέί τον Πέλατη
σέ έίδίκο πέδίο, έφοσον αυτο έίναί δυνατο καί έπαρκές, του πρωτου Λογαρίασμου Καταναλωσης που ακολουθέί την
τροποποίηση η μέ έίδίκο έντυπο που δίαβίβαζέταί μέ αυτον.
7.3. Λοίποί Όροί. Γία την τροποποίηση ορων της Συμβασης πλην των Χρέωσέων Προμηθέίας καί των Ρυθμίζομένων
Χρέωσέων, ο Προμηθέυτης ένημέρωνέί τον Πέλατη τουλαχίστον έξηντα (30) ημέρές πρίν την έναρξη ίσχυος της οίκέίας
τροποποίησης, σέ έίδίκο πέδίο, έφοσον αυτο έίναί δυνατο καί έπαρκές, του Λογαρίασμου Καταναλωσης η σέ χωρίστο
έντυπο που δίαβίβαζέταί μέ αυτον.
7.4. Τροπος ένημέρωσης. Αντί της δί’ υλίκου έγγραφου ένημέρωσης κατα τίς ανωτέρω παραγραφους, η ατομίκη ένημέρωση
δυναταί να υλοποίέίταί μέ έναλλακτίκους τροπους (τηλέφωνίκα, μέ ηλέκτρονίκο ταχυδρομέίο, μέσω συντομης
έίδοποίησης που πέρίλαμβανέταί στον Λογαρίασμο Καταναλωσης η αποστέλλέταί ηλέκτρονίκα παραπέμποντας στην
ίστοσέλίδα του Προμηθέυτη γία πληρη ένημέρωση έπί του πέρίέχομένου της τροποποίησης), έφοσον έχέί συναίνέσέί προς
τουτο ο Πέλατης.
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7.5. Ο Πέλατης δυναταί να καταγγέίλέί την Συμβαση κατα τα ορίζομένα στο αρθρο 10 της παρουσας έντος τρίαντα (30)
ημέρων απο την κατα το αρθρο 7.6 (Ι) ένημέρωση. Παρέλέυση της προθέσμίας αυτης απρακτου θέωρέίταί ως αποδοχη έκ
μέρους του Πέλατη της τροποποίησης των Χρέωσέων Προμηθέίας η/καί των Λοίπων Όρων.
7.6. Ο Πέλατης δυναταί να προτέίνέί την τροποποίηση ορων της παρουσας υποβαλλοντας έγγραφη αίτηση καί τα
απαίτουμένα κατα πέρίπτωση δίκαίολογητίκα, στίς ακολουθές πέρίπτωσέίς: 1. Μέταβολη στοίχέίων έγκαταστασης στην
οποία αφορα η παρουσα, σέ πέρίπτωση μέτέγκαταστασης του Πέλατη, οποτέ η τροποποίηση έπέρχέταί έντος 45 ημέρων
απο την υποβολη της ανω αίτησης 2. Μέταβολη της βασίκης η έίδίκης κατηγορίας Πέλατη, καθως καί έπίλογη δίαφορέτίκου
τίμολογίου απο τα έκαστοτέ δίαθέσίμα Τίμολογία Προμηθέίας του Προμηθέυτη, οποτέ η τροποποίηση έπέρχέταί έντος 30
ημέρων απο την υποβολη της αίτησης. 3. Χαρακτηρίσμος Πέλατη ως Ευαλωτου, οποτέ η τροποποίηση έπέρχέταί έντος 30
ημέρων απο την υποβολη της αίτησης. Η απορρίψη της αίτησης πρέπέί να έίναί έγγραφη, αίτίολογημένη, καί να αναφέρέί
την δίαδίκασία καί τίς προυποθέσέίς μέ τίς οποίές ο Πέλατης δυναταί να ζητησέί έπανέξέταση της αίτησης του.
7.7. Σέ πέρίπτωση οίασδηποτέ μέταβολης της νομοθέσίας η έκδοσέως αποφασέως αρμοδίων έποπτίκων καί ρυθμίστίκων
αρχων καί φορέων που έπηρέαζουν καθ’ οίονδηποτέ τροπο τη λέίτουργία της Συμβασέως, ο Προμηθέυτης δυναταί να
προβέί έίς μονομέρη τροποποίηση των ορων της Συμβασέως ουτως ωστέ η τέλέυταία να πέρίγραφέί το συνολο των
νομίκων υποχρέωσέων καί δίκαίωματων των συμβαλλομένων μέρων, οπως αυτα έκαστοτέ ίσχυουν καί να γνωστοποίέί
έγγραφως την τροποποίηση έίς τον Πέλατη.
8. Παροχη Εγγυησης:
8.1. Ο Πέλατης υποχρέουταί να καταβαλέί στον Προμηθέυτη ως έγγυηση γία την έξασφαλίση οφέίλων του που απορρέουν
απο την παρουσα το χρηματίκο ποσο που αναφέρέταί στην αίτηση. Επίπροσθέτως σέ πέρίπτωση έξοφλησης των
λογαρίασμων μέσω παγίας τραπέζίκης έντολης η καταβληθέίσα έγγυηση θα συμψηφίστέί στον αμέσως έπομένο
λογαρίασμο που θα έκδωσέί ο Προμηθέυτης. Το ποσο της έγγυησης θα πέρίλαμβανέταί στον πρωτο λογαρίασμο που θα
στέίλέί ο Προμηθέυτης στον Πέλατη. Σέ πέρίπτωση μη καταβολης του έν λογω ποσου της έγγυησης, ίσχυουν οί δίαταξέίς
της παρουσας πέρί καθυστέρησης έξοφλησης.
8.2. Ο Προμηθέυτης δυναταί να αναπροσαρμοσέί το ποσο της έγγυησης κατα την δίαρκέία ίσχυος της συμβασης, έαν
δίαπίστωθέί σημαντίκη αποκλίση των Λογαρίασμων του Πέλατη σέ σχέση μέ το έκτίμωμένο ποσο που χρησίμοποίηθηκέ
γία τον καθορίσμο της έγγυησης η σέ πέρίπτωση έπαναλαμβανομένης καθυστέρησης του Πέλατη στην έξοφληση των
Λογαρίασμων του. Ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να ένημέρωσέί τον Πέλατη μέσω του τρέχοντος Λογαρίασμου
Καταναλωσης γία την αναπροσαρμογη της έγγυησης καί να χρέωσέί η πίστωσέί το ποσο της δίαφορας στον έπομένο
Λογαρίασμο, μέ δίακρίτη χρέωση στον Λογαρίασμο.
8.3. Η έγγυηση αποδίδέταί ατοκα στον Πέλατη μέτα την λυση της Συμβασης έντος ένος (1) μηνος απο την έκδοση του
τέλίκου έκκαθαρίστίκου λογαρίασμου καταναλωσης, υπο τον ορο της ανυπαρξίας οφέίλων του Πέλατη προς τον
Προμηθέυτη απο την Συμβαση. Σέ πέρίπτωση ληξίπροθέσμων οφέίλων του Πέλατη, το ποσο της έγγυησης συμψηφίζέταί
μέ το ποσο των ληξίπροθέσμων οφέίλων καί τυχον πίστωτίκο υπολοίπο κατοπίν του συμψηφίσμου καταβαλλέταί στον
Πέλατη ατοκως το αργοτέρο έντος ένος (1) μηνος απο την έκδοση του τέλίκου έκκαθαρίστίκου λογαρίασμου
καταναλωσης. Κατ’ έξαίρέση, σέ πέρίπτωση καταγγέλίας της συμβασης απο τον Προμηθέυτη λογω μη έξοφλησης
ληξίπροθέσμων οφέίλων, κατα τα ορίζομένα στο αρθρο 20 παρ. 3 του Κωδίκα Προμηθέίας Φυσίκου Αέρίου σέ Πέλατές, το
ποσο της έγγυησης καταπίπτέί υπέρ του Προμηθέυτη.
8.4. Γία βίομηχανίκές, βίοτέχνίκές καί έμπορίκές χρησέίς ο Προμηθέυτης δυναταί να ζητησέί απο τον Πέλατη ως έγγυηση
έγγυητίκη έπίστολη, ως έξασφαλίση γία την πληρωμη τυχον μέλλοντίκων οφέίλων που απορρέουν απο την παροχη
φυσίκου αέρίου καί να αξίωνέί την αναπροσαρμογη αυτης. Η έγγυητίκη έπίστολη έκδίδέταί απο αναγνωρίσμένο τραπέζίκο
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ίδρυμα καί ανανέωνέταί τουλαχίστον έπτα (7) έργασίμές ημέρές πρίν τη ληξη της. Παραλέίψη της έν λογω υποχρέωσης
συνίστα λογο προσωρίνης δίακοπης της Προμηθέίας φυσίκου αέρίου η/καί καταγγέλίας της Συμβασης Προμηθέίας.
9. Καθυστέρηση Εξοφλησης:
9.1. Γία καθέ ληξίπροθέσμη οφέίλη του Πέλατη προς τον Προμηθέυτη, ο τέλέυταίος δίκαίουταί να απαίτησέί απο τον
Πέλατη τοκους υπέρημέρίας, μέ έπίτοκίο ίσο μέ το ανωτατο νομίμο έπίτοκίο υπέρημέρίας απο την έπομένη ημέρα που η
οφέίλη κατέστη ληξίπροθέσμη καί απαίτητη καί έως την πληρη καί ολοσχέρη έξοφληση.
9.2. Εαν ο Πέλατης καθυστέρησέί την έξοφληση οίασδηποτέ έκ της παρουσας οφέίλης ο Προμηθέυτης αναγραφέί το ποσο
της ληξίπροθέσμης οφέίλης στον αμέσως έπομένο λογαρίασμο καί προσθέτέί το ποσο αυτο βέβαρημένο μέ το νομίμο τοκο
υπέρημέρίας στο συνολίκο οφέίλομένο ποσο του νέου λογαρίασμου, που ο Πέλατης οφέί λέί να καταβαλέί έντος της
κανονίκης προθέσμίας έξοφλησης του νέου λογαρίασμου. Εαν παρέλθέί καί η δέυτέρη κατα σέίρα προθέσμία έξοφλησης, ο
Προμηθέυτης δυναταί να υποβαλέί στον οίκέίο Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης έντολη δίακοπης της παροχης αέρίου λογω
ληξίπροθέσμων οφέίλων Η έντολη αυτη κοίνοποίέίταί υποχρέωτίκως προς τον Πέλατη καί δέν έπίφέρέί καμία αλλαγη στην
έκπροσωπηση του Πέλατη καί ο Προμηθέυτης δυναταί να κίνηθέί δίκαστίκα γία την έίσπραξη. Εαν η ληξίπροθέσμη οφέίλη
δέν έξοφληθέί έντος δέκα (10) ημέρων απο την κοίνοποίηση στον Πέλατη της έντολης δίακοπης της παροχης φυσίκου
αέρίου, ο Προμηθέυτης δυναταί να καταγγέί λέί την παρουσα μέ αμέση ίσχυ, υποβαλλοντας στον αρμοδίο δίαχέίρίστη
δηλωση δίακοπης τροφοδοσίας καί ένημέρωνοντας αντίστοίχα τον Πέλατη, συμφωνα μέ το αρθρο 30 του Κωδίκα
Δίαχέίρίσης Δίκτυου Δίανομης Φυσίκου Αέρίου.
10. Καταγγέλία της Συμβασης:
10.1. Ο Πέλατης δυναταί οποτέδηποτέ καί αναίτία να προβέί σέ Καταγγέλία της Συμβασης Προμηθέίας, υποβαλλοντας
σχέτίκο Αίτημα Καταγγέλίας της Συμβασης γραπτως η ηλέκτρονίκα, τουλαχίστον τρίαντα (30) ημέρές πρίν απο την
έπίθυμητη ημέρομηνία λυσης της Συμβασης του. Τα αποτέλέσματα της καταγγέλίας έπέρχονταί μέτα την παρέλέυση
τρίαντα (30) ημέρων απο την κοίνοποίηση της έν λογω έίδοποίησης προς τον Προμηθέυτη. .Σέ συνέχέία της Καταγγέλίας
της Συμβασης Προμηθέίας ο Προμηθέυτης ένημέρωνέί σχέτίκα τον οίκέίο Δίαχέίρίστη του Δίκτυου Δίανομης καί
αποστέλλέί σχέτίκο αίτημα παυσης έκπροσωπησης του Μέτρητη , ωστέ να λαβέί χωρα η ορίστίκη καταγραφη της
καταναλωθέίσας ποσοτητας φυσίκου αέρίου καί ακολουθως η δίακοπη της τροφοδοσίας του μέτρητη.
10.2. Η καταγγέλία της Συμβασης απο τον πέλατη ουδέμία συνέπέία, οίκονομίκη η αλλης φυσέως, έπίφέρέί σέ βαρος του
Πέλατη, μέ έξαίρέση την πέρίπτωση που η Συμβαση προμηθέίας πέρίλαμβανέί έίδίκους ορους σχέτίκα μέ τον έλαχίστον
χρονο ίσχυος καί την οφέίλομένη αποζημίωση αν η Συμβαση καταγγέλθέί απο τον πέλατη, η απο τον προμηθέυτη
αποκλέίστίκα λογω υπέρημέρίας του Πέλατη ως προς την έξοφληση οφέίλων του, πρίν την παρέλέυση του έλαχίστου
χρονου. Σέ καθέ πέρίπτωση, ο προμηθέυτης δέν δίκαίουταί αποζημίωση, αν η Συμβαση καταγγέλθέί απο τον Πέλατη έντος
τρίαντα (30) ημέρων απο την έίδοποίηση του Προμηθέυτη γία τροποποίηση ορου της Συ μβασης, ακομη καί αν η έν λογω
καταγγέλία λαβέί χωρα κατα τη δίαρκέία του έλαχίστου χρονου της Συμβασης.
10.3. Ο Προμηθέυτης δυναταί να καταγγέίλέί την Συμβαση καί να προβέί στίς προβλέπομένές ένέργέίές προς τον οίκέίο
Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης γία την παυση έκπροσωπησης Μέτρητη/ Σημέίου Παραδοσης, τον οποίο έχέί καταστησέί
υπέρημέρο ως προς την έξοφληση ληξίπροθέσμων οφέίλων. Τα αποτέλέσματα της έν λογω καταγγέλίας έπέρχονταί αμέσα.
10.4. Μέτα τη δίακοπη τροφοδοσίας του μέτρητη καί τη λυση της Συμβασης, ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να έκδωσέί καί
να αποστέί λέί στον Πέλατη τέλίκο έκκαθαρίστίκο λογαρίασμο, που θα φέρέί αυτη την ονομασία, έντος έξί (6) έβδομαδων
απο τη λυση της παρουσας συμφωνα μέ τα στοίχέία που παρέχέί ο αρμοδίος Δίαχέίρίστης. Ως ημέρομηνί α Καταγγέλίας της
Συμβασης Προμηθέίας καί Παυσης Εκπροσωπησης του Μέτρητη λαμβανέταί η ημέρομηνία καταγραφης της ένδέίξης καί
δίακοπης της τροφοδοσίας του Μέτρητη/ Σημέίου Παραδοσης.
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10.5. Σέ πέρίπτωση παραβασης ορου της παρουσας απο τον Πέλατη γία χρονίκο δίαστημα μέγαλυτέρο των τρίαντα (30)
ημέρων, ο Προμηθέυτης δίκαίουταί να κοίνοποίησέί οχληση σέ αυτον, έίτέ μέ συστημένη έπίστολη έίτέ μέ οποίοδηποτέ
αλλο προσφορο μέσο, καί να του θέσέί προθέσμία δέκα (10) ημέρων γία την αρση της παραβασης καί να τον ένημέρωσέί
γία τίς συνέπέίές της μη συμμορφωσης του. Εαν η προθέσμία αυτη παρέλθέί απρακτη, ο Προμηθέυτης δίκαίουταί να
καταγγέίλέί αμέσως την παρουσα συμβαση καί να προβέί στίς απαίτουμένές ένέργέίές προς τον αρμοδίο Δίαχέίρίστη γία
την παυση έκπροσωπησης του μέτρητη του Πέλατη. Τα αποτέλέσματα της έν λογω καταγγέλίας έπέρχονταί αμέσα.
10.6. Έκαστος των συμβαλλομένων δίκαίουταί να καταγγέίλέί την παρουσα, μέ αμέση ίσχυ της καταγγέλίας,
κοίνοποίωντας σχέτίκο έγγραφο στον αντίσυμβαλλομένο, έαν ο τέλέυταίος πτωχέυσέί, τέθέί υπο αναγκαστίκη δίαχέίρίση,
υπο έκκαθαρίση, έίδίκη η αλλη, η υπαχθέί σέ οίαδηποτέ δίαδίκασία προβλέπέί ο νομος γία αφέρέγγυους η μέίωμένης
οίκονομίκης θέσης υποχρέους. Δίέυκρίνίζέταί οτί η ένταξη πέλατη στην κατηγορία έυαλωτων πέλατων δέν ίδρυέί λογο
καταγγέλίας.
10.7. Μέτα απο καταγγέλία της παρουσας, τυχον οφέίλές του Πέλατη έναντί του Προμηθέυτη απο την Συμβαση
καθίστανταί αμέσα ληξίπροθέσμές καί απαίτητές. Το ίδίο ίσχυέί καί γία τυχον πίστωσέίς προς τον Πέλατη. Είδίκα γία την
πέρίπτωση της έγγυησης ίσχυουν τα υπο 8.3. ορίζομένα.
10.8. Εαν ο Πέλατης προκέίταί να αποχωρησέί απο τίς Εγκαταστασέίς καί δέν έπίθυμέί την τροποποίηση της παρουσας
λογω μέτέγκαταστασης, γνωστοποίέί το ανωτέρω στον Προμηθέυτη τρίαντα (30) τουλαχίστον ημέρές προ της ανω
αποχωρησης. Κατοπίν της ανω γνωστοποίησης ο Πέλατης η ο Προμηθέυτης μέ έξουσίοδοτηση του Πέλατη, προβαίνέί στίς
ένέργέίές που προβλέπονταί γία την παυση έκπροσωπησης του μέτρητη καί την δίακοπη της τροφοδοσίας σέ φυσίκο αέρίο
κατα την έπίθυμητη ημέρομηνία αποχωρησης απο την έγκατασταση. Ως ημέρομηνία παυσης έκπροσωπησης θέωρέίταί η
ημέρομηνία καταγραφης της καταναλωσης απο το Δίαχέίρίστη. Εαν ο Πέλατης δέν γνωστοποίησέί την αποχωρηση του η
δέν την γνωστοποίησέί έμπροθέσμα, η συμβαση προμηθέίας έξακολουθέί να ίσχυέί έως την παυση της έκπροσωπησης του
Μέτρητη/ Σημέίο Παραδοσης.
10.9. Οί ανω έίδοποίησέίς έκ μέρους του Προμηθέυτη πραγματοποίουνταί μέ μέσο τέτοίο ωστέ να προκυπτέί η βέβαία
ημέρομηνία αποστολης τους.
10.10. Κατοπίν της λυσης της συμβασης, ο Προμηθέυτης υποχρέουταί να έκδωσέί καί να αποστέίλέί στον Πέλατη τέλίκο
έκκαθαρίστίκο λογαρίασμο, που θα φέρέί αυτη την ονομασία, έντος έξί (6) έβδομαδων απο τη λυση της παρουσας
συμφωνα μέ τα στοίχέία που παρέχέί ο αρμοδίος Δίαχέίρίστης.
10.11. Ο Πέλατης παραμένέί υπέυθυνος γία την καταναλωση φυσίκου αέρίου, καθως καί γία οσα προβλέπονταί στη
κέίμένη νομοθέσία, ακομα καί στην πέρίπτωση κατα την οποία, αν καί προέβη σέ Αίτηση Καταγγέλίας της Συμβασης
Προμηθέίας, δέν έίναί έφίκτη η πραγματοποίηση των απαραίτητων ένέργέίων έκ μέρους του Δίαχέίρίστη (οίκέία ΕΔΑ),
λογω υπαίτίοτητας του.
11. Αλλαγη Προμηθέυτη:
11.1. Ο Πέλατης δυναταί να αλλαξέί Προμηθέυτη κατοπίν έγγραφης καταγγέλίας της Συμβασης κατα τα ορίζομένα στο
αρθρο 10καί το αρθρο 42 του Κωδίκα Προμηθέίας Φυσίκου Αέρίου σέ Πέλατές, έίτέ απο τον Πέλατη έίτέ απο τον νέο
Προμηθέυτη μέ έγγραφη έξουσίοδοτηση του Πέλατη. Η καταγγέλία αυτη αποστέλλέταί στον παλαίο Προμηθέυτη μέ
συστημένη έπίστολη.
11.2. Τα έννομα αποτέλέσματα αυτης έπέρχονταί την προηγουμένη της ημέρας έναρξης ίσχυος της δηλωσης
έκπροσωπησης Μέτρητη/ Σημέίου Παραδοσης, οπως καθορίζέταί απο τον οίκέίο Δίαχέίρίστη Δίκτυου Δίανομης.
11.3. Ο Πέλατης δέν δυναταί να προβέί σέ καταγγέλία της Συμβασης προμηθέίας γία την ασκηση του δίκαίωματος Αλλαγης
Προμηθέυτη καί, αν προβέί, η καταγγέλία δέν παραγέί έννομα αποτέλέσματα αν (α) δέν έχέί προηγουμένως έξοφλησέί
ολοσχέρως τίς τυχον ληξίπροθέσμές οφέίλές του, η (β) δέν έχέί προηγουμένως προβέί σέ δίακανονίσμο των ληξίπροθέσμων
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οφέίλων του προς τον παλαίο Προμηθέυτη του, η (γ) ο νέος Προμηθέυτης δέν έχέί αναδέχθέί την ληξίπροθέσμη οφέίλη του
Πέλατη.
11.4. Ο Πέλατης παρέχέί δία της παρουσας την συγκαταθέση του γία την παροχη πληροφορίων σέ τρίτους Προμηθέυτές
σχέτίκα μέ την υπαρξη ληξίπροθέσμων οφέίλων η τυχον έντολων Καταγγέλίας συμβασης η αίτηματος παυσης
έκπροσωπησης του Μέτρητη/ Σημέίου Παραδοσης λογω ληξίπροθέσμων οφέίλων γία χρονίκο δίαστημα που δέν
υπέρβαίνέί τους δωδέκα (12) τέλέυταίους μηνές στο πλαίσίο έπέξέργασίας αίτησης του Πέλατη γία αλλαγη Προμηθέυτη.
12. Συμψηφίσμος:
Καθέ συμβαλλομένο μέρος δίκαίουταί να προβέί σέ συμψηφίσμο των χρηματίκων υποχρέωσέων του μέ τίς χρηματίκές
απαίτησέίς που έχέί κατα του αντίσυμβαλλομένου απο την Συμβαση, έφοσον οί προς συμψηφίσμο απαίτησέίς έίναί
ληξίπροθέσμές καί δέν αμφίσβητουνταί.
13. Ευαλωτος Πέλατης:
Σέ πέρίπτωση κατα την οποία ο Πέλατης ένταχθέί στην κατηγορία Ευαλωτων Πέλατων, σέ σχέση μέ τα αναφέρομένα στο
παρον αρθρο ζητηματα, ίσχυουν κατ’ αποκλίση των στην παρουσα αναφέρομένων ορων τα έξης:
13.1. Η προθέσμία έξοφλησης του Λογαρίασμου έίναί σαραντα (40) ημέρές απο την ημέρομηνία αποστολης του
Λογαρίασμου.
13.2. Στην πέρίπτωση που ο Πέλατης παραβίαζέί ορους της Συμβασης γία δίαστημα μέγαλυτέρο των τρίαντα (30) ημέρων,
η προθέσμία γία αρση της παραβίασης που τασσέί ο Προμηθέυτης έίναί σαραντα (40) ημέρές.
13.3. Γία το δίαστημα απο 1η Νοέμβρίου έως 31η Μαρτίου ο Προμηθέυτης δέν δυναταί να υποβαλέί έντολη
απένέργοποίησης μέτρητη λογω ληξίπροθέσμων οφέίλων η να καταγγέίλέί την συμβαση βασέί του αρθρ. 39 παρ. 6 του
Κωδίκα Προμηθέίας Φυσίκου Αέρίου
13.4. Σέ πέρίπτωση που ο Ευαλωτος Πέλατης χρηζέί μηχανίκης υποστηρίξης η έχέί αναπηρία σέ ποσοστο ανω του 67%, ο
Προμηθέυτης δυναταί να καταγγέίλέί τη συμβαση σέ πέρίπτωση υπέρημέρίας του Πέλατη ως προς την έξοφληση έξί (6)
δίαδοχίκων λογαρίασμων καί έφοσον έχέί αποστέίλέί στον Πέλατη έπίστολη γία την δυνατοτητα δίακανονίσμου των
οφέίλων του καί γία την προθέση του να καταγγέίλέί την συμβαση, τασσοντας προθέσμία έίκοσί (20) ημέρων, η οποία
παρηλθέ απρακτη.
14. Εμπίστέυτίκοτητα – Εχέμυθέία:
14.1. Τα συμβαλλομένα μέρη υποχρέουνταί να τηρουν έχέμυθέία ως προς τίς πληροφορίές καί έγγραφα που έχουν
έμπίστέυτίκο χαρακτηρα που κοίνοποίηθηκαν γία την καταρτίση καί υπογραφη της παρουσας, μέ την έπίφυλαξη του
αρθρου 7 παρ. 3 του Κωδίκα Προμηθέίας Φυσίκου Αέρίου, καθως καί έξαίρουμένων των πληροφορίων καί έγγραφων που
έχουν δημοσίοποίηθέί, καθως καί έκέίνων που απαίτέίταί να δημοσίοποίηθουν στίς αρμοδίές αρχές καί να λαμβανουν ολα
τα απαραίτητα τέχνίκα καί οργανωτίκα μέτρα προκέίμένου να προστατέυουν τίς έν λογω έμπίστέυτίκές πληροφορίές απο
τυχον απωλέία, κλοπη, αλλοίωση, κοίνοποίηση σέ τρίτα, μη νομίμοποίουμένα προσωπα, η αλλης φυσέως αθέμίτη η
παρανομη έπέξέργασία τους. Καθέ ένα απο τα συμβαλλομένα μέρη έυθυνέταί γία την τηρηση των έν λογω υποχρέωσέων
τοσο απο τα μέλη του προσωπίκου του οσο καί απο τυχον χρησίμοποίουμένους έκ μέρους του υπέργολαβους, τους οποίους
υποχρέουταί να δέσμέυέί έγγραφως μέ ορους αναλογους αυτων της παρουσας δίαταξης
14.2. Τα ορίζομένα υπο 14.1. δέν πέρίορίζουν ουτέ καταργουν το δίκαίωμα του συμβαλλομένου μέ ρους να χρησίμοποίησέί,
γνωστοποίησέί η αποκαλυψέί τίς ανω πληροφορίές καί έγγραφα, σέ υπαλληλους, προστηθέντές, συνέργατές του μέ σκοπο
την έκτέλέση της παρουσας η κατοπίν νομίμου αίτηματος αρμοδίας αρχης η έφοσον έχέί δοθέί ηδη συναίνέση απο τον
Πέλατη.
Volterra ΑΕ | Αμαρουσίου - Χαλανδρίου 16, Μαρουσί, 151 25 | Μέλος του Ομίλου

Σέλίδα 12 από14
INTD.089-04/v1

14.3. Η υποχρέωση έμπίστέυτίκοτητας βαρυνέί τα συμβαλλομένα μέρη καί μέτα τη λυση της παρουσας συμβασης.
15. Εκχωρηση:
Απαγορέυέταί η έκχωρηση οποίωνδηποτέ δίκαίωματων η υποχρέωσέων που απορρέουν απο την παρουσα χωρίς την
προηγουμένη έγγραφη συναίνέση των μέρων.
16. Εφαρμοστέο Δίκαίο – Επίλυση Δίαφορων:
16.1. Η παρουσα συμβαση δίέπέταί, έκτέλέίταί καί έρμηνέυέταί συμφωνα μέ το έλληνίκο δίκαίο. Αρμοδία δίκαστηρία γία
την έπίλυση τυχον δίαφορων ορίζονταί τα δίκαστηρία των Αθηνων.
16.2. Γία καθέ δίαφορα η δίαφωνία που τυχον προκυψέί κατα την έκτέλέση της παρουσας, τα μέρη θα καταβαλλουν καθέ
προσπαθέία γία φίλίκη δίέυθέτηση της δίαφορας η δίαφωνίας. Γία καθέ δίαφωνία μέταξυ Πέλατη καί Προμηθέυτη ο
Πέλατης μπορέί να απέυθυνθέί στον Συνηγορο του Καταναλωτη η σέ καθέ αλλο αρμοδίο οργανο που λέίτουργέί ως
έξωδίκαστίκο οργανο συναίνέτίκης έπίλυσης καταναλωτίκων δίαφορων. Είδίκοτέρα σέ πέρίπτωση δίαφωνίας ως προς το
ποσο του λογαρίασμου καταναλωσης, η έξης δίαδίκασία αποτέλέί προυποθέση προσφυγης σέ ένδίκα βοηθηματα η
έξωδίκαστίκη συναίνέτίκη δίαδίκασία: Ο Πέλατης οφέί λέί να υποβαλέί τέκμηρίωμένές αντίρρησέίς έγγραφως προς τον
Προμηθέυτη του, πρίν την ληξη της προθέσμίας έξοφλησης του έπομένου λογαρίασμου καταναλωσης που έπέταί του
λογαρίασμου που αμφίσβητέίταί. Η απρακτη παρέλέυση της ανωτέρω προθέσμίας αμφίσβητησης έκ μέρους του Πέλατη
καθίστα το οφέίλομένο ποσο του λογαρίασμου ορίστίκο, αναγνωρίσμένο καί μη έπίδέχομένο πέραίτέρω αμφίσβητησης. Ο
Προμηθέυτης έντος δέκα (10) έργασίμων ημέρων απο την ληψη των αντίρρησέων αποφαίνέταί τέκμηρίωμένα,
ορίστίκοποίέί τα ποσα καί κοίνοποίέί τέλίκη κατασταση πληρωμων καί ίστορίκο δέδομένων καταναλωσης, θέτοντας
προθέσμία έξοφλησης δέκα (10) έργασίμων ημέρων. Ο Πέλατης καταβαλέί το ποσο της τέλίκης καταστασης πληρωμων
έντος της αναγραφομένης προθέσμίας, έφοσον συμφωνέί, αλλως η έπί λυση της δίαφορας δυναταί να γίνέί έξωδίκως
ένωπίον των αρμοδίων οργανων η μέ προσφυγη σέ ένδίκα βοηθηματα.
17. Κοίνοποίησέίς:
Καθέ δηλωση, έίδοποίηση, αίτηση, κοίνοποίηση καί έν γένέί έγγραφο που έχέί σχέση μέ την παρουσα συμβαση θα
κοίνοποίέίταί στη δίέυθυνση των συμβαλλομένων που αναφέρέταί στην Αίτηση η σέ δίέυθυνσέίς που τυχον θα
γνωστοποίηθουν έγγραφως στο μέλλον. Σέ αυτην την πέρίπτωση θέωρέίταί ως δίέυθυνση του συμβαλλομένου η τέλέυταία
δηλωθέίσα κατα τα ανω καί νομίμα κοίνοποίέίταί σέ αυτην οίοδηποτέ έγγραφο που σχέτίζέταί μέ την παρουσα,
παραγοντας τα κατα νομο καί την παρουσα αποτέλέσματα. Ο Πέλατης έχέί υποχρέωση να ένημέρωνέί τον Προμηθέυτη
σχέτίκα μέ τη μέταβολη των στοίχέίων έπίκοίνωνίας του.
18. Λοίπές Δίαταξέίς:
18.1. Ακυροτητα, ακυρωσία η μη δυνατοτητα έφαρμογης τμηματος της συμβασέως δέν έπηρέαζέί το κυρος η την
έκτέλέστοτητα του υπολοίπου μέρους της.
18.2. Η μη ασκηση η καθυστέρηση ασκησης οποίουδηποτέ δίκαίωματος απο την παρουσα συμβαση η τίς σχέτίκές μέ αυτη
δίαταξέίς νομων δέν μπορέί σέ καμία πέρίπτωση να έρμηνέυθέί ως παραίτηση απο αυτο. Οποίαδηποτέ παραίτηση απο
οποίαδηποτέ δίαταξη της παρουσας δέν θα θέωρέίταί οτί αποτέλέί παραίτηση απο αλλη δίαταξη (παρομοία η μη) ουτέ η
παραίτηση αυτη θα θέωρέίταί οτί έχέί έπαναλαμβανομένη ίσχυ, έκτος αν δηλωθηκέ έγγραφως το αντίθέτο.
18.3. Όπου ανωτέρω ορίζέταί προθέσμία σέ ημέρές χωρίς έίδίκοτέρο προσδίορίσμο, ως ημέρές νοουνταί οί ημέρολογίακές.
18.4. Οί παροντές γένίκοί οροί, τα παραρτηματα (στα οποία πέρίλαμβανέταί το συμφωνηθέν τίμολογίο προμηθέίας) καί η
αίτηση προμηθέίας αποτέλουν ένίαίο ολο, ολοί δέ οί οροί αυτων έίναί ουσίωδέίς. Οί οροί που πέρίλαμβανονταί στην Αίτηση
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λογίζονταί ως έίδίκοί οροί της παρουσας. Σέ πέρίπτωση αντίφατίκων δίαταξέων μέταξυ γένίκων καί έίδίκων ορων,
υπέρίσχυουν οί έίδίκοί.
19. Προσωπίκα Δέδομένα (GDPR):
19.1. Ο Πέλατης αποδέχέταί καί συμφωνέί οτί ο Προμηθέυτης ένέργων ως Υπέυθυνος Επέξέργασίας δίκαίουταί να
προβαίνέί σέ νομίμη έπέξέργασία των δέδομένων προσωπίκου χαρακτηρα που έχέί συλλέξέί κατα την υποβολη της
παρουσας αίτησης καί κατα τη δίαρκέία της αίτου μένης συμβασης (η «Συμβαση») καί τηρέί αρχέίο προσωπίκων
δέδομένων συμφωνα μέ τον Γένίκο Κανονίσμο Προστασίας Προσωπίκων Δέδομένων (ΕΕ) 2016/679 (GDPR) (έφέξης ο
«Γένίκος Κανονίσμος») καί την έν γένέί έκαστοτέ ίσχυουσα νομοθέσία. 19.2. Είδη προσωπίκων δέδομένων που αποτέλουν
αντίκέίμένο έπέξέργασίας: (α) Στοίχέία ταυτοτητας καί έπίκοίνωνίας, οπως ονοματέπωνυμο, ΑΦΜ, ΔΟΥ, δίέυθυνση,
αρίθμος τηλέφωνου, αρίθμος κίνητου τηλέφωνου, αρίθμος Fax, δίέυθυνση ηλέκτρονίκου ταχυδρομέίου που μας παρέχέτέ
έσέίς γία την ταυτοποίηση σας καί την έπίκοίνωνία μας μέ έσας, στοίχέία υπαγωγης σέ έίδίκη κατηγορία πέλατη απο τους
αρμοδίους δίαχέίρίστές (π.χ. έυαλωτος πέλατης η δίκαίουχος κοίνωνίκου οίκίακου τίμολογίου) καθως καί τα σχέτίκα
δίκαίολογητίκα, αντίγραφα συμβασέων συνδέσης μέ τους αντίστοίχους δίαχέίρίστές, βέβαίωση έναρξης έργασίων στην
Εφορία (σέ πέρίπτωση συμβασης προμηθέίας γία έπαγγέλματίκη χρηση) (β) στοίχέία του μέτρητη της έγκαταστασης γία
την οποία έχέί η προκέίταί να συναφθέί συμβαση προμηθέίας, αποδέίκτίκο νομίμης χρησης της έγκαταστασης (π.χ.
μίσθωτηρίο, τίτλος ίδίοκτησίας), η λογαρίασμοί προηγουμένου προμηθέυτη, δέδομένα καταναλωσης που λαμβανονταί
απο τους πέλατές η/καί τους αρμοδίους δίαχέίρίστές γία ταυτοποίηση καί έπαληθέυση, αρίθμοί τραπέζίκων λογαρίασμων
που οί πέλατές μας γνωστοποίουν, στοίχέία συναλλαγων καί έκτέλέσης πληρωμων που πραγματοποίουνταί στο πλαίσίο
της συμβατίκης μας σχέσης, στοίχέία που αφορουν στην έπίκοίνωνία των δυνητίκων η υφίσταμένων πέλατων μέ το Τμημα
Εξυπηρέτησης Πέλατων

του Προμηθέυτη (συμπέρίλαμβανομένων αίτηματων, παραπονων κ.λπ.). 19.3. Σκοποί

Επέξέργασίας: (α) δίαχέίρίση συμβατίκης σχέσης (λέίτουργίκη καί μηχανογραφίκη έξυπηρέτηση, έκτέλέση, υποστηρίξη καί
παρακολουθηση της Συμβασης καί έκπληρωση των συμβατίκων υποχρέωσέων των Μέρων κ.λπ.) καί (β) δίασφαλίση της
συμμορφωσης της Volterra μέ τίς έκ του νομου υποχρέωσέίς της (φορολογίκές, ασφαλίστίκές, λογίστίκές, κ.λπ.), καθως καί
την δίασφαλίση των υπέρτέρων έννομων συμφέροντων της οπως η δίαβίβαση δέδομένων σέ δίκηγορίκές έταίρέίές γία
υποστηρίξη η αντίκρουση νομίκων αξίωσέων απο τη Συμβαση η αρμοδίές αρχές. Στο πλαίσίο καί γία το σκοπο δίένέργέίας
ένέργέίακων αναλυσέων καί δίαστρωματωσης αγορας, η Volterra ένδέχέταί να καταρτίζέί ένέργέίακα προφίλ, μέ στοχο τη
βέλτίστη ανταποκρίση στίς αναγκές των πέλατων της η/καί την παροχη συμβουλων έξοίκονομησης ένέργέίας. 19.4.
Νομίκές βασέίς έπέξέργασίας: Εκτος αν ορίζέταί δίαφορέτίκα κατα τη συλλογη των δέδομένων, η νομίκη βαση γία την
έπέξέργασία τους έίναί μία έκ των ακολουθων: (α) η έπέξέργασία έίναί απαραίτητη γία την έκτέλέση της συμβατίκης
σχέσης (Άρθρο 6.1.β του Γένίκου Κανονίσμου), (β) έχέί δοθέί η ρητη συγκαταθέση του προσωπου (Άρθρο 6.1.α του Γένίκου
Κανονίσμου), (γ) Η έπέξέργασία έίναί απαραίτητη γία τη συμμορφωση μέ έννομη υποχρέωση της Volterra η γία τους
σκοπους των έννομων συμφέροντων που έπίδίωκέί η Volterra (Άρθρο 6.1.γ του Γένίκου Κανονίσμου). 19.5. Χρονος
τηρησης: Τα δέδομένα που αποτέλουν αντίκέίμένο έπέξέργασίας στο πλαίσίο της Συμβασης τηρουνταί γία χρονίκο
δίαστημα 20 έτων μέτα τη ληξη η τη λυση της Συμβασης γία λογους υποστηρίξης η αντίκρουσης νομίκων αξίωσέων απο τη
Συμβαση (ανωτατος χρονος παραγραφης αξίωσέων). 19.6. Δίκαίωματα Υποκέίμένου των δέδομένων: Ο Πέλατης ως
Υποκέίμένο των δέδομένων έχέί δίκαίωμα προσβασης στα δέδομένα του που αποτέλουν αντίκέίμένο έπέξέργασίας καθως
καί δίκαίωμα δίορθωσης, δίαγραφης, πέρίορίσμου της έπέξέργασίας, φορητοτητας καί έναντίωσης στην έπέξέργασία, υπο
τίς προυποθέσέίς που προβλέπονταί στο Κέφαλαίο ΙΙΙ του ΓΚΠΔ. Εφοσον μέτα την ασκηση των δίκαίωματων του θέωρέί
οτί δέν έχέί ίκανοποίηθέί, ο Πέλατης έχέί τη δυνατοτητα να προσφυγέί στην Αρχη Προστασίας Δέδομένων Προσωπίκου
Χαρακτηρα γία καθέ ζητημα που σχέτίζέταί μέ την έπέξέργασία των προσωπίκων του δέδομένων στο πλαίσίο της
Συμβασης.
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