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ΓΔΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΔΙΑ ΗΛΔΚΣΡΙΚΗ ΔΝΔΡΓΔΙΑ
Με ηελ παξνχζα ζχκβαζε ε αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «ΔΛΛΗΝΙΚΑ
ΣΑΥΤΓΡΟΜΔΙΑ

ΑΝΩΝΤΜΗ ΔΣΑΙΡΔΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθφ ηίηιν «ΔΛΣΑ Α.Δ.»

(εθεμήο «Πξνκεζεπηήο») θαη ν πειάηεο (εθεμήο «Πειάηεο»), ηα ζηνηρεία ηνπ
νπνίνπ αλαθέξνληαη ζηε ζπλεκκέλε ζηελ παξνχζα αίηεζε (εθεμήο «Αίηεζε»),
ζπκθσλνχλ ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζχκθσλα κε ηνπο θαησηέξσ φξνπο.

ΟΡΙΜΟΙ
Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο παξνχζαο χκβαζεο, νη αθφινπζνη φξνη ζα έρνπλ ηελ έλλνηα
πνπ ηνπο απνδίδεηαη θαησηέξσ:
«Αίηεζε» Η αίηεζε ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή, ζε ζπλέρεηα ηεο νπνίαο
(θαζψο θαη ηεο πξνζθνξάο πξνκήζεηαο ηνπ Πξνκεζεπηή) ζπλάπηεηαη ε παξνχζα
χκβαζε.
«Λεηηνπξγόο ηεο Αγνξάο» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία «Λεηηνπξγφο
Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ.» («ΛΑΓΗΔ Α.Δ.»).
«Γηαρεηξηζηήο πζηήκαηνο Μεηαθνξάο» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«Αλεμάξηεηνο Γηαρεηξηζηήο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ.» («ΑΓΜΗΔ Α.Δ.»),
ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε δηαρείξηζε ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
«Γηαρεηξηζηήο Γηθηύνπ Γηαλνκήο» Η αλψλπκε εηαηξεία κε ηελ επσλπκία
«Γηαρεηξηζηήο Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο Α.Δ.» («ΓΔΓΓΗΔ
Α.Δ.»), ζηελ νπνία έρεη αλαηεζεί ε δηαρείξηζε ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
«Δγθαηάζηαζε» Η Δγθαηάζηαζε, φπσο πξνζδηνξίδεηαη εηδηθφηεξα ζηνπο Δηδηθνχο
Όξνπο ηεο χκβαζεο.
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«ΚΓΔΜΗΔ» Ο θψδηθαο δηαρείξηζεο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί δπλάκεη ηεο ππ’ αξηζκ. 57/2012 απνθάζεσο
ηεο ΡΑΔ (ΦΔΚ Β 103/31.01.2012), θαη φπσο ηζρχεη.
«ΚΗΔ» Ο Κψδηθαο πλαιιαγψλ Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, φπσο έρεη εγθξηζεί δπλάκεη
ηεο ππ’ αξηζκ. 56/2012 απνθάζεσο ηεο ΡΑΔ (ΦΔΚ Β 104/31.01.2012), θαη φπσο ηζρχεη.
«ΛΠ» είλαη νη ινγαξηαζκνί πξνζαπμήζεσλ 2 θαη 3, δειαδή νη δεπηεξνβάζκηνη
ινγηζηηθνί ινγαξηαζκνί, πνπ ηεξεί ζην ινγηζηηθφ ηνπ ζχζηεκα ν Γηαρεηξηζηήο
πζηήκαηνο Μεηαθνξάο. χκθσλα κε ηνλ ΚΓΔΜΗΔ:
ν ινγαξηαζκφο πξνζαπμήζεσλ 2 (ΛΠ-2) πεξηιακβάλεη ρξεψζεηο θαη πηζηψζεηο
πνπ αληηζηαζκίδνπλ πνζά, ηα νπνία δελ είλαη δπλαηφλ λα επηκεξηζζνχλ ζηνπο
παξαγσγνχο, πξνκεζεπηέο θαη απηνπξνκεζεπφκελνπο θαηαλαισηέο κε ηε
δηαδηθαζία εθθαζάξηζεο ησλ απνθιίζεσλ παξαγσγήο-δήηεζεο.
ν ινγαξηαζκφο πξνζαπμήζεσλ 3 (ΛΠ-3) πεξηιακβάλεη ρξεψζεηο θαη πηζηψζεηο,
νη νπνίεο πξνθχπηνπλ απφ ηελ παξνρή επηθνπξηθψλ θαη ινηπψλ Τπεξεζηψλ,
φπσο απηέο νξίδνληαη ζηα άξζξα 92 επ. ηνπ ΚΓΔΜΗΔ.
«ΟΣ» είλαη ε νξηαθή ηηκή ζπζηήκαηνο, δειαδή ηηκή ζηελ νπνία εθθαζαξίδεηαη ε
αγνξά ειεθηξηθήο ελέξγεηαο θαη είλαη ε ηηκή πνπ εηζπξάηηνπλ φινη φζνη εγρένπλ
ελέξγεηα ζην Διιεληθφ χζηεκα Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη πιεξψλνπλ φινη
φζνη δεηνχλ ελέξγεηα ζε απηφ. Η ΟΣ δηακνξθψλεηαη απφ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ
πξνζθνξψλ ηηκψλ θαη πνζνηήησλ πνπ ππνβάιινπλ θάζε κέξα νη δηαζέζηκεο κνλάδεο
παξαγσγήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαη ηνπ σξηαίνπ θνξηίνπ δήηεζεο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο, πνπ δηακνξθψλεηαη ζε θαζεκεξηλή βάζε απφ ηνπο θαηαλαισηέο. [Πεγή:
ΡΑΔ http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/wholesale/price.csp]
«ΡΑΔ» Η Ρπζκηζηηθή Αξρή Δλέξγεηαο, ε ειιεληθή αλεμάξηεηε ξπζκηζηηθή αξρή ζε
ζέκαηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ε νπνία ζπζηάζεθε κε ην λφκν 2773/1999 (ΦΔΚ Α
286/22.12.1999).
«Ρπζκηδόκελεο Υξεώζεηο» Έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8.5 (ΙΙ)
ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο χκβαζεο.
«ύκβαζε» Η παξνχζα ζχκβαζε πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
«Τπεύζπλνο Δπεμεξγαζίαο» Έρεη ηελ έλλνηα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 2 παξ. δ
ηνπ λφκνπ 2472/1997 (ΦΔΚ Α 50/10.04.1997).
«Υξεώζεηο Πξνκήζεηαο» Έρνπλ ηελ έλλνηα πνπ πξνβιέπεηαη ζην άξζξν 8.5 (Ι)
ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο χκβαζεο.
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Άξζξν 1- Αληηθείκελν ηεο ζύκβαζεο
1.1. O Πξνκεζεπηήο, είλαη θάηνρνο λφκηκεο Άδεηαο Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
θαη αλαιακβάλεη λα παξαδίδεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηελ Δγθαηάζηαζε ηνπ Πειάηε, ηα
ζηνηρεία ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη ζηελ Αίηεζε, πνπ ζπλδέεηαη κε δίθηπν δηαλνκήο
ρακειήο ηάζεο, θαζ’ φιε ηε δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο θαη ηηο δηαηάμεηο ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο, θαη ν Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ
ππνρξέσζε λα παξαιακβάλεη ηελ ειεθηξηθή ελέξγεηα ηελ νπνία ν Πξνκεζεπηήο ζα
παξαδίδεη

ζηελ

Δγθαηάζηαζε,

θαζψο

θαη λα

θαηαβάιιεη

ζηνλ

Πξνκεζεπηή

εκπξφζεζκα θαη κε πξνζήθνληα ηξφπν φιεο ηηο ακνηβέο θαη ρξεψζεηο πνπ
πξνβιέπνληαη ζηε χκβαζε, ηνλ ζπλεκκέλν ζε απηή Σηκνθαηάινγν θαη ζηηο δηαηάμεηο
ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.
1.2 Ο Πειάηεο

ζπκθσλεί φηη ν Πξνκεζεπηήο ζα είλαη ν κνλαδηθφο πάξνρνο

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηε Δγθαηάζηαζε ηνπ θαη φηη ζα θαηαλαιψλεη ηελ ειεθηξηθή
ελέξγεηα απνθιεηζηηθά ν ίδηνο θαη κφλν γηα ηελ ρξήζε πνπ πξνβιέπεηαη ζηελ παξνχζα
ζχκβαζε θαη ζχκθσλα κε ηελ θείκελε λνκνζεζία. Σα Μέξε ξεηά ζπκθσλνχλ φηη ν
Πειάηεο

απαγνξεχεηαη

λα

παξέρεη/κεηαβηβάδεη

ζε

νπνηνλδήπνηε

ηξίην

κε

νπνηνλδήπνηε ηξφπν ή κνξθή, φιν ή κέξνο ηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ηνπ
πξνκεζεχεη ν Πξνκεζεπηήο.
1.3. Η παξνχζα ζχκβαζε πξνκήζεηαο απνηειείηαη απφ ηελ Αίηεζε, ηνπο παξφληεο
Γεληθνχο φξνπο, ηνλ Σηκνθαηάινγν πνπ επηζπλάπηεηαη ζηελ αίηεζε θαη ηπρφλ Δηδηθνχο
Όξνπο πνπ ζα επηζπλαθζνχλ ζηελ Αίηεζε.

Άξζξν 2- Τπνρξεώζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή
2.1 Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε παξάδνζεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
ζηελ Δγθαηάζηαζε, ζχκθσλα κε ηνπο εηδηθφηεξνπο φξνπο ηεο χκβαζεο θαη ηνπο
θαλφλεο ηεο εζληθήο θαη θνηλνηηθήο λνκνζεζίαο, πνπ δηέπνπλ ηε δξαζηεξηφηεηα
πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη ηηο νηθείεο απνθάζεηο θαη πξαθηηθέο ηεο
ΡΑΔ, ηνπ Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο.
2.2 Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεξγεί γηα ηε ζηαζεξή, αδηάιεηπηε θαη αμηφπηζηε
πξνκήζεηα ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ζηνλ Πειάηε. Γεδνκέλνπ φηη ν Πξνκεζεπηήο ζα
παξέρεη ζηνλ Πειάηε ειεθηξηθή ελέξγεηα κέζσ ππνδνκψλ (Διιεληθφ χζηεκα
Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, Διιεληθφ Γίθηπν Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο),
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επί ησλ νπνίσλ δελ έρεη θαλέλα δηθαίσκα (π.ρ. θπξηφηεηα) θαη δελ ηνλ βαξχλεη θακία
ζπκβαηηθή ππνρξέσζε (π.ρ. δηαρείξηζε, ζπληήξεζε θ.ιπ.), ζπκθσλείηαη ξεηψο κεηαμχ
ησλ Μεξψλ φηη ν Πξνκεζεπηήο δελ ζα επζχλεηαη έλαληη ηνπ Πειάηε γηα δηαθνπέο ή
ινηπέο δπζιεηηνπξγίεο ζηελ παξνρή ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ νθείινληαη ή
ζρεηίδνληαη κε ηηο ελ ιφγσ ππνδνκέο. Ο Πξνκεζεπηήο δελ ππέρεη επζχλε
απνδεκηψζεσο ηνπ Πειάηε γηα ηπρφλ δεκίεο ηνπ απφ δηαθνπέο ηεο παξνρήο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ νθείινληαη ζε αίηηα πέξαλ ηνπ δηθνχ ηνπ ειέγρνπ, ζε ηπραία γεγνλφηα,
ζε δηαθνπέο/δπζιεηηνπξγίεο ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο
Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ή/θαη ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο,
ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ησλ δπζιεηηνπξγηψλ ή ησλ πεξηνξηζκψλ γηα εθηέιεζε
εξγαζηψλ ή νπνηαδήπνηε άιιε αηηία, ζε πηψζεηο ηεο ηάζεσο, ζε γεγνλφηα Αλσηέξαο
Βίαο, φπσο απηά νξίδνληαη θαησηέξσ, ή ζε θαηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο, φπσο απηέο
νξίδνληαη ζηελ θείκελε λνκνζεζία. Ο Πξνκεζεπηήο δελ επζχλεηαη γηα νπνηεζδήπνηε
δεκηέο πνπ ζα πξνθιεζνχλ ζηνλ Πειάηε εμαηηίαο ηεο κε ζπκκφξθσζεο ηνπ Πειάηε κε
ηνπο φξνπο ηεο χκβαζεο, νχηε γηα ηερληθά πξνβιήκαηα ή δεκηέο ζηηο Δγθαηαζηάζεηο
πνπ απνδίδνληαη ζηε ζχλδεζε ηνπ κε ην δίθηπν δηαλνκήο.
2.3. Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε εληφο δεθαπέληε (15) εκεξψλ κεηά
ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ηεο Αίηεζεο πνπ έρεη ππνβιεζεί απφ ηνλ Πειάηε θαη εμ
απηήο

ηεο

απνδνρήο

επαγφκελε

ζχλαςε

ζχκβαζεο,

λα

ππνβάιεη

Γήισζε

Δθπξνζψπεζεο Μεηξεηή Φνξηίνπ ηνπ Πειάηε ζηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή θαη λα
ελεξγήζεη θάζε πξνβιεπφκελε απφ ην λφκν πξάμε πξνθεηκέλνπ λα θαηαζηεί
Δθπξφζσπνο γηα ηνπο Μεηξεηέο ηνπ Πειάηε, φπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1 ηεο
παξνχζεο. Πξνο επηηάρπλζε ηεο δηαδηθαζίαο αιιαγήο πξνκεζεπηή, ν Πξνκεζεπηήο
δχλαηαη λα δηαβηβάδεη ζηνλ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Γηαλνκήο ηελ ηειεπηαία έλδεημε ηνπ
Μεηξεηή, πνπ δειψζεθε απφ ηνλ Πειάηε ζηελ Αίηεζε.
2.4. Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαζ' φιε ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
παξνχζεο λα αληαπνθξίλεηαη ρσξίο θαζπζηέξεζε θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηπρφλ παξάπνλα
ή θαη αηηήκαηα ηνπ Πειάηε θαζψο θαη λα παξέρεη ζηνλ ηειεπηαίν θάζε δπλαηή
ελεκέξσζε θαη πιεξνθφξεζε ζρεηηθά κε ην αληηθείκελν ηεο παξνχζεο. Η δηαρείξηζε
αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ ηνπ Πειάηε γίλεηαη ζχκθσλα κε ηνλ Κψδηθα δηαρείξηζεο
αηηεκάησλ θαη παξαπφλσλ θαηαλαισηψλ, ν νπνίνο είλαη αλαξηεκέλνο ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Πξνκεζεπηή(www.eltaenergeia.gr).
2.5. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα πξνβαίλεη ζε λφκηκε ππνβνιή Γειψζεσλ
Φνξηίνπ γηα ηνλ Πειάηε ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην Κεθάιαην 5 ηνπ ΚΓΗΔ θαη λα
δηαζέηεη θαηά πάληα ρξφλν επαξθέο ρξεκαηηθφ ππφινηπν γηα ηελ θάιπςε ησλ
4

ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ πνπ απηή ζπλεπάγεηαη. ε πεξίπησζε κε λφκηκεο ππνβνιήο
Γήισζεο Φνξηίνπ ιφγσ έιιεηςεο βεβαίσζεο θάιπςεο ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ή κε
εθπιήξσζεο ρξεκαηηθψλ ππνρξεψζεσλ γηα Γήισζε θνξηίνπ ηνπ Πξνκεζεπηή ζην
πιαίζην ηνπ Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνχ Πξνγξακκαηηζκνχ, ν ΛΑΓΗΔ δηθαηνχηαη λα
ζηξαθεί απεπζείαο θαηά ηνπ ίδηνπ ηνπ Πειάηε, κε ηα ίδηα δηθαηψκαηα πνπ έρεη θαη
θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή, γηα ην ηκήκα ηεο θαηαλάισζεο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε
Γήισζε Φνξηίνπ, κε δπλάκελνπ ηνπ Πειάηε λα πξνβάιιεη ελζηάζεηο απφ ηελ
παξνχζα ζχκβαζε. Ο ζπγθεθξηκέλνο φξνο αθνξά θαηαλαιψζεηο πνπ δελ είραλ
πεξηιεθζεί ζε Λνγαξηαζκφ Καηαλάισζεο ή είραλ πεξηιεθζεί θαη δελ είραλ εμνθιεζεί
ήδε απφ ηνλ Πειάηε.
2.6 Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα εθπιεξψλεη ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηε
χκβαζε, ηεξψληαο ηηο αθφινπζεο δεζκεχζεηο πνηφηεηαο:
I.

ζα κεξηκλά γηα ηελ έθδνζε νξζψλ ινγαξηαζκψλ, ζηνπο νπνίνπο ζα
απνηππψλνληαη κε αθξίβεηα νη ζρεηηθέο ρξεψζεηο,

II.

ζα

πξνβαίλεη

ζηελ

έθδνζε

ηξηψλ

(3)

ηνπιάρηζηνλ

εθθαζαξηζηηθψλ

ινγαξηαζκψλ θαηά εκεξνινγηαθφ έηνο, θαη
III.

ζα ηεξεί ηηο ειάρηζηεο πξνζεζκίεο απφθξηζεο ζηα αηηήκαηα ηνπ Πειάηε, φπσο
απηέο πεξηγξάθνληαη ζηε δηαδηθαζία ππνβνιήο θαη δηαρείξηζεο αηηεκάησλ θαη
παξαπφλσλ ηνπ Πξνκεζεπηή, ε νπνία βξίζθεηαη αλαξηεκέλε ζηελ ηζηνζειίδα
ηνπ Πξνκεζεπηή (www.eltaenergeia.gr) θαη ζα απνζηέιιεηαη ηαρπδξνκηθψο
ζηνλ Πειάηε θαηφπηλ ζρεηηθνχ αηηήκαηφο ηνπ.

2.7 Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα παξέρεη ζηνλ Πειάηε, ζε πεξίπησζε ιχζεσο ηεο
χκβαζεο, θάζε απαξαίηεηε πιεξνθνξία ζρεηηθά κε ην Μεηξεηή, θαζψο θαη θάζε άιιε
πιεξνθνξία πνπ αθνξά ζηε χκβαζε θαη απαηηείηαη γηα ηελ επηινγή απφ ηνλ Πειάηε
άιινπ πξνκεζεπηή. Οη ελ ιφγσ πιεξνθνξίεο ζα παξέρνληαη εληφο δέθα (10)
εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ εγγξάθνπ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε ζηνλ
Πξνκεζεπηή.

Άξζξν 3- Τπνρξεώζεηο ηνπ Πειάηε
3.1 Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα δηαηεξεί ζε αζθαιή θαηάζηαζε ηνλ επξηζθφκελν ζηελ
Δγθαηάζηαζε Μεηξεηή/εο, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε κέηξεζε ηεο
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απνξξνθψκελεο απφ απηφλ ελέξγεηαο θαη λα θαηαζηεί εθηθηή ε εθηέιεζε ηεο
χκβαζεο.
3.2. Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμνθιεί εκπξφζεζκα ηνπο
Λνγαξηαζκνχο Καηαλάισζεο πνπ ηνπ απνζηέιιεη ν Πξνκεζεπηήο, ζχκθσλα κε ηα
πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 8 ηεο παξνχζεο. Ο Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα αξλεζεί λα
θάλεη δεθηή ηελ Αίηεζε Πξνκήζεηαο Πειάηε εθφζνλ πθίζηαληαη ιεμηπξφζεζκεο
νθεηιέο ηνπ Πειάηε πξνο άιιν πξνκεζεπηή ή αλ ν Πειάηεο δελ πξνζθνκίδεη
αληίγξαθν ηνπ ηειεπηαίνπ Δθθαζαξηζηηθνχ Λνγαξηαζκνχ Καηαλάισζεο, λνκίκσο
εμνθιεκέλν κε ην ζρεηηθφ απνδεηθηηθφ πιεξσκήο.
3.3. Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ Πξνκεζεπηή ηελ
πξφζεζε απνρψξεζεο απφ ηελ Δγθαηάζηαζε ην αξγφηεξν ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ
ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία απνρψξεζεο, εθφζνλ δελ επηζπκεί ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο
παξνχζεο ζχκβαζεο ιφγσ κεηεγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε χκβαζε
Πξνκήζεηαο ιχεηαη απηνδηθαίσο θαηά ηνλ ρξφλν πνπ δειψλεηαη ζηε γλσζηνπνίεζε
ηνπ Πειάηε. ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ πξνβεί (εκπξνζέζκσο) ζηελ παξαπάλσ
γλσζηνπνίεζε ε χκβαζε Πξνκήζεηαο ζεσξείηαη φηη εμαθνινπζεί λα ηζρχεη κέρξη λα
ιάβεη ρψξα ε παχζε ηεο εθπξνζψπεζεο ηνπ κεηξεηή ηνπ Πειάηε θαη ν Πειάηεο
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη ηα νθεηιφκελα ιφγσ απηήο πνζά.
3.4. Ο Πειάηεο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ Πξνκεζεπηή ακειιεηί γηα
νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ αίηεζή ηνπ.

Άξζξν 4- Μεηξεηέο θαη Μεηξήζεηο
4.1 Η ηηκνιφγεζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή γηα ηηο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ
πξνκήζεπζε ζηνλ Πειάηε, ζα γίλεηαη κεληαία βάζεη ησλ πνζνηήησλ ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ θαηακεηξψληαη απφ ην Μεηξεηή (ζε θηινβαηψξεο- KWh) ζχκθσλα κε
ηα εθάζηνηε νξηδφκελα ζηελ θείκελε λνκνζεζία.
4.2 πκθσλείηαη ξεηψο φηη ην ζχλνιν ηεο θαηακεηξεζείζαο πνζφηεηαο ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο ζα ινγίδεηαη σο ειεθηξηθή ελέξγεηα ε νπνία παξαζρέζεθε απφ ηνλ
Πξνκεζεπηή.

Ρεηψο

επίζεο

ζπκθσλείηαη

φηη

ηα

κεηξεηηθά

δεδνκέλα

πνπ

απνζηέιινληαη ζηνλ Πξνκεζεπηή απφ ηνλ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Γηαλνκήο κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ή κε άιιν κέζν πξνθεηκέλνπ ν Πξνκεζεπηήο λα πξνβεί
ζηελ ηηκνιφγεζε ηνπ Πειάηε, απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
Πξνκεζεπηή έλαληη ηνπ Πειάηε.
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4.3. ηελ πεξίπησζε πνπ ιφγσ βιάβεο ζηνλ Μεηξεηή ή άιινπ ιφγνπ κε αλαγνκέλνπ
ζε ππαηηηφηεηα ηνπ Πξνκεζεπηή, ν Πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα εθδψζεη ηηκνιφγην γηα
ηηο πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξαγκαηηθά θαηαλαιψζεθαλ, ν Λνγαξηαζκφο
Καηαλάισζεο εθδίδεηαη βάζεη ησλ δεδνκέλσλ κέηξεζεο πνπ εθηηκά ν Αξκφδηνο
Γηαρεηξηζηήο, ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία δηφξζσζεο θαη εθηίκεζεο κεηξήζεσλ πνπ
νξίδεηαη αληίζηνηρα ζηα νηθεία ξπζκηζηηθά θείκελα. ε απηή ηελ πεξίπησζε, ν
ινγαξηαζκφο ζα πεξηέρεη ζρεηηθή επηζήκαλζε θαη ζπλνπηηθή πεξηγξαθή ηνπ ηξφπνπ
ππνινγηζκνχ ησλ ρξεψζεσλ βάζεη εθηηκψκελεο θαηαλάισζεο, ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία πνπ παξέρνληαη ζρεηηθά απφ ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο.
Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα αλαπξνζαξκφζεη ηνπο ινγαξηαζκνχο απηνχο κφιηο
νη πξαγκαηηθέο πνζφηεηεο θαηαζηνχλ δηαζέζηκεο.
4.4. ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο αληηιεθζεί φηη θάπνηνο Μεηξεηήο έρεη ππνζηεί
δεκία ή βιάβε, νθείιεη λα ελεκεξψζεη άκεζα ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο θαη
ηνλ Πξνκεζεπηή.
4.5. Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αηηείηαη απφ ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή ηνλ έιεγρν ησλ
Μεηξεηψλ ηνπ Πειάηε. ηελ πεξίπησζε απηή, ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε
γηα ηελ ππνβνιή αηηήκαηνο ειέγρνπ ησλ Μεηξεηψλ ηνπ, ην ρξφλν δηελέξγεηαο θαη ηα
απνηειέζκαηα ηνπ ειέγρνπ. Ο Πειάηεο δχλαηαη λα παξίζηαηαη θαηά ηε δηελέξγεηα
ειέγρνπ ησλ Μεηξεηψλ ηνπ.
4.6. Ο Πειάηεο δχλαηαη λα αηηείηαη ηνλ έιεγρν ησλ Μεηξεηψλ ηνπ απφ ηνλ αξκφδην
Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ, είηε κέζσ ηνπ Πξνκεζεπηή ή απεπζείαο, ελεκεξψλνληαο ζηελ
πεξίπησζε απηή ηνλ Πξνκεζεπηή.
4.7. Δάλ απφ ηνλ έιεγρν πξνθχςεη φηη νη Μεηξεηέο πξάγκαηη δελ είλαη αθξηβείο, ν
Αξκφδηνο Γηαρεηξηζηήο θέξεη ην θφζηνο ηνπ δηελεξγεζέληνο ειέγρνπ. Δάλ αληίζεηα
πξνθχςεη απφ ηνλ έιεγρν φηη νη Μεηξεηέο είλαη αθξηβείο, ην θφζηνο ηνπ ειέγρνπ
επηβαξχλεη ηνλ αηηνχληα, Πειάηε ή Πξνκεζεπηή.
4.8 Η επίθιεζε απφ πιεπξάο ηνπ Πειάηε αληηξξήζεσλ σο πξνο ηελ αθξίβεηα
ιεηηνπξγίαο ελφο Μεηξεηή δελ απαιιάζζεη απηφλ απφ ηελ ππνρξέσζε έγθαηξεο
εμφθιεζεο ησλ ινγαξηαζκψλ πνπ εθδίδεη θαη απνζηέιιεη ν Πξνκεζεπηήο, ζχκθσλα κε
ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 8 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο χκβαζεο.
Άξζξν 5- Γηάξθεηα ύκβαζεο - Αλαλέωζε
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5.1 Η χκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρχ θαηά ην ρξνληθφ ζεκείν απνδνρήο ηεο Αίηεζεο απφ ηνλ
Πξνκεζεπηή θαη κπνξεί λα θαηαγγειζεί ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 6
θαησηέξσ. Η δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο νξίδεηαη ζηνπο Δηδηθνύο Όξνπο ηεο
ύκβαζεο θαη άξρεηαη απφ ηελ εκέξα έλαξμεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζηελ
Δγθαηάζηαζεο ηνπ Πειάηε. Ωο εκέξα έλαξμεο πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
λνείηαη ε εκέξα έλαξμεο ηζρχνο ηεο Γήισζεο Δθπξνζψπεζεο Μεηξεηή Φνξηίνπ, φπσο
απηή ε εκέξα θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην Γηαρεηξηζηή ζχκθσλα κε ην άξζξν 42 ηνπ
Κψδηθα Πξνκήζεηαο.

Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε γηα ηελ

επηθείκελε εκεξνκελία ιήμεο ηεο χκβαζεο, έλα (1) κήλα πξηλ ηελ επέιεπζε απηήο
θαη ε χκβαζε ζα αλαλεψλεηαη κεηαηξεπφκελε ζε ανξίζηνπ ρξφλνπ, εθηφο αλ δέθα
πέληε (15) κέξεο πξηλ απφ ηε ιήμε ηεο χκβαζεο, ν Πειάηεο δειψζεη κε έγγξαθε
επηζηνιή, θνηλνπνηνχκελε ζηνλ Πξνκεζεπηή, φηη δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο
χκβαζεο. ε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο χκβαζεο γηα αφξηζην ρξφλν θαηά ηα
αλσηέξσ, ζα εθαξκφδεηαη ην άξζξν 8.8 ηεο χκβαζεο.
5.2 Γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα απφ ηε ιήμε ή ιχζε κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν ηεο
χκβαζεο κέρξη ηελ έλαξμε εθπξνζψπεζεο ηνπ Μεηξεηή απφ άιινλ πξνκεζεπηή
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ν Πειάηεο ζα νθείιεη ζηνλ Πξνκεζεπηή αληάιιαγκα γηα ηηο
πνζφηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ ζα θαηαλαισζνχλ ζηελ Δγθαηάζηαζε, βάζεη ηνπ
ηηκνινγίνπ ζην νπνίν έρεη εληαρζεί ν Πειάηεο θαη ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζηε
χκβαζε θαη εηδηθφηεξα θαησηέξσ ζην άξζξν 8 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο χκβαζεο.
5.3 Ο Πειάηεο δηθαηνχηαη λα ππαλαρσξήζεη απφ ηε χκβαζε, εληφο δεθαηεζζάξσλ
(14) εκεξψλ απφ ηελ εκεξνκελία ππνγξαθήο ηεο απφ ηνλ Πειάηε γηα ηνπο ιφγνπο θαη
ζχκθσλα κε ηε δηαδηθαζία ππαλαρψξεζεο πνπ επηζπλάπηεηαη ζηε χκβαζε θαη
ρξεζηκνπνηψληαο ηα εθεί επξηζθφκελα ππνδείγκαηα δήιωζεο ππαλαρώξεζεο.
Άξζξν 6- Καηαγγειία ηεο ύκβαζεο
6.1 Η χκβαζε κπνξεί λα θαηαγγειζεί απφ νπνηνδήπνηε απφ ηα Μέξε εγγξάθσο.
6.2 Καηαγγειία απφ ηνλ Πειάηε:
Ο Πειάηεο δχλαηαη νπνηεδήπνηε θαη αλαίηηα λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε, κε έγγξαθε
εηδνπνίεζή ηνπ πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή, ε νπνία παξάγεη έλλνκα απνηειέζκαηα ηξηάληα
(30) εκέξεο κεηά ηελ απνζηνιή ηεο εηδνπνίεζεο ζηνλ Πξνκεζεπηή, πιελ ηεο
πεξίπησζεο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο ιφγσ αιιαγήο πξνκεζεπηή, νπφηε θαη ηα
έλλνκα απνηειέζκαηα ηεο θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο επέξρνληαη ηελ πξνεγνπκέλε
ηεο εκέξαο έλαξμεο ηζρχνο ηεο δήισζεο εθπξνζψπεζεο κεηξεηή απφ ην λέν
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πξνκεζεπηή, φπσο ε εκέξα απηή θαζνξίδεηαη απφ ηνλ αξκφδην δηαρεηξηζηή θαη
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή θαη ηνλ λέν πξνκεζεπηή. Η θαηαγγειία ηεο
πκβάζεσο απφ ηνλ Πειάηε θαηά ηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν δελ ζπλεπάγεηαη ηελ
επηβνιή νηαζδήπνηε επηβαξχλζεσο, νηθνλνκηθήο ή άιιεο θχζεσο, ζηνλ Πειάηε εθηφο
αλ πξνβιέπεηαη δηαθνξεηηθά ζηνπο Δηδηθνχο φξνπο πνπ επηζπλάπηνληαη ζηελ αίηεζε.
6.3 Καηαγγειία απφ ηνλ Πξνκεζεπηή:
I.

Με ηελ επηθχιαμε ηεο επφκελεο πεξίπησζεο (II) ηεο ηδίαο παξαγξάθνπ ηνπ
παξφληνο άξζξνπ, ζηελ πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο παξαβηάδεη φξνπο ηεο
χκβαζεο, νη νπνίνη ζπκθσλνχληαη άπαληεο νπζηψδεηο, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα
κεγαιχηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξψλ, ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα ηνπ
θνηλνπνηήζεη έγγξαθε φριεζε, ζέηνληαο παξάιιεια πξνζεζκία ηνπιάρηζηνλ
ηξηάληα (30) εκεξψλ γηα ηελ άξζε ηεο παξαβίαζεο θαη ελεκεξψλνληάο ηνλ γηα
ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηπρφλ κε ζπκκφξθσζήο ηνπ εληφο ηεο ηαρζείζαο
πξνζεζκίαο. Αλ ε αλσηέξσ πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν Πξνκεζεπηήο
δηθαηνχηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο ηε χκβαζε θαη λα πξνβεί ζηηο απαξαίηεηεο
ελέξγεηεο

πξνο

ηνλ

Γηαρεηξηζηή

Γηθηχνπ

Γηαλνκήο

γηα

ηελ

παχζε

εθπξνζψπεζεο ηνπ Μεηξεηή ηνπ Πειάηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ
θαηαγγειίαο ζηε πεξίπησζε απηή επέξρνληαη άκεζα.
II.

Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη λα πξνβεί ζηηο
πξνβιεπφκελεο ελέξγεηεο πξνο ηνλ αξκφδην δηαρεηξηζηή γηα ηελ παχζε
εθπξνζψπεζεο ηνπ Μεηξεηή ηνπ Πειάηε, ζηελ πεξίπησζε πνπ ηνλ έρεη
θαηαζηήζεη ππεξήκεξν σο πξνο ηελ εμφθιεζε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ηνπ,
ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζην άξζξν 11.2 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο χκβαζεο.
Σα απνηειέζκαηα ηεο σο άλσ θαηαγγειίαο επέξρνληαη άκεζα. Ρεηψο
ζπκθσλείηαη φηη αλ απφ ηνλ Πειάηε έρεη θαηαβιεζεί εγγχεζε, απηή
θαηαινγίδεηαη θαηά πξνηεξαηφηεηα γηα ηελ θάιπςε ηπρφλ ιεμηπξφζεζκσλ θαη
απαηηεηψλ νθεηιψλ ηνπ Πειάηε θαη ζπλεπψο δελ αλαηξείηαη ε ππνρξέσζε ηνπ
Πειάηε λα εμνθιήζεη θάζε ιεμηπξφζεζκε νθεηιή ηνπ. Ο Πξνκεζεπηήο δελ
δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε θαη λα ππνβάιεη εληνιή παχζεο
εθπξνζψπεζεο ιφγσ ππεξεκεξίαο ηνπ Πειάηε σο πξνο ηελ εμφθιεζε
ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, εάλ νη ελ ιφγσ νθεηιέο ακθηζβεηνχληαη απφ ηνλ
Πειάηε, θαη πξνο ηνχην έρεη πξνζθχγεη ελψπηνλ αξκφδηαο αξρήο ή δηθαζηεξίνπ
θαη έρεη ιάβεη πξνζσξηλή δηαηαγή ή αλαζηνιή εθηέιεζεο ηεο απελεξγνπνίεζεο
9

ηνπ Μεηξεηή ή παχζεο εθπξνζψπεζεο, αληίζηνηρα. ε πεξίπησζε πνπ
δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηδφκελεο κε ηελ θαηαβνιή απφ
ηνλ Πειάηε Ρπζκηδφκελσλ Υξεψζεσλ ή Λνηπψλ Υξεψζεσλ, ξπζκίδνπλ
εηδηθφηεξα ή δηαθνξεηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο ζέζεο ζε ππεξεκεξία ηνπ Πειάηε
θαη ηα ζπλαθφινπζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή γηα
απελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο θαη θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, νη δηαηάμεηο
απηέο ζα εθαξκφδνληαη θαη ζα δηέπνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο ησλ
Μεξψλ απφ ηε χκβαζε.
6.4 Μεηά ηε ιχζε ηεο ζχκβαζεο, ηπρφλ νθεηιέο ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή
θαζίζηαληαη άκεζα ιεμηπξφζεζκεο θαη απαηηεηέο θαη αληηζηξφθσο. Καηά ην ρξφλν
ιχζεο ηεο παξνχζεο ν Πξνκεζεπηήο απνζηέιιεη ζηνλ Πειάηε ηειηθφ εθθαζαξηζηηθφ
Λνγαξηαζκφ Καηαλάισζεο ην αξγφηεξν εληφο έμη (6) εβδνκάδσλ ζχκθσλα κε ηα
ζηνηρεία πνπ ζα παξάζρεη ν Γηαρεηξηζηήο ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο.
6.5 Η θαηαγγειία απφ ηνλ Πξνκεζεπηή θαζψο θαη θάζε εηδνπνίεζε ηνπ Πξνκεζεπηή
πξνο ηνλ Πειάηε, ζχκθσλα κε ην παξφλ άξζξν 6 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο χκβαζεο,
ζα απνζηέιινληαη ζηνλ Πειάηε κε ζπζηεκέλε επηζηνιή ή κε νπνηνδήπνηε άιιν
πξφζθνξν κέζν, θαηά ηξφπν πνπ λα πξνθχπηεη κε βεβαηφηεηα ε εκεξνκελία
απνζηνιήο ηνπο. Μεηά ηελ απνζηνιή ηεο επηζηνιήο θαηαγγειίαο απφ ηνλ
Πξνκεζεπηή, ε επηζηνιή απηή ζεσξείηαη φηη παξειήθζε απφ ηνλ Πειάηε ην αξγφηεξν
θαηά ηελ πέκπηε (5ε) εκέξα απφ ηελ εκεξνκελία απνζηνιήο.
Άξζξν 7- Σξνπνπνίεζε ηεο ύκβαζεο
7.1 ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο επηζπκεί ηελ ηξνπνπνίεζε θάπνηνπ εθ ησλ Δηδηθψλ
Όξσλ ηεο χκβαζεο, νθείιεη λα ππνβάιεη εγγξάθσο αίηεζε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή:
I.

ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα πέληε (45) εκέξεο πξηλ απφ ηελ εκεξνκελία ηεο
αηηνχκελεο κεηεγθαηάζηαζεο ηνπ Πειάηε,

II.

ηνπιάρηζηνλ ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ηεο
αηηνχκελεο ηξνπνπνίεζεο, ζε πεξίπησζε πνπ απηή αθνξά ζε κεηαβνιή ηεο
θαηεγνξίαο ζηελ νπνία εληάζζεηαη ν Πειάηεο θαζψο θαη ζε επηινγή
δηαθνξεηηθνχ ηηκνινγίνπ απφ ηα εθάζηνηε δηαζέζηκα ηηκνιφγηα πξνκήζεηαο ηνπ
Πξνκεζεπηή, θαη

III.

ηνπιάρηζηνλ ζαξάληα (40) εκέξεο πξηλ απφ ηελ επηζπκεηή εκεξνκελία ηεο
αηηνχκελεο ηξνπνπνίεζεο ζε θάζε άιιε πεξίπησζε.
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Η απφξξηςε ηεο

αίηεζεο

ηξνπνπνίεζεο πξέπεη λα είλαη έγγξαθε, πιήξσο

αηηηνινγεκέλε θαη λα αλαθέξεη ηε δηαδηθαζία θαη ηηο πξνυπνζέζεηο κε ηηο νπνίεο ν
Πειάηεο δχλαηαη λα δεηήζεη επαλεμέηαζε ηεο αίηεζήο ηνπ.
7.2 Με ηελ εμαίξεζε ηνπ άξζξνπ 5.1 θαη ηνπ άξζξνπ 8.8 ηεο χκβαζεο, κνλνκεξήο
ηξνπνπνίεζε νπνηνπδήπνηε εθ ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή είλαη
δπλαηή γηα ζπνπδαίν ιφγν
(π.ρ. κεηαβνιή ηεο ηζρχνπζαο λνκνζεζίαο, έθδνζε δηθαζηηθήο απφθαζεο ή απφθαζεο
επνπηηθήο ή ξπζκηζηηθήο αξρήο ή δηνηθεηηθνχ νξγάλνπ πνπ επεξεάδεη ηε ιεηηνπξγία
ηεο χκβαζεο, κεηαβνιή λνκνζεηηθή επηβνιή λέαο ή θαηάξγεζε πθηζηάκελεο
ρξέσζεο, θφξσλ, ηειψλ, θ.α.), ππφ ηνλ φξν αηνκηθήο ελεκέξσζεο ηνπ Πειάηε,
ηνπιάρηζηνλ εμήληα (60) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρχνο ηεο ηξνπνπνίεζεο, κέζσ
εηδνπνίεζεο ζε εηδηθφ πεδίν ηνπ ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο ή κέζσ κελχκαηνο
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, κε παξαπνκπή ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνκεζεπηή γηα
πιήξε ελεκέξσζε επί ηνπ πεξηερφκελνπ ηεο ηξνπνπνίεζεο ή κε ρσξηζηφ έληππν πνπ
ζπλνδεχεη ην ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο, ελψ ηαπηνρξφλσο δπλάκεη ηεο ηδίαο
ελεκέξσζεο ζα ππελζπκίδεηαη ζηνλ Πειάηε ην δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηνπ, ζχκθσλα
θαη κε ηα αλσηέξσ ππφ 6.2 αλαθεξφκελα.
7.3 Ο Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφζεη κνλνκεξώο ηελ εγγύεζε,
ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 9.2 ησλ Γεληθψλ Όξσλ ηεο
χκβαζεο.
7.4 Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ε ηξνπνπνίεζε ηωλ ηηκνινγίωλ ηνπ Πξνκεζεπηή,
ζχκθσλα κε ηα αλσηέξσ, δχλαηαη λα ιακβάλεη ρψξα, κεηά ηελ παξέιεπζε ηεο
ειάρηζηεο δηάξθεηαο ηεο χκβαζεο, φπσο απηή πξνζδηνξίδεηαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο
ηεο χκβαζεο.
7.5 Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη κεηαβνιέο ζηηο Ρπζκηδφκελεο Υξεψζεηο θαη ζηηο Λνηπέο
Υξεψζεηο, νη νπνίεο βξίζθνληαη εθηφο ζθαίξαο επηξξνήο ηνπ Πξνκεζεπηή, δελ
ζπληζηνχλ κνλνκεξή ηξνπνπνίεζε ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή.
Άξζξν 8- Σηκνιόγεζε – Υξεώζεηο -Πιεξωκή
8.1. Ο Πξνκεζεπηήο εθδίδεη κεληαίσο ηνπο Λνγαξηαζκνχο Καηαλάισζεο.
8.2. Ο Λνγαξηαζκφο Καηαλάισζεο ζα απνζηέιιεηαη ζε θπζηθή κνξθή κέζσ
ηαρπδξνκείνπ θαη εάλ επηζπκεί ν Πειάηεο, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ
ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ
Αίηεζε. Ο Πειάηεο δχλαηαη λα επηιέμεη κε κνλνκεξή ηνπ δήισζε ηελ απνθιεηζηηθή
απνζηνιή ησλ Λνγαξηαζκψλ Καηαλάισζεο ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε πνπ
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αλαγξάθεηαη ζηελ Αίηεζε (e-bill), ζχκθσλα κε ηα εηδηθφηεξα αλαθεξφκελα ζην
Έληππν Τπεξεζηψλ, ην νπνίν έρεη αλαξηεζεί ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Πξνκεζεπηή.
8.3 Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη, λα θαηαβάιιεη πιήξσο θαη νινζρεξψο ζηνλ Πξνκεζεπηή
ηα πνζά πνπ αλαγξάθνληαη ζε θάζε κεληαίν ινγαξηαζκφ. Οη ρξεψζεηο πνπ
επηβάιινληαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ππνινγίδνληαη βάζεη ησλ φξσλ ηεο χκβαζεο, θαη
εηδηθφηεξα βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ ζην νπνίν έρεη εληαρζεί ν Πειάηεο θαη αλαθέξεηαη
ζηελ Αίηεζε.
8.4 Ο Πειάηεο ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη ηνλ θάζε ινγαξηαζκφ κε ηνλ ηξφπν πνπ
αλαγξάθεηαη ζηελ Αίηεζε, σο ηελ αλαγξαθφκελε ζην ινγαξηαζκφ εκεξνκελία
πιεξσκήο, ε νπνία ζα είλαη είθνζη (20) εκέξεο απφ ηελ παξάδνζε ηνπ ινγαξηαζκνχ
ζην ηαρπδξνκείν ή ηελ απνζηνιή ζηελ ειεθηξνληθή

δηεχζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη

ζηελ Αίηεζε (e-bill) ή φπσο έρεη ζπκθσλεζεί ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο.
8.5 Δηδηθφηεξα, ν ινγαξηαζκφο πεξηιακβάλεη, πιένλ ησλ φζσλ ππνρξεσηηθά
πξνβιέπνληαη απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία, θαη εθηφο θαη αλ άιισο πξνβιέπεηαη ζε
απηή:
I.

ηα νθεηιφκελα πνζά γηα ηελ πνζφηεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο πνπ πξνκήζεπζε
ν Πξνκεζεπηήο ζηνλ Πειάηε, βάζεη ηνπ ηηκνινγίνπ ζην νπνίν έρεη εληαρζεί ν
Πειάηεο θαη αλαθέξεηαη ζηελ Αίηεζε θαη ηνπ άξζξνπ 10 θαησηέξσ
(«Υξεώζεηο Πξνκήζεηαο»),

II.

ηα νθεηιφκελα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ
Πειάηε θαη αθνξνχλ ππεξεζίεο ζρεηηθέο κε ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο
ελέξγεηαο πνπ παξέρνληαη απφ ηξίηνπο, θαζψο θαη ζε αληαπνδνηηθά ηέιε,
ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε νξηδφκελα ζηε λνκνζεζία («Ρπζκηδόκελεο
Υξεώζεηο»), ελδεηθηηθά ρξεψζεηο γηα ηε ρξήζε ηνπ Διιεληθνχ πζηήκαηνο
Μεηαθνξάο θαη ηνπ Διιεληθνχ Γηθηχνπ Γηαλνκήο, ρξεψζεηο ππεξεζηψλ θνηλήο
σθέιεηαο (λ. 4001/2001), ην εηδηθφ ηέινο κείσζεο εθπνκπψλ αεξίσλ ξχπσλ (λ.
2773/1999),

III.

ηα νθεηιφκελα πνζά πνπ αληηζηνηρνχλ ζηηο ρξεψζεηο πνπ βαξχλνπλ ηνλ
Πειάηε θαη αθνξνχλ ηέιε θαη θφξνπο πνπ απνδίδνληαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή
ζε ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηα εθάζηνηε νξηδφκελα ζηε λνκνζεζία («Λνηπέο
Υξεώζεηο»), ελδεηθηηθά ηνλ εηδηθφ θφξν θαηαλάισζεο (λ. 2960/2001) ην
εηδηθφ ηέινο ηνπ λφκνπ 2093/1992, δεκνηηθά ηέιε (λ. 25/1975), δεκνηηθνχο
θφξνπο (λ. 25/1975), θαη ην ηέινο αθίλεηεο πεξηνπζίαο (λ. 25/1975),

IV.

ηα νθεηιφκελα πνζά γηα νπνηεζδήπνηε άιιεο ππεξεζίεο ηπρφλ ζπκθσλνχληαη
κε ηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο,
12

V.

ηνλ εθάζηνηε αλαινγνχληα θφξν πξνζηηζέκελεο αμίαο (Φ.Π.Α.).

8.6. Ρεηά ζπκθσλείηαη φηη ηα κεηξεηηθά δεδνκέλα πνπ απνζηέιινληαη ζηνλ
Πξνκεζεπηή απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο κέζσ ειεθηξνληθνχ
ηαρπδξνκείνπ ή κε άιιν κέζν πξνθεηκέλνπ ν Πξνκεζεπηήο λα πξνβεί ζηελ
ηηκνιφγεζε ησλ πειαηψλ ηνπ, απνηεινχλ πιήξε απφδεημε ησλ απαηηήζεσλ ηνπ
Πξνκεζεπηή θαηά ηνπ Πειάηε κέρξη ηελ νινζρεξή εμφθιεζε ηνπο.
8.7. ε πεξίπησζε πνπ δηαπηζηψλνληαη ιάζε ζε Λνγαξηαζκφ Καηαλάισζεο σο πξνο ηηο
ρξεψζεηο πνπ επηβιήζεθαλ ή ηα δεδνκέλα κέηξεζεο, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
πξνβαίλεη άκεζα ζε δηνξζσηηθή ρξέσζε ή πίζησζε, εθδίδνληαο δηνξζσηηθφ
ινγαξηαζκφ ή ζπκςεθίδνληαο ην ζρεηηθφ πνζφ ζηνλ επφκελν ηαθηηθφ ινγαξηαζκφ,
ζχκθσλα κε ην άξζξν 38 παξ. 1 ηνπ Κψδηθα Πξνκήζεηαο. Σα πνζά ησλ δηνξζσηηθψλ
ρξεψζεσλ θαη πηζηψζεσλ θαηαβάιινληαη αηφθσο. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα
ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε ζρεηηθά κε ηα αίηηα ηεο δηφξζσζεο, ην ρξνληθφ δηάζηεκα ζην
νπνίν απηή αλαθέξεηαη, ηηο αξρηθέο θαη ηηο δηνξζσκέλεο ηηκέο ησλ επεξεαδφκελσλ
κεγεζψλ θαη λα αλαιχεη ιεπηνκεξψο ηνλ ηξφπν πξνζδηνξηζκνχ ησλ ηηκψλ απηψλ θαη
ηνλ ππνινγηζκφ ησλ ζρεηηθψλ ρξεψζεσλ.
8.8 ε πεξίπησζε αλαλέσζεο ηεο χκβαζεο γηα αφξηζην ρξφλν ζχκθσλα κε ην άξζξν
5.1 ηεο χκβαζεο, ζα παξακέλνπλ ζε ηζρχ ηα ηηκνιφγηα πνπ έρνπλ ζπκθσλεζεί θαηά
ηελ ζχλαςε ηεο παξνχζαο ζχκβαζεο κέρξηο φηνπ ζπκθσλεζνχλ λέα ηηκνιφγηα θαη
εθεμήο ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Πειάηε γηα θάζε επηθείκελε
ηξνπνπνίεζε ηνπ εθαξκνδφκελνπ ηηκνινγίνπ ηνπ εγγξάθσο ηνπιάρηζηνλ εμήληα
(60) εκέξεο πξηλ ηελ έλαξμε ηζρύνο ηωλ λέωλ ηηκνινγίωλ, παξέρνληαο ζηνλ
Πειάηε δηθαίσκα θαηαγγειίαο ηεο χκβαζεο, αδεκίσο.
Άξζξν 9- Δγγύεζε από Πειάηε
9.1 Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη ζηνλ Πξνκεζεπηή σο
εγγχεζε γηα ηελ εκπξφζεζκε εμφθιεζε ησλ κειινληηθψλ νθεηιψλ πνπ απνξξένπλ
απφ ηε χκβαζε ην ρξεκαηηθό πνζό πνπ αλαθέξεηαη ζηνπο Δηδηθνύο Όξνπο
ηεο ύκβαζεο. Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα θαηαβάιιεηαη απφ ηνλ Πειάηε πξνο ηνλ
Πξνκεζεπηή ηελ εκεξνκελία πνπ νξίδεηαη ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο ηεο χκβαζεο.
9.2 Σν πνζφ ηεο εγγχεζεο δχλαηαη λα αλαπξνζαξκφδεηαη θαηά ηε δηάξθεηα ηζρχνο ηεο
χκβαζεο, ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή απφθιηζε ησλ ινγαξηαζκψλ
θαηαλάισζεο ηνπ Πειάηε ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν πνζφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
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ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ή ζε πεξίπησζε επαλαιακβαλφκελεο θαζπζηέξεζεο ηνπ
Πειάηε ζηελ εμφθιεζε ησλ ινγαξηαζκψλ ηνπ.
ε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ηεο εγγχεζεο ιφγσ απφθιηζεο ησλ ινγαξηαζκψλ
θαηαλάισζεο ηνπ Πειάηε ζε ζρέζε κε ην εθηηκψκελν πνζφ πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
ηνλ θαζνξηζκφ ηεο εγγχεζεο, ην αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα ηζνχηαη
κε ην ηηκνινγεζέλ πνζφ θαηαλάισζεο ησλ ηειεπηαίσλ ελελήληα (90) εκεξψλ.
ε

πεξίπησζε

θαζπζηέξεζεο

αλαπξνζαξκνγήο
ηνπ

Πειάηε

ηεο

ζηελ

εγγχεζεο

εμφθιεζε

ιφγσ

ησλ

επαλαιακβαλφκελεο

ινγαξηαζκψλ

ηνπ,

ην

αλαπξνζαξκνζκέλν πνζφ ηεο εγγχεζεο ζα δχλαηαη λα αλέιζεη κέρξη θαη ην
ηηκνινγεζέλ πνζφ θαηαλάισζεο ησλ ηειεπηαίσλ εθαηφλ είθνζη (120) εκεξψλ. ηελ
πεξίπησζε απηή, ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψζεη ηνλ Πειάηε γηα ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηεο εγγχεζεο θαη λα ρξεψζεη ή λα πηζηψζεη ην πνζφ ηεο δηαθνξάο
ζηνλ επφκελν ινγαξηαζκφ θαηαλάισζεο.
ε πεξίπησζε αλαπξνζαξκνγήο ηεο εγγχεζεο πξνο ηα άλσ, ν Πειάηεο ζα
ππνρξενχηαη λα εμνθιήζεη ην ζρεηηθφ πνζφ εληφο ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ηνπ
ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο, ζηνλ νπνίν ην πνζφ ηεο αχμεζεο ρξεψλεηαη.
9.3 ε θάζε πεξίπησζε ιχζεο ηεο χκβαζεο, ην πνζφ ηεο εγγχεζεο ζπκςεθίδεηαη κε
πνζά πνπ νθείιεη ν Πειάηεο ζηνλ Πξνκεζεπηή δπλάκεη ηεο χκβαζεο. Σπρφλ
πηζησηηθφ ππφινηπν πνπ πξνθχπηεη κεηά ηνλ ζπκςεθηζκφ θαηαβάιιεηαη ζηνλ Πειάηε
αηφθσο, εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ελφο (1) κελφο απφ ηελ έθδνζε ηνπ ηειηθνχ
εθθαζαξηζηηθνχ ινγαξηαζκνχ θαηαλάισζεο.
Άξζξν 10- Καζπζηέξεζε εμόθιεζεο από ηνλ Πειάηε- Τπεξεκεξία
10.1 Απφ ηελ επνκέλε ηεο σο άλσ ππφ 8.4 αλαθεξφκελεο εκεξνκελίαο πιεξσκήο, ε
θάζε ζρεηηθή νθεηιή θαζίζηαηαη ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή. Γηα θάζε ιεμηπξφζεζκε
νθεηιή ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή, ν ηειεπηαίνο δηθαηνχηαη λα επηβάιεη ζηνλ
Πειάηε επηηφθην ππεξεκεξίαο, ίζν κε ην αλψηαην λφκηκν επηηφθην ππεξεκεξίαο, απφ
ηελ επνκέλε εκέξα πνπ ε νθεηιή θαηέζηε ιεμηπξφζεζκε θαη απαηηεηή θαη κέρξη
πιήξνπο θαη νινζρεξνχο εμνθιήζεψο ηεο.
10.2 ε πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ εμνθιήζεη ην νθεηιφκελν πνζφ βάζεη ηνπ
ινγαξηαζκνχ εληφο ηεο πξνζεζκίαο πιεξσκήο, ν Πξνκεζεπηήο πξνβαίλεη ζηηο
αθφινπζεο ελέξγεηεο:
I.

αλαγξάθεη ην πνζφ ηεο ιεμηπξφζεζκεο νθεηιήο ζηνλ ακέζσο επφκελν
ινγαξηαζκφ θαη πξνζζέηεη ην πνζφ απηφ βεβαξεκέλν κε ην λόκηκν ηόθν
ππεξεκεξίαο ζην ζπλνιηθφ νθεηιφκελν πνζφ ηνπ λένπ ινγαξηαζκνχ πνπ ν
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Πειάηεο νθείιεη λα θαηαβάιεη εληφο ηεο θαλνληθήο πξνζεζκίαο πιεξσκήο ηνπ
λένπ ινγαξηαζκνχ.
II.

αλ παξέιζεη άπξαθηε θαη ε δεχηεξε θαηά ζεηξά πξνζεζκία εμφθιεζεο, ν
Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα θαηαζηήζεη ηνλ Πειάηε ππεξήκεξν θαη λα ππνβάιεη
ζηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ Γηαλνκήο εληνιή απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή
θνξηίνπ (εληνιή απνζχλδεζεο παξνρήο) ιφγσ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, ε
νπνία

εληνιή

απελεξγνπνίεζεο

θνηλνπνηείηαη
κεηξεηή

ππνρξεσηηθψο

θνξηίνπ

δελ

ζηνλ

επηθέξεη

Πειάηε.
θακία

Η

εληνιή

αιιαγή

ζηελ

εθπξνζψπεζε ηνπ Πειάηε. Αλ αξζνχλ νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο ν
Πξνκεζεπηήο ππέβαιε εληνιή απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή θνξηίνπ, ηφηε
πξνβαίλεη ζηελ επαλελεξγνπνίεζε ηνπ κεηξεηή θνξηίνπ, ζχκθσλα κε ηηο
δηαδηθαζίεο πνπ πξνβιέπνληαη απφ ηνλ αξκφδην δηαρεηξηζηή θαη ηνλ ΚΗΔ.
III.

αλ ε ιεμηπξφζεζκε νθεηιή δελ εμνθιεζεί εληφο δέθα (10) εκεξψλ απφ ηελ
θνηλνπνίεζε ζηνλ Πειάηε ηεο εληνιήο απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή θνξηίνπ, ν
Πξνκεζεπηήο δχλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε χκβαζε, ππνβάιινληαο ζηνλ
αξκφδην

δηαρεηξηζηή

δήισζε

παχζεο

εθπξνζψπεζεο

ηνπ

Πειάηε,

ελεκεξψλνληαο ηαπηφρξνλα ηνλ Πειάηε. Σα απνηειέζκαηα ηεο ελ ιφγσ
θαηαγγειίαο επέξρνληαη άκεζα, ζχκθσλα θαη κε ηα αλσηέξσ ζην άξζξν 6.3
(ΙΙ) νξηδφκελα. Σα έμνδα δηαθνπήο θαη επαλαζχλδεζεο ηεο Δγθαηάζηαζεο
βαξχλνπλ απνθιεηζηηθά ηνλ Πειάηε.
10.3 Σα Μέξε ξεηά δηεπθξηλίδνπλ φηη ζε πεξίπησζε πνπ δηαηάμεηο ηεο εθάζηνηε
θείκελεο λνκνζεζίαο ζρεηηδφκελεο κε ηελ θαηαβνιή απφ ηνλ Πειάηε Ρπζκηδφκελσλ
Υξεψζεσλ ή Λνηπψλ Υξεψζεσλ, ξπζκίδνπλ εηδηθφηεξα ή δηαθνξεηηθά ηηο πξνυπνζέζεηο
ζέζεο ζε ππεξεκεξία ηνπ Πειάηε θαη ηα ζπλαθφινπζα δηθαηψκαηα θαη ππνρξεψζεηο
ηνπ Πξνκεζεπηή γηα απελεξγνπνίεζε ηεο ζχλδεζεο θαη θαηαγγειία ηεο χκβαζεο, νη
δηαηάμεηο απηέο ζα εθαξκφδνληαη θαη ζα δηέπνπλ ηα δηθαηψκαηα θαη ηηο ππνρξεψζεηο
ησλ Μεξψλ απφ ηε χκβαζε.
Άξζξν 11- Αιιαγή ηνπ Πξνκεζεπηή
11.1. Η αιιαγή Πξνκεζεπηή επηηξέπεηαη κφλν έπεηηα απφ πξνεγνχκελε θαηαγγειία
ηεο παξνχζεο ζχκθσλα κε ηα πξνβιεπφκελα ζην άξζξν 6.
11.2. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη λα παξάζρεη ζηνλ Πειάηε ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά
κε ηνπο Μεηξεηέο θαη ηηο εγγξαθέο απηψλ, ηηο νπνίεο ν Πειάηεο ελδερνκέλσο
ρξεηάδεηαη γηα ηελ αιιαγή πξνκεζεπηή, θαζψο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο πιεξνθνξίεο
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απαηηνχληαη απφ ην Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο ή ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηχνπ
Γηαλνκήο.
11.3. Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη εληφο δεθαηεζζάξσλ (14) εκεξνινγηαθψλ εκεξψλ
απφ ηελ ππνβνιή ζρεηηθνχ έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή ή
ηνπ λένπ πξνκεζεπηή ζηνλ Πξνκεζεπηή, εθφζνλ ην αίηεκα ζπλνδεχεηαη απφ ζρεηηθή
εμνπζηνδφηεζε ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ λέν πξνκεζεπηή.
Άξζξν 12- Αλωηέξα Βία
12.1 Γηα ηνπο ζθνπνχο ηεο χκβαζεο σο «Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο» λνείηαη
νπνηνδήπνηε απξφβιεπην γεγνλφο, ζπλζήθε ή πεξίζηαζε, πνπ επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε
ηεο χκβαζεο, ην νπνίν εθθεχγεη ηνπ ειέγρνπ ηνπ Μέξνπο ην νπνίν επεξεάδεηαη
δπζκελψο θαηά ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, θαη δελ κπνξεί λα
πξνβιεθζεί ή πξνιεθζεί παξά ηελ επηκέιεηα ηνπ Μέξνπο πνπ ην επηθαιείηαη. Ωο
Γεγνλφηα Αλσηέξαο Βίαο λννχληαη ελδεηθηηθά ηερληθνί πεξηνξηζκνί θαη βιάβεο ζηηο
δηεζλείο δηαζπλδέζεηο ηεο ρψξαο ή/θαη ζε ζπζηήκαηα κεηαθνξάο θαη δίθηπα δηαλνκήο
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, ηερληθνί πεξηνξηζκνί θαη βιάβεο ζην Διιεληθφ χζηεκα
Μεηαθνξάο θαη ζην Διιεληθφ Γίθηπν Γηαλνκήο, ηπρφλ ελέξγεηεο ή παξαιείςεηο ηνπ
Γηαρεηξηζηή πζηήκαηνο Μεηαθνξάο θαη ηνπ Γηαρεηξηζηή Γηθηχνπ Γηαλνκήο. Ρεηψο
ζπκθσλείηαη φηη ε νηθνλνκηθή αδπλακία, θαζψο θαη ε απεξγία ηνπ πξνζσπηθνχ
νπνηνπδήπνηε ησλ Μεξψλ, ζε θακία πεξίπησζε δελ δχλαηαη λα ζεσξεζεί σο Γεγνλφο
Αλσηέξαο Βίαο.
12.2 Σν Μέξνο πνπ επηθαιείηαη ηελ εθαξκνγή ησλ δηαηάμεσλ ηνπ παξφληνο άξζξνπ,
ππνρξενχηαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή επηκέιεηα πξνθεηκέλνπ λα απνηξέςεη ηηο
δπζκελείο επηπηψζεηο ή ηπρφλ δπζκελή επαθφινπζα ηνπ Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο θαη
λα αλαιάβεη άκεζα, αθφηνπ εθιείςεη ην Γεγνλφο Αλσηέξαο Βίαο, φιεο ηηο ππνρξεψζεηο
ηνπ πνπ απνξξένπλ απφ ηε χκβαζε.
12.3 Ρεηψο ζπκθσλείηαη φηη ε επέιεπζε Γεγνλφηνο Αλσηέξαο Βίαο, ην νπνίν
επεξεάδεη ηελ εθηέιεζε ηεο χκβαζεο, ζα απνηειεί κφλν ιφγν αλαζηνιήο ηζρχνο ηεο
χκβαζεο ή θαζπζηέξεζεο εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ησλ Μεξψλ,
γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ πθίζηαηαη ή αλαπηχζζεη ηα απνηειέζκαηά ηνπ, θαη δελ
ζεκειηψλεη δηθαίσκα απνδεκίσζεο ησλ Μεξψλ.
Άξζξν 13- Δκπηζηεπηηθόηεηα
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13.1 Οη φξνη θαη νη ζπκθσλίεο ηεο χκβαζεο, θαζψο θαη φιεο νη πιεξνθνξίεο πνπ
γλσζηνπνηνχληαη δπλάκεη ή ζε ζρέζε κε ηελ εθηέιεζε απηήο, κεηαμχ ησλ νπνίσλ
ζπκπεξηιακβάλνληαη θαη νπνηεζδήπνηε γλσζηνπνηήζεηο έγηλαλ θαηά ηε δηάξθεηα
δηαδηθαζίαο δηαηηεζίαο, ζεσξνχληαη Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο
χκβαζεο θαη γηα ρξνληθφ δηάζηεκα ηξηψλ (3) εηψλ κεηά ηελ ιήμε ή κε νπνηνλδήπνηε
ηξφπν ιχζε ηεο χκβαζεο θαη απαγνξεχεηαη λα γλσζηνπνηεζνχλ είηε ελ φισ είηε ελ
κέξεη απφ ην Μέξνο πνπ είλαη απνδέθηεο απηψλ ησλ πιεξνθνξηψλ ζε νπνηνδήπνηε
ηξίην

πξφζσπν,

ρσξίο

ηελ

πξνεγνχκελε

έγγξαθε

ζπγθαηάζεζε

ηνπ

αληηζπκβαιιφκελνπ Μέξνπο.
13.2 Γελ ζεσξνχληαη Δκπηζηεπηηθέο θαη σο εθ ηνχηνπ δελ εκπίπηνπλ ζηελ αλσηέξσ
απαγφξεπζε νη πιεξνθνξίεο πνπ ηε ζηηγκή ηεο απνθαιχςεψο ηνπο έρνπλ ήδε
θαηαζηεί δεκφζηα γλσζηέο, εθείλεο πνπ επξίζθνληαη ζηελ θαηνρή Μέξνπο λνκίκσο θαη
απνδεδεηγκέλσο πξν ηεο απνθαιχςεψο ηνπο ή πνπ απνθηήζεθαλ απφ Μέξνο λνκίκσο,
θαζψο θαη νη πιεξνθνξίεο πνπ θαηά ηελ θείκελε λνκνζεζία,
απαηηείηαη

λα

θνηλνπνηεζνχλ

ζε

νπνηνλδήπνηε

δπλάκεη

λφκνπ

ή δηθαζηηθήο

απνθάζεσο.
13.3 Καλέλα Μέξνο δελ νθείιεη λα έρεη ηελ πξνεγνχκελε ζπγθαηάζεζε ηνπ
αληηζπκβαιιφκελνπ Μέξνπο γηα γλσζηνπνίεζε Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ:
I.

ζε δηεπζπληέο, ππαιιήινπο, ζπλδεδεκέλεο επηρεηξήζεηο ηνπ Μέξνπο πνπ
γλσζηνπνηεί θαη ζε δηεπζπληέο θαη ππαιιήινπο απηψλ, νη νπνίνη ζα έρνπλ
νκνίσο αλαιάβεη ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο γηα ηηο πξάμεηο ησλ νπνίσλ ην Μέξνο
ζα επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ κε απηνχο.

II.

ζε πξφζσπα πνπ δεζκεχνληαη κε επαγγεικαηηθφ ηξφπν απφ ην Μέξνο πνπ
γλσζηνπνηεί ή γηα ινγαξηαζκφ ηνπ (π.ρ. επαγγεικαηηθνί ζχκβνπινη ηνπ Μέξνπο
απηνχ), ηα νπνία ζα έρνπλ νκνίσο αλαιάβεη ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο θαη γηα ηηο
πξάμεηο ησλ νπνίσλ ην Μέξνο ζα επζχλεηαη εηο νιφθιεξν κε απηά.

III.

ζε νπνηαδήπνηε άιιε ππεξεζία, αξρή ή θνξέα κφλν φκσο κέρξη ηνπ βαζκνχ
πνπ ην Μέξνο είλαη ππνρξεσκέλν απφ ην λφκν λα πξνβεί ζε ηέηνηεο
γλσζηνπνηήζεηο ή ζε νπνηνλδήπνηε θαη ζην βαζκφ πνπ απαηηείηαη ζην πιαίζην
δηνηθεηηθήο, δηαηηεηηθήο ή δηθαζηηθήο δηαδηθαζίαο.

IV.

ζε νπνηνδήπνηε ρξεκαηνδνηηθφ/πηζησηηθφ ίδξπκα, ζηνπο δηεπζπληέο θαη
ππαιιήινπο ηνπ ηδξχκαηνο απηνχ, ζηνπο ζπκβνχινπο ηνπ ηδξχκαηνο απηνχ, ή
ζε νπνηνδήπνηε πιεξεμνχζην κε γεληθή ή εηδηθή πιεξεμνπζηφηεηα ηνπ Μέξνπο
πνπ γλσζηνπνηεί, αιιά κφλν κέρξη ηνπ ζεκείνπ πνπ απαηηείηαη ηέηνηα
γλσζηνπνίεζε, πξνθεηκέλνπ λα επηηεπρζεί ρξεκαηνδφηεζε ηνπ Μέξνπο ή λα
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ελεξγήζεη ν σο άλσ πιεξεμνχζηνο, θαη κε ηελ πξνυπφζεζε φηη ηα σο άλσ
ηδξχκαηα ή πιεξεμνχζηνη ζα έρνπλ νκνίσο αλαιάβεη ππνρξεψζεηο ερεκχζεηαο
θαη γηα ηηο πξάμεηο ησλ νπνίσλ ην Μέξνο ζα επζχλεηαη εηο νιφθιεξνλ κε απηά.
V.

ζε δηαηηεηή/επηδηαηηεηή πνπ έρεη δηνξηζζεί ζχκθσλα κε ηνπο φξνπο ηεο
χκβαζεο.

ηηο αλσηέξσ ππφ (ΙΙ) έσο (V) πεξηπηψζεηο ηνπ παξφληνο άξζξνπ, ην Μέξνο πνπ
θνηλνπνηεί νθείιεη λα πξνβαίλεη ζηελ ειάρηζηε δπλαηή γλσζηνπνίεζε Δκπηζηεπηηθψλ
Πιεξνθνξηψλ πνπ απαηηνχληαη θαη επίζεο, εθφζνλ απηφ είλαη εθηθηφ θαη επηηξέπεηαη,
πξηλ απφ ηελ θνηλνπνίεζε, ή έζησ εθ ησλ πζηέξσλ, λα ελεκεξψλεη ην
αληηζπκβαιιφκελν Μέξνο γηα ηελ γλσζηνπνίεζε, ην βαζκφ απηήο θαη ηελ ηαπηφηεηα
ησλ πξνζψπσλ ζηα νπνία θνηλνπνηείηαη ε πιεξνθνξία, θαζψο θαη λα ειαρηζηνπνηεί ηελ
πεξαηηέξσ γλσζηνπνίεζε Δκπηζηεπηηθψλ Πιεξνθνξηψλ.
13.4 Σα Μέξε ξεηψο ζπλνκνινγνχλ φηη ν Πξνκεζεπηήο δηθαηνχηαη λα απνθαιχπηεη
Δκπηζηεπηηθέο Πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηε χκβαζε:
I.

ζε ηξίηνπο κε ηνπο νπνίνπο έρεη ζπκβιεζεί γηα ηελ αμηνιφγεζε ηεο
πηζηνιεπηηθήο ηθαλφηεηαο ηνπ Πειάηε ή/θαη ηεο ηθαλφηεηάο ηνπ λα εθπιεξψζεη
ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ απφ ηε χκβαζε ή/θαη γηα ηελ είζπξαμε ιεμηπξφζεζκσλ
νθεηιψλ ηνπ Πειάηε έλαληη ηνπ Πξνκεζεπηή,

II.

ζε ηξίηνπο πξνκεζεπηέο ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ ή
ηπρφλ εληνιψλ απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή θνξηίνπ (απνζχλδεζεο παξνρήο)
ιφγσ ιεμηπξφζεζκσλ νθεηιψλ, γηα ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ δελ ππεξβαίλεη ηνπο
ηειεπηαίνπο δψδεθα (12) κήλεο, ελδεηθηηθά ζην πιαίζην επεμεξγαζίαο αίηεζεο
ηνπ Πειάηε γηα αιιαγή πξνκεζεπηή, θαη

III.

ζηε ΡΑΔ πξνθεηκέλνπ ε ηειεπηαία λα δηεμάγεη έξεπλεο γλψκεο ζην πιαίζην ησλ
ειεγθηηθψλ ηεο αξκνδηνηήησλ.

Άξζξν 14- Δθρώξεζε
14.1 Γελ επηηξέπεηαη εθρψξεζε ηεο χκβαζεο απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ζε ηξίην ρσξίο
πξνεγνχκελε ζπκθσλία ηνπ Πειάηε.
14.2 Δπηηξέπεηαη ε εθρψξεζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ηεο απαίηεζεο ηνπ Πξνκεζεπηή
θαηά ηνπ Πειάηε επί ηνπ ηηκήκαηνο ηεο χκβαζεο θαη εηδηθφηεξα ηεο απαίηεζεο ηνπ
Πξνκεζεπηή ζε ζρέζε κε πνζά
ησλ ινγαξηαζκψλ θαηαλάισζεο, πιελ ησλ πνζψλ πνπ ν Πξνκεζεπηήο ππνρξενχηαη
λα απνδίδεη ζε ηξίηνπο, ζχκθσλα κε ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία.
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14.3. ε πεξίπησζε επηγελφκελνπ εηαηξηθνχ κεηαζρεκαηηζκνχ, ν θαζνιηθφο δηάδνρνο
ηνπ Πξνκεζεπηή, ππεηζέξρεηαη απηνδηθαίσο θαη εθ ηνπ Νφκνπ ζηα δηθαηψκαηα θαη ηηο
ππνρξεψζεηο ηνπ Πξνκεζεπηή.
Άξζξν 15- Δθαξκνζηέν Γίθαην
15.1. Η παξνχζα ζχκβαζε δηέπεηαη απφ ην Διιεληθφ Γίθαην θαη εηδηθφηεξα απφ ηνλ
ΚΠΗΔ θαη ηελ εθάζηνηε ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη ξπζκηζηηθφ πιαίζην σο πξνο ηελ
πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
15.2. Σα ζπκβαιιφκελα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ θάζε
δπλαηή πξνζπάζεηα, πξνθεηκέλνπ θάζε δηαθνξά απνξξένπζα εθ ηεο εθηειέζεσο ηεο
παξνχζεο, λα δηεπζεηεζεί θηιηθά.
15.3 ε θάζε πεξίπησζε, γηα θάζε δηαθσλία κεηαμχ Πειάηε θαη Πξνκεζεπηή, ν
Πειάηεο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζην πλήγνξν ηνπ Καηαλαισηή, ή ζε θάζε άιιν
αξκφδην φξγαλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ θείκελε λνκνζεζία, πνπ ιεηηνπξγεί σο
εμσδηθαζηηθφ φξγαλν ζπλαηλεηηθήο επίιπζεο δηαθνξψλ.
15.4. ηελ πεξίπησζε πνπ νη παξαπάλσ πξνζπάζεηεο απνβνχλ άθαξπεο, ε επίιπζε
ησλ ελ ιφγσ δηαθνξψλ ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηφηεηα ησλ Γηθαζηεξίσλ
ηεο Αζήλαο.
15.5. Δηδηθψο, ζε πεξίπησζε δηαθσλίαο ηνπ Πειάηε σο πξνο ην πνζφ ηνπ
Λνγαξηαζκνχ Καηαλάισζεο, αθνινπζείηαη ε εμήο δηαδηθαζία, σο πξνυπφζεζε
πξνζθπγήο ζε έλδηθα κέζα ή εμσδηθαζηηθή ζπλαηλεηηθή δηαδηθαζία (άξζξν 45 παξ.3, 4
ΚΠΗΔ):
I.

Ο Πειάηεο νθείιεη λα ππνβάιεη ηεθκεξησκέλεο αληηξξήζεηο εγγξάθσο πξνο ηελ
Δηαηξεία, πξηλ ηε ιήμε ηεο πξνζεζκίαο εμφθιεζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ
Καηαλάισζεο πνπ έπεηαη ηνπ Λνγαξηαζκνχ Καηαλάισζεο πνπ ακθηζβεηείηαη.

II.

Η Δηαηξεία, εληφο δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ απφ ηε ιήςε ησλ αληηξξήζεσλ
ηνπ

Πειάηε,

απνθαίλεηαη

ηεθκεξησκέλα,

νξηζηηθνπνηεί

ηα

πνζά

ησλ

πιεξσκψλ, θαη θνηλνπνηεί ζηνλ Πειάηε Σειηθή Καηάζηαζε Πιεξσκψλ θαη
ηζηνξηθφ

δεδνκέλσλ

θαηαλάισζεο,

ζέηνληαο

πξνζεζκία

εμφθιεζεο

ηνπιάρηζηνλ δέθα (10) εξγάζηκσλ εκεξψλ θαη ζε θάζε πεξίπησζε φρη
ζπληνκφηεξε απφ ηελ πξνζεζκία εμφθιεζεο ηνπ Λνγαξηαζκνχ Καηαλάισζεο
πνπ ακθηζβεηείηαη.
Ο Πειάηεο, εθφζνλ ζπκθσλεί, θαηαβάιεη ην πνζφ ηεο Σειηθήο Καηάζηαζεο
Πιεξσκψλ, εληφο ηεο πξνζεζκίαο πνπ αλαγξάθεηαη ζε απηήλ.
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Άξζξν 16- Πξνζηαζία Γεδνκέλωλ Πξνζωπηθνύ Υαξαθηήξα.
16.1. Ο Πξνκεζεπηήο, σο ππεχζπλνο επεμεξγαζίαο, επεμεξγάδεηαη ηα δεδνκέλα
πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα ηνπ Πειάηε, ιακβάλνληαο φια ηα θαηάιιεια ηερληθά θαη
νξγαλσηηθά κέηξα γηα ηε δηαζθάιηζε ηνπ απνξξήηνπ, ηεο αζθάιεηαο ηεο επεμεξγαζίαο
ησλ δεδνκέλσλ θαη ηεο πξνζηαζίαο ηνπο απφ ηπραία ή αζέκηηε θαηαζηξνθή, απψιεηα,
αιινίσζε, απαγνξεπκέλε δηάδνζε ή πξφζβαζε θαη θάζε άιιεο κνξθή αζέκηηε
επεμεξγαζία.
16.2. θνπφο ηεο επεμεξγαζίαο είλαη: α) ε παξνρή πξνκήζεηαο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο,
β) ε εθπιήξσζε ππνρξεψζεσλ πνπ απνξξένπλ απφ ην λφκν, θαλνληζηηθέο πξάμεηο θαη
απνθάζεηο αξρψλ ή δηθαζηεξίσλ, γ) ε επίηεπμε εκπνξηθψλ ζθνπψλ θαη ηδίσο ε
πξνψζεζε, πξνβνιή θαη δηαθήκηζε πξντφλησλ θαη ππεξεζηψλ ηνπ νκίινπ ΔΛΣΑ, κέζσ
κελπκάησλ ειεθηξνληθνχ ηαρπδξνκείνπ, ηειεθψλνπ, ηαρπδξνκείνπ, SMS, κέζσλ
θνηλσληθήο δηθηχσζεο θαη άιισλ δηαχισλ επηθνηλσλίαο, εθφζνλ έρεη ρνξεγεζεί ε
ζπγθαηάζεζή ηνπ Πειάηε. Η ρξήζε γηα εκπνξηθνχο ζθνπνχο ελδέρεηαη λα
πεξηιακβάλεη ηελ αλάιπζε πξνθίι κε ηε ζπλαιιαθηηθή ζπκπεξηθνξά θάζε Πειάηε,
πξνθεηκέλνπ ν Πξνκεζεπηήο λα πξνζαξκφζεη ηα πξντφληα θαη ηηο ππεξεζίεο ηνπ θαη λα
αληαπνθξηζεί ζηηο αλάγθεο θαη ηηο απαηηήζεηο ησλ Πειαηψλ.
16.3. Δίδνο επεμεξγαδφκελσλ δεδνκέλσλ: α) ηα δεδνκέλα πξνζσπηθνχ ραξαθηήξα
πνπ πεξηέρνληαη ζηηο αηηήζεηο ζχκβαζεο παξνρήο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο, θαζψο θαη
απηά πνπ ζα πξνέιζνπλ απφ ηε ιεηηνπξγία ηεο ζχκβαζεο, β) φζα ν Πξνκεζεπηήο
ζπιιέγεη λφκηκα απφ δεκφζηα πξνζβάζηκεο πεγέο, γ) ηα ζηνηρεία εγγξαθήο ηνπ
Πειάηε ζηελ ηζηνζειίδα, εθφζνλ γίλεηαη ρξήζε ησλ ςεθηαθψλ, ή δηαδηθηπαθψλ
ππεξεζηψλ ηνπ Πξνκεζεπηή.
16.4. Απνδέθηεο ησλ δεδνκέλσλ κπνξεί λα είλαη: α) ν Πξνκεζεπηήο θαη νη ζπγαηξηθέο
ηνπ, β) ΓΔΓΓΗΔ θαη ΑΓΜΗΔ γ) ηξίηνη ζηνπο νπνίνπο ν Πξνκεζεπηήο αλαζέηεη ηελ
εθηέιεζε ζπγθεθξηκέλσλ ελεξγεηψλ γηα ινγαξηαζκφ ηνπ (εθηεινχληεο ηελ
επεμεξγαζία), θαζψο θαη δ) δεκφζηνη θνξείο ή/θαη δηθαζηηθέο αξρέο, ζην πιαίζην ησλ
αξκνδηνηήησλ ηνπο.
16.5. Υξφλνο ηήξεζεο. Σα δεδνκέλα ηεξνχληαη: 20 έηε γηα ηνπο νηθηαθνχο
θαηαλαισηέο θαη 5 έηε γηα ηνπο εκπνξηθνχο ρξήζηεο απφ ηελ κε νπνηνλδήπνηε ηξφπν
ιήμε ηεο ζχκβαζεο. Οη ρξφλνη απηνί παξαηείλνληαη ζε πεξίπησζε δηθαζηηθψλ
ελεξγεηψλ κέρξη ηελ έθδνζε ακεηάθιεηεο δηθαζηηθήο απφθαζεο ή ηελ κε άιιν ηξφπν
νξηζηηθή επίιπζε ηεο δηαθνξάο. ε πεξίπησζε κε ζχλαςεο ζχκβαζεο, ηα δεδνκέλα
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ηεξνχληαη απφ ηνλ Πξνκεζεπηή γηα 3 έηε. Μεηά ηελ πάξνδν ησλ αλσηέξσ ρξφλσλ, ηα
πξνζσπηθά δεδνκέλα θαηαζηξέθνληαη.
16.6. Γηθαηψκαηα ππνθεηκέλνπ δεδνκέλσλ. Ο Πειάηεο έρεη ηα εμήο δηθαηψκαηα:
α. Να γλσξίδεη πνηα δεδνκέλα ηνπ απνηεινχλ ή απνηέιεζαλ αληηθείκελν
επεμεξγαζίαο θαη λα δεηά απφ ηνλ Πξνκεζεπηή αληίγξαθν ησλ πιεξνθνξηψλ
ηνπ. Ο Πξνκεζεπηήο ελδέρεηαη λα επηβάιεη ζηνλ Πειάηε εχινγν ηέινο γηα ηελ
παξνρή ησλ πιεξνθνξηψλ ή λα κελ απαληήζεη ζην αίηεκά ηνπ, εθφζνλ είλαη
πξνδήισο αβάζηκν ή ππεξβνιηθφ. Πξφζζεηα αληίγξαθα δεδνκέλσλ ππφθεηληαη
ζε εχινγν ηέινο γηα δηνηθεηηθά έμνδα.
β. Να δηνξζψζεη ή/θαη λα ελεκεξψζεη ηα πξνζσπηθά ηνπ δεδνκέλα, ψζηε λα
είλαη πιήξε, αθξηβή θαη επίθαηξα.
γ. Να πξνβάιεη αληηξξήζεηο θαη λα ελαληησζεί ζηελ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ πνπ ηνλ αθνξνχλ.
δ. Να αηηεζεί ηε δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ ηνπ. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη δηθαίσκα
λα αξλεζεί ην αίηεκα γηα δηαγξαθή ησλ δεδνκέλσλ εάλ ε ηήξεζή ηνπο είλαη
απαξαίηεηε γηα ηε ζεκειίσζε, άζθεζε ή ππνζηήξημε λνκίκσλ δηθαησκάησλ
ηνπ.
ε. Να ιακβάλεη ηα δεδνκέλα κε δνκεκέλν, θνηλψο ρξεζηκνπνηνχκελν θαη
αλαγλψζηκν απφ κεραλήκαηα κνξθφηππν θαη λα ηα δηαβηβάδεη ζε άιινλ
ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, ρσξίο αληίξξεζε απφ ηνλ Πξνκεζεπηή ή λα δεηήζεη
ηελ απεπζείαο δηαβίβαζή ηνπο ζε άιινλ ππεχζπλν επεμεξγαζίαο, εθφζνλ είλαη
ηερληθά εθηθηφ. Σν δηθαίσκα απηφ πξνυπνζέηεη ηελ επεμεξγαζία ησλ
δεδνκέλσλ κε απηνκαηνπνηεκέλα κέζα.
ζη. Να κελ ιακβάλεη ζην κέιινλ επηθνηλσλίεο marketing.
δ. Να ππνβάιεη θαηαγγειία ζηελ Αξρή Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ Πξνζσπηθνχ
Υαξαθηήξα.
16.7. Ο Πειάηεο πξνθεηκέλνπ λα αζθήζεη ηα δηθαηψκαηα πνπ αλαθέξνληαη ζηα
ζηνηρεία α. έσο ζη. ηεο παξ. 18.6. ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί εγγξάθσο ζηνλ
Πξνκεζεπηή. Ο Πξνκεζεπηήο νθείιεη λα αληαπνθξηζεί εληφο κελφο απφ ηελ παξαιαβή
ηνπ αηηήκαηνο. Η αλσηέξσ πξνζεζκία κπνξεί λα παξαηαζεί θαηά (2) δχν αθφκα
κήλεο. ηελ πεξίπησζε απηή ζα ελεκεξσζεί εληφο ηεο αξρηθήο πξνζεζκίαο γηα ηελ ελ
ιφγσ παξάηαζε, θαζψο θαη γηα ηνπο ιφγνπο πνπ ηελ επηβάινπλ.
16.8. Καηά ηελ άζθεζε ησλ πξναλαθεξφκελσλ δηθαησκάησλ θαη γηα ηελ ηθαλνπνίεζή
ηνπο, ελδέρεηαη λα δεηεζεί ε επαιήζεπζε ηεο ηαπηφηεηαο ηνπ Πειάηε.
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16.9. Γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα ζρεηηθφ κε ηελ επεμεξγαζία ησλ πξνζσπηθψλ
δεδνκέλσλ, ν Πειάηεο κπνξεί λα απεπζπλζεί ζηνλ Τπεχζπλν Πξνζηαζίαο Γεδνκέλσλ
Πξνζσπηθνχ Υαξαθηήξα ηνπ Πξνκεζεπηή, ζηελ ειεθηξνληθή δηεχζπλζε: dpo@eltanet.gr.
Άξζξν 17- Λνηπνί όξνη.
17.1Όινη

νη

φξνη

ηεο

παξνχζαο

ζχκβαζεο

ζπκθσλνχληαη

νπζηψδεηο

θαη

ηξνπνπνηνχληαη κφλν ξεηψο θαη εγγξάθσο θαη κφλν πξνο πινπνίεζε απηψλ ησλ
ζθνπψλ.
17.2. Όιεο νη γλσζηνπνηήζεηο, νριήζεηο, αηηήζεηο ή νπνηαδήπνηε έγγξαθα πνπ
πξνβιέπνληαη ζηελ παξνχζα ζα θνηλνπνηνχληαη ζηηο δηεπζχλζεηο ησλ ζπκβαιιφκελσλ
κεξψλ πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αίηεζε ή ζε δηεπζχλζεηο πνπ ηπρφλ γλσζηνπνηεζνχλ
εγγξάθσο ζην κέιινλ. Ο Πειάηεο έρεη ππνρξέσζε λα ελεκεξψλεη ηνλ Πξνκεζεπηή
ακειιεηί γηα νπνηαδήπνηε κεηαβνιή ησλ ζηνηρείσλ πνπ δήισζε ζηελ Αίηεζή ηνπ. Η
εθάζηνηε

δηεχζπλζε

πνπ

δειψζεθε

ηειεπηαία

ζεσξείηαη

λφκηκε

έδξα

ηνπ

ζπκβαιινκέλνπ ηνλ νπνίν αθνξά, ζηελ νπνία λφκηκα θνηλνπνηνχληαη ηα θαηά ηελ
παξνχζα έγγξαθα θαη παξάγνληαη ηα θαηά Νφκν θαη ηελ παξνχζα απνηειέζκαηα.
17.3 Η αθπξφηεηα θάπνηνπ φξνπ ηεο χκβαζεο δελ ζα επηδξά θαηά θαλέλα ηξφπν ζην
θχξνο θαη ηε δεζκεπηηθφηεηα ησλ ππνινίπσλ φξσλ ηεο θαη δελ ζπλεπάγεηαη ηελ
αθπξφηεηα νιφθιεξεο ηεο χκβαζεο.
17.4Η παξάιεηςε ή θαζπζηέξεζε νπνηνπδήπνηε Μέξνπο λα αζθήζεη λφκηκα ή
ζπκβαηηθά δηθαηψκαηά ηνπ δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζε απφ ηα δηθαηψκαηα
απηά.
17.5 ε πεξίπησζε ζπγθξνπφκελσλ ή αληηθαηηθψλ ξπζκίζεσλ κεηαμχ ησλ Γεληθψλ
θαη ησλ Δηδηθψλ Όξσλ ηεο χκβαζεο, ηα Μέξε ζπκθσλνχλ φηη ζα ππεξηζρχνπλ ηα
πξνβιεπφκελα ζηνπο Δηδηθνχο Όξνπο.

πκθσλψ κε ηνπο παξαπάλσ φξνπο

Ηκεξνκελία …………………
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Τπνγξαθή / θξαγίδα ΔΛΣΑ

Τπνγξαθή/θξαγίδα Πειάηε

III.
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