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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
Με τθν παροφςα ςφμβαςθ θ ανϊνυμθ εταιρεία με τθν επωνυμία «ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΣΑΧΤΔΡΟΜΕΙΑ ΑΝΩΝΤΜΗ ΕΣΑΙΡΕΙΑ» και τον διακριτικό τίτλο
«ΕΛΣΑ Α.Ε.» (εφεξισ «Προμθκευτισ») και ο πελάτθσ (εφεξισ «Πελάτθσ»), τα ςτοιχεία του οποίου αναφζρονται ςτθ ςυνθμμζνθ ςτθν
παροφςα αίτθςθ (εφεξισ «Αίτθςθ»), ςυμφωνοφν τθν προμικεια θλεκτρικισ ενζργειασ ςφμφωνα με τουσ κατωτζρω όρουσ.

ΟΡΙΜΟΙ
Για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςασ φμβαςθσ, οι ακόλουκοι όροι κα
ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται κατωτζρω:
«Αίτθςθ» Η αίτθςθ του Πελάτθ προσ τον Προμθκευτι, ςε
ςυνζχεια τθσ οποίασ (κακϊσ και τθσ προςφοράσ προμικειασ του
Προμθκευτι) ςυνάπτεται θ παροφςα φμβαςθ.
«Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με
τθν επωνυμία «Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ Α.Ε.» («ΕΧΕ
Α.Ε.»).
«Διαχειριςτισ υςτιματοσ Μεταφοράσ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με
τθν επωνυμία «Ανεξάρτθτοσ Διαχειριςτισ Μεταφοράσ Ηλεκτρικισ
Ενζργειασ Α.Ε.» («ΑΔΜΗΕ Α.Ε.»), ςτθν οποία ζχει ανατεκεί θ
διαχείριςθ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ Ηλεκτρικισ
Ενζργειασ.
«Διαχειριςτισ Δικτφου Διανομισ» Η ανϊνυμθ εταιρεία με τθν
επωνυμία «Διαχειριςτισ Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Ηλεκτρικισ
Ενζργειασ Α.Ε.» («ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.»), ςτθν οποία ζχει ανατεκεί θ
διαχείριςθ του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ Ηλεκτρικισ
Ενζργειασ.
«Εγκατάςταςθ» Η Εγκατάςταςθ, όπωσ προςδιορίηεται ειδικότερα
ςτουσ Ειδικοφσ Όρουσ τθσ φμβαςθσ.
«ΚΔΕΜΗΕ» Ο κϊδικασ διαχείριςθσ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ
Μεταφοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ, όπωσ ζχει εγκρικεί δυνάμει
τθσ υπ’ αρικμ. 57/2012 αποφάςεωσ τθσ ΡΑΕ (ΦΕΚ Β
103/31.01.2012), και όπωσ ιςχφει.
«ΚΗΕ» Ο Κϊδικασ υναλλαγϊν Ηλεκτρικισ Ενζργειασ, όπωσ ζχει
εγκρικεί δυνάμει τθσ υπ’ αρικμ. 56/2012 αποφάςεωσ τθσ ΡΑΕ
(ΦΕΚ Β 104/31.01.2012), και όπωσ ιςχφει.
«ΛΠ» είναι οι λογαριαςμοί προςαυξιςεων 2 και 3, δθλαδι οι
δευτεροβάκμιοι λογιςτικοί λογαριαςμοί, που τθρεί ςτο λογιςτικό
του ςφςτθμα ο Διαχειριςτισ υςτιματοσ Μεταφοράσ. φμφωνα
με τον ΚΔΕΜΗΕ:

ο λογαριαςμόσ προςαυξιςεων 2 (ΛΠ-2) περιλαμβάνει
χρεϊςεισ και πιςτϊςεισ που αντιςτακμίηουν ποςά, τα
οποία δεν είναι δυνατόν να επιμεριςκοφν ςτουσ
παραγωγοφσ, προμθκευτζσ και αυτοπρομθκευόμενουσ
καταναλωτζσ με τθ διαδικαςία εκκακάριςθσ των
αποκλίςεων παραγωγισ-ηιτθςθσ.

ο λογαριαςμόσ προςαυξιςεων 3 (ΛΠ-3) περιλαμβάνει
χρεϊςεισ και πιςτϊςεισ, οι οποίεσ προκφπτουν από τθν
παροχι επικουρικϊν και λοιπϊν Τπθρεςιϊν, όπωσ
αυτζσ ορίηονται ςτα άρκρα 92 επ. του ΚΔΕΜΗΕ.
«ΟΣ» είναι θ οριακι τιμι ςυςτιματοσ, δθλαδι τιμι ςτθν οποία
εκκακαρίηεται θ αγορά θλεκτρικισ ενζργειασ και είναι θ τιμι που
ειςπράττουν όλοι όςοι εγχζουν ενζργεια ςτο Ελλθνικό φςτθμα
Μεταφοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ και πλθρϊνουν όλοι όςοι
ηθτοφν ενζργεια ςε αυτό. Η ΟΣ διαμορφϊνεται από τον
ςυνδυαςμό των προςφορϊν τιμϊν και ποςοτιτων που
υποβάλλουν κάκε μζρα οι διακζςιμεσ μονάδεσ παραγωγισ

θλεκτρικισ ενζργειασ, και του ωριαίου φορτίου ηιτθςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ, που διαμορφϊνεται ςε κακθμερινι βάςθ
από
τουσ
καταναλωτζσ.
*Πθγι:
ΡΑΕ
http://www.rae.gr/site/categories_new/electricity/market/whole
sale/price.csp]
«ΡΑΕ» Η Ρυκμιςτικι Αρχι Ενζργειασ, θ ελλθνικι ανεξάρτθτθ
ρυκμιςτικι αρχι ςε κζματα θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία
ςυςτάκθκε με το νόμο 2773/1999 (ΦΕΚ Α 286/22.12.1999).
«Ρυκμιηόμενεσ Χρεώςεισ» Ζχουν τθν ζννοια που προβλζπεται
ςτο άρκρο 8.5 (ΙΙ) των Γενικϊν Όρων τθσ φμβαςθσ.
«φμβαςθ» Η παροφςα ςφμβαςθ προμικειασ θλεκτρικισ
ενζργειασ.
«Τπεφκυνοσ Επεξεργαςίασ» Ζχει τθν ζννοια που προβλζπεται
ςτο άρκρο 2 παρ. η του νόμου 2472/1997 (ΦΕΚ Α 50/10.04.1997).
«Χρεώςεισ Προμικειασ» Ζχουν τθν ζννοια που προβλζπεται ςτο
άρκρο 8.5 (Ι) των Γενικϊν Όρων τθσ φμβαςθσ.
Άρκρο 1- Αντικείμενο τθσ ςφμβαςθσ
1.1. O Προμθκευτισ, είναι κάτοχοσ νόμιμθσ Άδειασ Προμικειασ
Ηλεκτρικισ Ενζργειασ, και αναλαμβάνει να παραδίδει θλεκτρικι
ενζργεια ςτθν Εγκατάςταςθ του Πελάτθ, τα ςτοιχεία των οποίων
αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ, που ςυνδζεται με δίκτυο διανομισ
χαμθλισ τάςθσ, κακ’ όλθ τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ, ςφμφωνα με
τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ και τισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ, και ο Πελάτθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να
παραλαμβάνει τθν θλεκτρικι ενζργεια τθν οποία ο Προμθκευτισ
κα παραδίδει ςτθν Εγκατάςταςθ, κακϊσ και να καταβάλλει ςτον
Προμθκευτι εμπρόκεςμα και με προςικοντα τρόπο όλεσ τισ
αμοιβζσ και χρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθ φμβαςθ, τον
ςυνθμμζνο ςε αυτι Σιμοκατάλογο και ςτισ διατάξεισ τθσ κείμενθσ
νομοκεςίασ.
1.2 Ο Πελάτθσ ςυμφωνεί ότι ο Προμθκευτισ κα είναι ο
μοναδικόσ πάροχοσ θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθ Εγκατάςταςθ του
και ότι κα καταναλϊνει τθν θλεκτρικι ενζργεια αποκλειςτικά ο
ίδιοσ και μόνο για τθν χριςθ που προβλζπεται ςτθν παροφςα
ςφμβαςθ και ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Σα Μζρθ ρθτά
ςυμφωνοφν ότι ο Πελάτθσ απαγορεφεται να παρζχει/μεταβιβάηει
ςε οποιονδιποτε τρίτο με οποιονδιποτε τρόπο ι μορφι, όλο ι
μζροσ τθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που του προμθκεφει ο
Προμθκευτισ.
1.3. Η παροφςα ςφμβαςθ προμικειασ αποτελείται από τθν
Αίτθςθ, τουσ παρόντεσ Γενικοφσ όρουσ, τον Σιμοκατάλογο που
επιςυνάπτεται ςτθν αίτθςθ και τυχόν Ειδικοφσ Όρουσ που κα
επιςυναφκοφν ςτθν Αίτθςθ.
Άρκρο 2- Τποχρεώςεισ του Προμθκευτι
2.1 Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ παράδοςθσ
θλεκτρικισ ενζργειασ ςτθν Εγκατάςταςθ, ςφμφωνα με τουσ
ειδικότερουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ και τουσ κανόνεσ τθσ εκνικισ

1

και κοινοτικισ νομοκεςίασ, που διζπουν τθ δραςτθριότθτα
προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και τισ οικείεσ
αποφάςεισ και πρακτικζσ τθσ ΡΑΕ, του Διαχειριςτι υςτιματοσ
Μεταφοράσ και του Διαχειριςτι του Δικτφου Διανομισ.
2.2 Ο Προμθκευτισ οφείλει να ενεργεί για τθ ςτακερι,
αδιάλειπτθ και αξιόπιςτθ προμικεια θλεκτρικοφ ρεφματοσ ςτον
Πελάτθ. Δεδομζνου ότι ο Προμθκευτισ κα παρζχει ςτον Πελάτθ
θλεκτρικι ενζργεια μζςω υποδομϊν (Ελλθνικό φςτθμα
Μεταφοράσ Ηλεκτρικισ Ενζργειασ, Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ
Ηλεκτρικισ Ενζργειασ), επί των οποίων δεν ζχει κανζνα δικαίωμα
(π.χ. κυριότθτα) και δεν τον βαρφνει καμία ςυμβατικι υποχρζωςθ
(π.χ. διαχείριςθ, ςυντιρθςθ κ.λπ.), ςυμφωνείται ρθτϊσ μεταξφ
των Μερϊν ότι ο Προμθκευτισ δεν κα ευκφνεται ζναντι του
Πελάτθ για διακοπζσ ι λοιπζσ δυςλειτουργίεσ ςτθν παροχι
θλεκτρικισ ενζργειασ που οφείλονται ι ςχετίηονται με τισ εν λόγω
υποδομζσ. Ο Προμθκευτισ δεν υπζχει ευκφνθ αποηθμιϊςεωσ του
Πελάτθ για τυχόν ηθμίεσ του από διακοπζσ τθσ παροχισ
θλεκτρικισ ενζργειασ που οφείλονται ςε αίτια πζραν του δικοφ
του ελζγχου, ςε τυχαία γεγονότα, ςε διακοπζσ/δυςλειτουργίεσ
του Ελλθνικοφ υςτιματοσ Μεταφοράσ
Ηλεκτρικισ Ενζργειασ ι/και του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ
Ηλεκτρικισ
Ενζργειασ,
ςυμπεριλαμβανομζνων
των
δυςλειτουργιϊν ι των περιοριςμϊν για εκτζλεςθ εργαςιϊν ι
οποιαδιποτε άλλθ αιτία, ςε πτϊςεισ τθσ τάςεωσ, ςε γεγονότα
Ανωτζρασ Βίασ, όπωσ αυτά ορίηονται κατωτζρω, ι ςε καταςτάςεισ
ζκτακτθσ ανάγκθσ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
Ο Προμθκευτισ δεν ευκφνεται για οποιεςδιποτε ηθμιζσ που κα
προκλθκοφν ςτον Πελάτθ εξαιτίασ τθσ μθ ςυμμόρφωςθσ του
Πελάτθ με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ, οφτε για τεχνικά
προβλιματα ι ηθμιζσ ςτισ Εγκαταςτάςεισ που αποδίδονται ςτθ
ςφνδεςθ του με το δίκτυο διανομισ.
2.3. Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ εντόσ
δεκαπζντε (15) θμερϊν μετά τθν αποδοχι εκ μζρουσ του τθσ
Αίτθςθσ που ζχει υποβλθκεί από τον Πελάτθ και εξ αυτισ τθσ
αποδοχισ επαγόμενθ ςφναψθ ςφμβαςθσ, να υποβάλει Διλωςθ
Εκπροςϊπθςθσ Μετρθτι Φορτίου του Πελάτθ ςτον αρμόδιο
Διαχειριςτι και να ενεργιςει κάκε προβλεπόμενθ από το νόμο
πράξθ προκειμζνου να καταςτεί Εκπρόςωποσ για τουσ Μετρθτζσ
του Πελάτθ, όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 3.1 τθσ παροφςθσ.
Προσ επιτάχυνςθ τθσ διαδικαςίασ αλλαγισ προμθκευτι, ο
Προμθκευτισ δφναται να διαβιβάηει ςτον Διαχειριςτι Δικτφου
Διανομισ τθν τελευταία ζνδειξθ του Μετρθτι, που δθλϊκθκε από
τον Πελάτθ ςτθν Αίτθςθ.
2.4. Ο Προμθκευτισ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ κακ' όλθ τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ να ανταποκρίνεται χωρίσ
κακυςτζρθςθ και να διαχειρίηεται τυχόν παράπονα ι και
αιτιματα του Πελάτθ κακϊσ και να παρζχει ςτον τελευταίο κάκε
δυνατι ενθμζρωςθ και πλθροφόρθςθ ςχετικά με το αντικείμενο
τθσ παροφςθσ. Η διαχείριςθ αιτθμάτων και παραπόνων του
Πελάτθ γίνεται ςφμφωνα με τον Κϊδικα διαχείριςθσ αιτθμάτων
και παραπόνων καταναλωτϊν, ο οποίοσ είναι αναρτθμζνοσ ςτθν
ιςτοςελίδα του Προμθκευτι(www.eltaenergeia.gr).
2.5. Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να προβαίνει ςε νόμιμθ
υποβολι Δθλϊςεων Φορτίου για τον Πελάτθ ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο Κεφάλαιο 5 του ΚΔΗΕ και να διακζτει κατά πάντα
χρόνο επαρκζσ χρθματικό υπόλοιπο για τθν κάλυψθ των
χρθματικϊν υποχρεϊςεων που αυτι ςυνεπάγεται. ε περίπτωςθ
μθ νόμιμθσ υποβολισ Διλωςθσ Φορτίου λόγω ζλλειψθσ
βεβαίωςθσ κάλυψθσ χρθματικϊν υποχρεϊςεων ι μθ εκπλιρωςθσ
χρθματικϊν υποχρεϊςεων για Διλωςθ φορτίου του Προμθκευτι
ςτο πλαίςιο του Ημεριςιου Ενεργειακοφ Προγραμματιςμοφ, το
ΕΧΕ δικαιοφται να ςτραφεί απευκείασ κατά του ίδιου του Πελάτθ,
με τα ίδια δικαιϊματα που ζχει και κατά του Προμθκευτι, για το
τμιμα τθσ κατανάλωςθσ του που αντιςτοιχεί ςτθ Διλωςθ
Φορτίου, μθ δυνάμενου του Πελάτθ να προβάλλει ενςτάςεισ από
τθν παροφςα ςφμβαςθ. Ο ςυγκεκριμζνοσ όροσ αφορά

καταναλϊςεισ που δεν είχαν περιλθφκεί ςε Λογαριαςμό
Κατανάλωςθσ ι είχαν περιλθφκεί και δεν είχαν εξοφλθκεί ιδθ
από τον Πελάτθ.
2.6 Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ
του από τθ φμβαςθ, τθρϊντασ τισ ακόλουκεσ δεςμεφςεισ
ποιότθτασ:
I.
κα μεριμνά για τθν ζκδοςθ ορκϊν λογαριαςμϊν, ςτουσ
οποίουσ κα αποτυπϊνονται με ακρίβεια οι ςχετικζσ
χρεϊςεισ,
II.
κα προβαίνει ςτθν ζκδοςθ τριϊν (3) τουλάχιςτον
εκκακαριςτικϊν λογαριαςμϊν κατά θμερολογιακό ζτοσ,
και
III.
κα τθρεί τισ ελάχιςτεσ προκεςμίεσ απόκριςθσ ςτα
αιτιματα του Πελάτθ, όπωσ αυτζσ περιγράφονται ςτθ
διαδικαςία υποβολισ και διαχείριςθσ αιτθμάτων και
παραπόνων του Προμθκευτι, θ οποία βρίςκεται
αναρτθμζνθ ςτθν ιςτοςελίδα του Προμθκευτι
(www.eltaenergeia.gr)
και
κα
αποςτζλλεται
ταχυδρομικϊσ ςτον Πελάτθ κατόπιν ςχετικοφ αιτιματόσ
του.
2.7 Ο Προμθκευτισ οφείλει να παρζχει ςτον Πελάτθ, ςε
περίπτωςθ λφςεωσ τθσ φμβαςθσ, κάκε απαραίτθτθ πλθροφορία
ςχετικά με το Μετρθτι, κακϊσ και κάκε άλλθ πλθροφορία που
αφορά ςτθ φμβαςθ και απαιτείται για τθν επιλογι από τον
Πελάτθ άλλου προμθκευτι. Οι εν λόγω πλθροφορίεσ κα
παρζχονται εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθν υποβολι
ςχετικοφ εγγράφου αιτιματοσ του Πελάτθ ςτον Προμθκευτι.
Άρκρο 3- Τποχρεώςεισ του Πελάτθ
3.1 Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να διατθρεί ςε αςφαλι κατάςταςθ
τον ευριςκόμενο ςτθν Εγκατάςταςθ Μετρθτι/εσ, προκειμζνου να
κακίςταται εφικτι θ μζτρθςθ τθσ απορροφϊμενθσ από αυτόν
ενζργειασ και να καταςτεί εφικτι θ εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ.
3.2. Ο Πελάτθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να εξοφλεί
εμπρόκεςμα τουσ Λογαριαςμοφσ Κατανάλωςθσ που του
αποςτζλλει ο Προμθκευτισ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο
άρκρο 8 τθσ παροφςθσ. Ο Προμθκευτισ δικαιοφται να αρνθκεί να
κάνει δεκτι τθν Αίτθςθ Προμικειασ Πελάτθ εφόςον υφίςτανται
λθξιπρόκεςμεσ οφειλζσ του Πελάτθ προσ άλλο προμθκευτι ι αν
ο Πελάτθσ δεν προςκομίηει αντίγραφο του τελευταίου
Εκκακαριςτικοφ
Λογαριαςμοφ
Κατανάλωςθσ,
νομίμωσ
εξοφλθμζνο με το ςχετικό αποδεικτικό πλθρωμισ.
3.3. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτον
Προμθκευτι τθν πρόκεςθ αποχϊρθςθσ από τθν Εγκατάςταςθ το
αργότερο τριάντα (30) θμζρεσ πριν τθν επικυμθτι θμερομθνία
αποχϊρθςθσ, εφόςον δεν επικυμεί τθν τροποποίθςθ τθσ
παροφςθσ ςφμβαςθσ λόγω μετεγκατάςταςθσ. τθν περίπτωςθ
αυτι, θ φμβαςθ Προμικειασ λφεται αυτοδικαίωσ κατά τον χρόνο
που δθλϊνεται ςτθ γνωςτοποίθςθ του Πελάτθ. ε περίπτωςθ που
ο Πελάτθσ δεν προβεί (εμπροκζςμωσ) ςτθν παραπάνω
γνωςτοποίθςθ θ φμβαςθ Προμικειασ κεωρείται ότι
εξακολουκεί να ιςχφει μζχρι να λάβει χϊρα θ παφςθ τθσ
εκπροςϊπθςθσ του μετρθτι του Πελάτθ και ο Πελάτθσ
υποχρεοφται να καταβάλει τα οφειλόμενα λόγω αυτισ ποςά.
3.4. Ο Πελάτθσ ζχει υποχρζωςθ να ενθμερϊνει τον Προμθκευτι
αμελλθτί για οποιαδιποτε μεταβολι των ςτοιχείων που
αναφζρονται ςτθν αίτθςι του.
Άρκρο 4- Μετρθτζσ και Μετριςεισ
4.1 Η τιμολόγθςθ από τον Προμθκευτι για τισ ποςότθτεσ
θλεκτρικισ ενζργειασ που προμικευςε ςτον Πελάτθ, κα γίνεται
μθνιαία βάςει των ποςοτιτων θλεκτρικισ ενζργειασ που
καταμετρϊνται από το Μετρθτι (ςε κιλοβατϊρεσ- KWh)
ςφμφωνα με τα εκάςτοτε οριηόμενα ςτθν κείμενθ νομοκεςία.
4.2 υμφωνείται ρθτϊσ ότι το ςφνολο τθσ καταμετρθκείςασ
ποςότθτασ θλεκτρικισ ενζργειασ κα λογίηεται ωσ θλεκτρικι
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ενζργεια θ οποία παραςχζκθκε από τον Προμθκευτι. Ρθτϊσ
επίςθσ ςυμφωνείται ότι τα μετρθτικά δεδομζνα που
αποςτζλλονται ςτον Προμθκευτι από τον Διαχειριςτι Δικτφου
Διανομισ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι με άλλο μζςο
προκειμζνου ο Προμθκευτισ να προβεί ςτθν τιμολόγθςθ του
Πελάτθ, αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ των απαιτιςεων του
Προμθκευτι ζναντι του Πελάτθ.
4.3. τθν περίπτωςθ που λόγω βλάβθσ ςτον Μετρθτι ι άλλου
λόγου μθ αναγομζνου ςε υπαιτιότθτα του Προμθκευτι, ο
Προμθκευτισ αδυνατεί να εκδϊςει τιμολόγιο για τισ ποςότθτεσ
θλεκτρικισ ενζργειασ που πραγματικά καταναλϊκθκαν, ο
Λογαριαςμόσ Κατανάλωςθσ εκδίδεται βάςει των δεδομζνων
μζτρθςθσ που εκτιμά ο Αρμόδιοσ Διαχειριςτισ, ςφμφωνα με τθ
διαδικαςία διόρκωςθσ και εκτίμθςθσ μετριςεων που ορίηεται
αντίςτοιχα ςτα οικεία ρυκμιςτικά κείμενα. ε αυτι τθν
περίπτωςθ, ο λογαριαςμόσ κα περιζχει ςχετικι επιςιμανςθ και
ςυνοπτικι περιγραφι του τρόπου υπολογιςμοφ των χρεϊςεων
βάςει εκτιμϊμενθσ κατανάλωςθσ, ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που
παρζχονται ςχετικά από τον αρμόδιο Διαχειριςτι του Δικτφου
Διανομισ. Ο Προμθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να αναπροςαρμόςει
τουσ λογαριαςμοφσ αυτοφσ μόλισ οι πραγματικζσ ποςότθτεσ
καταςτοφν διακζςιμεσ.
4.4. τθν περίπτωςθ που ο Πελάτθσ αντιλθφκεί ότι κάποιοσ
Μετρθτισ ζχει υποςτεί ηθμία ι βλάβθ, οφείλει να ενθμερϊςει
άμεςα το Διαχειριςτι του Δικτφου Διανομισ και τον Προμθκευτι.
4.5. Ο Προμθκευτισ δφναται να αιτείται από τον αρμόδιο
Διαχειριςτι τον ζλεγχο των Μετρθτϊν του Πελάτθ. τθν
περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται να ενθμερϊνει τον Πελάτθ για τθν
υποβολι αιτιματοσ ελζγχου των Μετρθτϊν του, το χρόνο
διενζργειασ και τα αποτελζςματα του ελζγχου. Ο Πελάτθσ
δφναται να παρίςταται κατά τθ διενζργεια ελζγχου των
Μετρθτϊν του.
4.6. Ο Πελάτθσ δφναται να αιτείται τον ζλεγχο των Μετρθτϊν του
από τον αρμόδιο Διαχειριςτι Δικτφου, είτε μζςω του Προμθκευτι
ι απευκείασ, ενθμερϊνοντασ ςτθν περίπτωςθ αυτι τον
Προμθκευτι.
4.7. Εάν από τον ζλεγχο προκφψει ότι οι Μετρθτζσ πράγματι δεν
είναι ακριβείσ, ο Αρμόδιοσ Διαχειριςτισ φζρει το κόςτοσ του
διενεργθκζντοσ ελζγχου. Εάν αντίκετα προκφψει από τον ζλεγχο
ότι οι Μετρθτζσ είναι ακριβείσ, το κόςτοσ του ελζγχου επιβαρφνει
τον αιτοφντα, Πελάτθ ι Προμθκευτι.
4.8 Η επίκλθςθ από πλευράσ του Πελάτθ αντιρριςεων ωσ προσ
τθν ακρίβεια λειτουργίασ ενόσ Μετρθτι δεν απαλλάςςει αυτόν
από τθν υποχρζωςθ ζγκαιρθσ εξόφλθςθσ των λογαριαςμϊν που
εκδίδει και αποςτζλλει ο Προμθκευτισ, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 8 των Γενικϊν Όρων τθσ φμβαςθσ.
Άρκρο 5- Διάρκεια φμβαςθσ - Ανανζωςθ
5.1 Η φμβαςθ τίκεται ςε ιςχφ κατά το χρονικό ςθμείο αποδοχισ
τθσ Αίτθςθσ από τον Προμθκευτι και μπορεί να καταγγελκεί
ςφμφωνα με τα οριηόμενα ςτο άρκρο 6 κατωτζρω. Η διάρκεια
τθσ φμβαςθσ ορίηεται ςτουσ Ειδικοφσ Όρουσ τθσ φμβαςθσ και
άρχεται από τθν θμζρα ζναρξθσ προμικειασ θλεκτρικισ
ενζργειασ ςτθν Εγκατάςταςθσ του Πελάτθ. Ωσ θμζρα ζναρξθσ
προμικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ νοείται θ θμζρα ζναρξθσ
ιςχφοσ τθσ Διλωςθσ Εκπροςϊπθςθσ Μετρθτι Φορτίου, όπωσ
αυτι θ θμζρα κακορίηεται από τον αρμόδιο Διαχειριςτι
ςφμφωνα με το άρκρο 42 του Κϊδικα Προμικειασ.
Ο
Προμθκευτισ οφείλει να ενθμερϊνει τον Πελάτθ για τθν
επικείμενθ θμερομθνία λιξθσ τθσ φμβαςθσ, ζνα (1) μινα πριν
τθν επζλευςθ αυτισ και θ φμβαςθ κα ανανεϊνεται
μετατρεπόμενθ ςε αορίςτου χρόνου, εκτόσ αν δζκα πζντε (15)
μζρεσ πριν από τθ λιξθ τθσ φμβαςθσ, ο Πελάτθσ δθλϊςει με
ζγγραφθ επιςτολι, κοινοποιοφμενθ ςτον Προμθκευτι, ότι δεν
επικυμεί τθν ανανζωςθ τθσ φμβαςθσ. ε περίπτωςθ ανανζωςθσ

τθσ φμβαςθσ για αόριςτο χρόνο κατά τα ανωτζρω, κα
εφαρμόηεται το άρκρο 8.8 τθσ φμβαςθσ.
5.2 Για το χρονικό διάςτθμα από τθ λιξθ ι λφςθ με οποιονδιποτε
τρόπο τθσ φμβαςθσ μζχρι τθν ζναρξθ εκπροςϊπθςθσ του
Μετρθτι από άλλον προμθκευτι θλεκτρικισ ενζργειασ, ο
Πελάτθσ κα οφείλει ςτον Προμθκευτι αντάλλαγμα για τισ
ποςότθτεσ θλεκτρικισ ενζργειασ που κα καταναλωκοφν ςτθν
Εγκατάςταςθ, βάςει του τιμολογίου ςτο οποίο ζχει ενταχκεί ο
Πελάτθσ και ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτθ φμβαςθ και
ειδικότερα κατωτζρω ςτο άρκρο 8 των Γενικϊν Όρων τθσ
φμβαςθσ.
5.3 Ο Πελάτθσ δικαιοφται να υπαναχωριςει από τθ φμβαςθ,
εντόσ δεκατεςςάρων (14) θμερϊν από τθν θμερομθνία
υπογραφισ τθσ από τον Πελάτθ για τουσ λόγουσ και ςφμφωνα με
τθ διαδικαςία υπαναχϊρθςθσ που επιςυνάπτεται ςτθ φμβαςθ
και χρθςιμοποιϊντασ τα εκεί ευριςκόμενα υποδείγματα διλωςθσ
υπαναχώρθςθσ.
Άρκρο 6- Καταγγελία τθσ φμβαςθσ
6.1 Η φμβαςθ μπορεί να καταγγελκεί από οποιοδιποτε από τα
Μζρθ εγγράφωσ.
6.2 Καταγγελία από τον Πελάτθ:
Ο Πελάτθσ δφναται οποτεδιποτε και αναίτια να καταγγείλει τθ
φμβαςθ, με ζγγραφθ ειδοποίθςι του προσ τον Προμθκευτι, θ
οποία παράγει ζννομα αποτελζςματα τριάντα (30) θμζρεσ μετά
τθν αποςτολι τθσ ειδοποίθςθσ ςτον Προμθκευτι, πλθν τθσ
περίπτωςθσ καταγγελίασ τθσ φμβαςθσ λόγω αλλαγισ
προμθκευτι, οπότε και τα ζννομα αποτελζςματα τθσ καταγγελίασ
τθσ φμβαςθσ επζρχονται τθν προθγουμζνθ τθσ θμζρασ ζναρξθσ
ιςχφοσ τθσ διλωςθσ εκπροςϊπθςθσ μετρθτι από το νζο
προμθκευτι, όπωσ θ θμζρα αυτι κακορίηεται από τον αρμόδιο
διαχειριςτι και γνωςτοποιείται ςτον Προμθκευτι και τον νζο
προμθκευτι. Η καταγγελία τθσ υμβάςεωσ από τον Πελάτθ κατά
τθν προθγοφμενθ παράγραφο δεν ςυνεπάγεται τθν επιβολι
οιαςδιποτε επιβαρφνςεωσ, οικονομικισ ι άλλθσ φφςεωσ, ςτον
Πελάτθ εκτόσ αν προβλζπεται διαφορετικά ςτουσ Ειδικοφσ όρουσ
που επιςυνάπτονται ςτθν αίτθςθ.
6.3 Καταγγελία από τον Προμθκευτι:
I.
Με τθν επιφφλαξθ τθσ επόμενθσ περίπτωςθσ (II) τθσ
ιδίασ παραγράφου του παρόντοσ άρκρου, ςτθν
περίπτωςθ που ο Πελάτθσ παραβιάηει όρουσ τθσ
φμβαςθσ, οι οποίοι ςυμφωνοφνται άπαντεσ ουςιϊδεισ,
για χρονικό διάςτθμα μεγαλφτερο των τριάντα (30)
θμερϊν, ο Προμθκευτισ δικαιοφται να του
κοινοποιιςει ζγγραφθ όχλθςθ, κζτοντασ παράλλθλα
προκεςμία τουλάχιςτον τριάντα (30) θμερϊν για τθν
άρςθ τθσ παραβίαςθσ και ενθμερϊνοντάσ τον για τισ
ςυνζπειεσ τθσ τυχόν μθ ςυμμόρφωςισ του εντόσ τθσ
ταχκείςασ προκεςμίασ. Αν θ ανωτζρω προκεςμία
παρζλκει άπρακτθ, ο Προμθκευτισ δικαιοφται να
καταγγείλει αμζςωσ τθ φμβαςθ και να προβεί ςτισ
απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ τον Διαχειριςτι Δικτφου
Διανομισ για τθν παφςθ εκπροςϊπθςθσ του Μετρθτι
του Πελάτθ. Σα αποτελζςματα τθσ ωσ άνω καταγγελίασ
ςτθ περίπτωςθ αυτι επζρχονται άμεςα.
II.

Ο Προμθκευτισ δφναται να καταγγείλει τθ φμβαςθ και
να προβεί ςτισ προβλεπόμενεσ ενζργειεσ προσ τον
αρμόδιο διαχειριςτι για τθν παφςθ εκπροςϊπθςθσ του
Μετρθτι του Πελάτθ, ςτθν περίπτωςθ που τον ζχει
καταςτιςει υπεριμερο ωσ προσ τθν εξόφλθςθ
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του, ςφμφωνα με τα
οριηόμενα ςτο άρκρο 11.2 των Γενικϊν Όρων τθσ
φμβαςθσ. Σα αποτελζςματα τθσ ωσ άνω καταγγελίασ
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επζρχονται άμεςα. Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι αν από τον
Πελάτθ ζχει καταβλθκεί εγγφθςθ, αυτι καταλογίηεται
κατά προτεραιότθτα για τθν κάλυψθ τυχόν
λθξιπρόκεςμων και απαιτθτϊν οφειλϊν του Πελάτθ και
ςυνεπϊσ δεν αναιρείται θ υποχρζωςθ του Πελάτθ να
εξοφλιςει κάκε λθξιπρόκεςμθ οφειλι του. Ο
Προμθκευτισ δεν δφναται να καταγγείλει τθ φμβαςθ
και να υποβάλει εντολι παφςθσ εκπροςϊπθςθσ λόγω
υπερθμερίασ του Πελάτθ ωσ προσ τθν εξόφλθςθ
λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, εάν οι εν λόγω οφειλζσ
αμφιςβθτοφνται από τον Πελάτθ, και προσ τοφτο ζχει
προςφφγει ενϊπιον αρμόδιασ αρχισ ι δικαςτθρίου και
ζχει λάβει προςωρινι διαταγι ι αναςτολι εκτζλεςθσ
τθσ απενεργοποίθςθσ του Μετρθτι ι παφςθσ
εκπροςϊπθςθσ, αντίςτοιχα. ε περίπτωςθ που
διατάξεισ τθσ εκάςτοτε κείμενθσ νομοκεςίασ
ςχετιηόμενεσ με τθν καταβολι από τον Πελάτθ
Ρυκμιηόμενων Χρεϊςεων ι Λοιπϊν Χρεϊςεων,
ρυκμίηουν ειδικότερα ι διαφορετικά τισ προχποκζςεισ
κζςθσ ςε υπερθμερία του Πελάτθ και τα ςυνακόλουκα
δικαιϊματα και υποχρεϊςεισ του Προμθκευτι για
απενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ και καταγγελία τθσ
φμβαςθσ, οι διατάξεισ αυτζσ κα εφαρμόηονται και κα
διζπουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ των Μερϊν
από τθ φμβαςθ.
6.4 Μετά τθ λφςθ τθσ ςφμβαςθσ, τυχόν οφειλζσ του Πελάτθ προσ
τον Προμθκευτι κακίςτανται άμεςα λθξιπρόκεςμεσ και
απαιτθτζσ και αντιςτρόφωσ. Κατά το χρόνο λφςθσ τθσ παροφςθσ ο
Προμθκευτισ αποςτζλλει ςτον Πελάτθ τελικό εκκακαριςτικό
Λογαριαςμό Κατανάλωςθσ το αργότερο εντόσ ζξι (6) εβδομάδων
ςφμφωνα με τα ςτοιχεία που κα παράςχει ο Διαχειριςτισ του
Δικτφου Διανομισ.
6.5 Η καταγγελία από τον Προμθκευτι κακϊσ και κάκε
ειδοποίθςθ του Προμθκευτι προσ τον Πελάτθ, ςφμφωνα με το
παρόν άρκρο 6 των Γενικϊν Όρων τθσ φμβαςθσ, κα
αποςτζλλονται ςτον Πελάτθ με ςυςτθμζνθ επιςτολι ι με
οποιοδιποτε άλλο πρόςφορο μζςο, κατά τρόπο που να
προκφπτει με βεβαιότθτα θ θμερομθνία αποςτολισ τουσ. Μετά
τθν αποςτολι τθσ επιςτολισ καταγγελίασ από τον Προμθκευτι, θ
επιςτολι αυτι κεωρείται ότι παρελιφκθ από τον Πελάτθ το
αργότερο κατά τθν πζμπτθ (5θ) θμζρα από τθν θμερομθνία
αποςτολισ.
Άρκρο 7- Σροποποίθςθ τθσ φμβαςθσ
7.1 ε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ επικυμεί τθν τροποποίθςθ
κάποιου εκ των Ειδικϊν Όρων τθσ φμβαςθσ, οφείλει να
υποβάλει εγγράφωσ αίτθςθ προσ τον Προμθκευτι:
I.
τουλάχιςτον ςαράντα πζντε (45) θμζρεσ πριν από τθν
θμερομθνία τθσ αιτοφμενθσ μετεγκατάςταςθσ του
Πελάτθ,
II.
τουλάχιςτον τριάντα (30) θμζρεσ πριν από τθν
επικυμθτι θμερομθνία τθσ αιτοφμενθσ τροποποίθςθσ,
ςε περίπτωςθ που αυτι αφορά ςε μεταβολι τθσ
κατθγορίασ ςτθν οποία εντάςςεται ο Πελάτθσ κακϊσ
και ςε επιλογι διαφορετικοφ τιμολογίου από τα
εκάςτοτε διακζςιμα τιμολόγια προμικειασ του
Προμθκευτι, και
III.
τουλάχιςτον ςαράντα (40) θμζρεσ πριν από τθν
επικυμθτι θμερομθνία τθσ αιτοφμενθσ τροποποίθςθσ
ςε κάκε άλλθ περίπτωςθ.
Η απόρριψθ τθσ αίτθςθσ τροποποίθςθσ πρζπει να είναι ζγγραφθ,
πλιρωσ αιτιολογθμζνθ και να αναφζρει τθ διαδικαςία και τισ
προχποκζςεισ με τισ οποίεσ ο Πελάτθσ δφναται να ηθτιςει
επανεξζταςθ τθσ αίτθςισ του.

7.2 Με τθν εξαίρεςθ του άρκρου 5.1 και του άρκρου 8.8 τθσ
φμβαςθσ, μονομερισ τροποποίθςθ οποιουδιποτε εκ των όρων
τθσ φμβαςθσ από τον Προμθκευτι είναι δυνατι για ςπουδαίο
λόγο
(π.χ. μεταβολι τθσ ιςχφουςασ νομοκεςίασ, ζκδοςθ δικαςτικισ
απόφαςθσ ι απόφαςθσ εποπτικισ ι ρυκμιςτικισ αρχισ ι
διοικθτικοφ οργάνου που επθρεάηει τθ λειτουργία τθσ φμβαςθσ,
μεταβολι νομοκετικι επιβολι νζασ ι κατάργθςθ υφιςτάμενθσ
χρζωςθσ, φόρων, τελϊν, κ.α.), υπό τον όρο ατομικισ ενθμζρωςθσ
του Πελάτθ, τουλάχιςτον εξιντα (60) θμζρεσ πριν τθν ζναρξθ
ιςχφοσ τθσ τροποποίθςθσ, μζςω ειδοποίθςθσ ςε ειδικό πεδίο του
λογαριαςμοφ κατανάλωςθσ ι μζςω μθνφματοσ θλεκτρονικοφ
ταχυδρομείου, με παραπομπι ςτθν ιςτοςελίδα του Προμθκευτι
για πλιρθ ενθμζρωςθ επί του περιεχόμενου τθσ τροποποίθςθσ ι
με χωριςτό ζντυπο που ςυνοδεφει το λογαριαςμό κατανάλωςθσ,
ενϊ ταυτοχρόνωσ δυνάμει τθσ ιδίασ ενθμζρωςθσ κα
υπενκυμίηεται ςτον Πελάτθ το δικαίωμα καταγγελίασ του,
ςφμφωνα και με τα ανωτζρω υπό 6.2 αναφερόμενα.
7.3 Ο Προμθκευτισ δφναται να αναπροςαρμόςει μονομερώσ τθν
εγγφθςθ, ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτο άρκρο
9.2 των Γενικϊν Όρων τθσ φμβαςθσ.
7.4 Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι θ τροποποίθςθ των τιμολογίων του
Προμθκευτι, ςφμφωνα με τα ανωτζρω, δφναται να λαμβάνει
χϊρα, μετά τθν παρζλευςθ τθσ ελάχιςτθσ διάρκειασ τθσ
φμβαςθσ, όπωσ αυτι προςδιορίηεται ςτουσ Ειδικοφσ Όρουσ τθσ
φμβαςθσ.
7.5 Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι μεταβολζσ ςτισ Ρυκμιηόμενεσ
Χρεϊςεισ και ςτισ Λοιπζσ Χρεϊςεισ, οι οποίεσ βρίςκονται εκτόσ
ςφαίρασ επιρροισ του Προμθκευτι, δεν ςυνιςτοφν μονομερι
τροποποίθςθ των όρων τθσ φμβαςθσ από τον Προμθκευτι.
Άρκρο 8- Σιμολόγθςθ – Χρεώςεισ -Πλθρωμι
8.1. Ο Προμθκευτισ εκδίδει μθνιαίωσ τουσ Λογαριαςμοφσ
Κατανάλωςθσ.
8.2. Ο Λογαριαςμόσ Κατανάλωςθσ κα αποςτζλλεται ςε φυςικι
μορφι μζςω ταχυδρομείου και εάν επικυμεί ο Πελάτθσ, και ςε
θλεκτρονικι μορφι μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ που αναγράφεται ςτθν Αίτθςθ. Ο
Πελάτθσ δφναται να επιλζξει με μονομερι του διλωςθ τθν
αποκλειςτικι αποςτολι των Λογαριαςμϊν Κατανάλωςθσ ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςθ που αναγράφεται ςτθν Αίτθςθ (e-bill),
ςφμφωνα με τα ειδικότερα αναφερόμενα ςτο Ζντυπο Τπθρεςιϊν,
το οποίο ζχει αναρτθκεί ςτθν ιςτοςελίδα του Προμθκευτι.
8.3 Ο Πελάτθσ υποχρεοφται, να καταβάλλει πλιρωσ και
ολοςχερϊσ ςτον Προμθκευτι τα ποςά που αναγράφονται ςε
κάκε μθνιαίο λογαριαςμό. Οι χρεϊςεισ που επιβάλλονται από τον
Προμθκευτι υπολογίηονται βάςει των όρων τθσ φμβαςθσ, και
ειδικότερα βάςει του τιμολογίου ςτο οποίο ζχει ενταχκεί ο
Πελάτθσ και αναφζρεται ςτθν Αίτθςθ.
8.4 Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να εξοφλιςει τον κάκε λογαριαςμό
με τον τρόπο που αναγράφεται ςτθν Αίτθςθ, ωσ τθν
αναγραφόμενθ ςτο λογαριαςμό θμερομθνία πλθρωμισ, θ οποία
κα είναι είκοςι (20) θμζρεσ από τθν παράδοςθ του λογαριαςμοφ
ςτο ταχυδρομείο ι τθν αποςτολι ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ
που αναγράφεται ςτθν Αίτθςθ (e-bill) ι όπωσ ζχει ςυμφωνθκεί
ςτουσ Ειδικοφσ Όρουσ τθσ φμβαςθσ.
8.5 Ειδικότερα, ο λογαριαςμόσ περιλαμβάνει, πλζον των όςων
υποχρεωτικά προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νομοκεςία, και
εκτόσ και αν άλλωσ προβλζπεται ςε αυτι:
I.
τα οφειλόμενα ποςά για τθν ποςότθτα θλεκτρικισ
ενζργειασ που προμικευςε ο Προμθκευτισ ςτον
Πελάτθ, βάςει του τιμολογίου ςτο οποίο ζχει ενταχκεί ο
Πελάτθσ και αναφζρεται ςτθν Αίτθςθ και του άρκρου
10 κατωτζρω («Χρεώςεισ Προμικειασ»),
II.
τα οφειλόμενα ποςά που αντιςτοιχοφν ςτισ χρεϊςεισ
που βαρφνουν τον Πελάτθ και αφοροφν υπθρεςίεσ
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III.

IV.

V.

ςχετικζσ με τθν προμικεια θλεκτρικισ ενζργειασ που
παρζχονται από τρίτουσ, κακϊσ και ςε ανταποδοτικά
τζλθ, ςφμφωνα με τα εκάςτοτε οριηόμενα ςτθ
νομοκεςία («Ρυκμιηόμενεσ Χρεώςεισ»), ενδεικτικά
χρεϊςεισ για τθ χριςθ του Ελλθνικοφ υςτιματοσ
Μεταφοράσ και του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανομισ,
χρεϊςεισ υπθρεςιϊν κοινισ ωφζλειασ (ν. 4001/2001),
το ειδικό τζλοσ μείωςθσ εκπομπϊν αερίων ρφπων (ν.
2773/1999),
τα οφειλόμενα ποςά που αντιςτοιχοφν ςτισ χρεϊςεισ
που βαρφνουν τον Πελάτθ και αφοροφν τζλθ και
φόρουσ που αποδίδονται από τον Προμθκευτι ςε
τρίτουσ, ςφμφωνα με τα εκάςτοτε οριηόμενα ςτθ
νομοκεςία («Λοιπζσ Χρεώςεισ»), ενδεικτικά τον ειδικό
φόρο κατανάλωςθσ (ν. 2960/2001) το ειδικό τζλοσ του
νόμου 2093/1992, δθμοτικά τζλθ (ν. 25/1975),
δθμοτικοφσ φόρουσ (ν. 25/1975), και το τζλοσ ακίνθτθσ
περιουςίασ (ν. 25/1975),
τα οφειλόμενα ποςά για οποιεςδιποτε άλλεσ
υπθρεςίεσ τυχόν ςυμφωνοφνται με τουσ Ειδικοφσ
Όρουσ τθσ φμβαςθσ,
τον εκάςτοτε αναλογοφντα φόρο προςτικζμενθσ αξίασ
(Φ.Π.Α.).

8.6. Ρθτά ςυμφωνείται ότι τα μετρθτικά δεδομζνα που
αποςτζλλονται ςτον Προμθκευτι από το Διαχειριςτι του Δικτφου
Διανομισ μζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ι με άλλο μζςο
προκειμζνου ο Προμθκευτισ να προβεί ςτθν τιμολόγθςθ των
πελατϊν του, αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ των απαιτιςεων του
Προμθκευτι κατά του Πελάτθ μζχρι τθν ολοςχερι εξόφλθςθ
τουσ.
8.7. ε περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται λάκθ ςε Λογαριαςμό
Κατανάλωςθσ ωσ προσ τισ χρεϊςεισ που επιβλικθκαν ι τα
δεδομζνα μζτρθςθσ, ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να προβαίνει
άμεςα ςε διορκωτικι χρζωςθ ι πίςτωςθ, εκδίδοντασ διορκωτικό
λογαριαςμό ι ςυμψθφίηοντασ το ςχετικό ποςό ςτον επόμενο
τακτικό λογαριαςμό, ςφμφωνα με το άρκρο 38 παρ. 1 του Κϊδικα
Προμικειασ. Σα ποςά των διορκωτικϊν χρεϊςεων και πιςτϊςεων
καταβάλλονται ατόκωσ. Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να
ενθμερϊνει τον Πελάτθ ςχετικά με τα αίτια τθσ διόρκωςθσ, το
χρονικό διάςτθμα ςτο οποίο αυτι αναφζρεται, τισ αρχικζσ και τισ
διορκωμζνεσ τιμζσ των επθρεαηόμενων μεγεκϊν και να αναλφει
λεπτομερϊσ τον τρόπο προςδιοριςμοφ των τιμϊν αυτϊν και τον
υπολογιςμό των ςχετικϊν χρεϊςεων.
8.8 ε περίπτωςθ ανανζωςθσ τθσ φμβαςθσ για αόριςτο χρόνο
ςφμφωνα με το άρκρο 5.1 τθσ φμβαςθσ, κα παραμζνουν ςε ιςχφ
τα τιμολόγια που ζχουν ςυμφωνθκεί κατά τθν ςφναψθ τθσ
παροφςασ ςφμβαςθσ μζχρισ ότου ςυμφωνθκοφν νζα τιμολόγια
και εφεξισ ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊνει τον
Πελάτθ για κάκε επικείμενθ τροποποίθςθ του εφαρμοηόμενου
τιμολογίου του εγγράφωσ τουλάχιςτον εξιντα (60) θμζρεσ πριν
τθν ζναρξθ ιςχφοσ των νζων τιμολογίων, παρζχοντασ ςτον
Πελάτθ δικαίωμα καταγγελίασ τθσ φμβαςθσ, αηθμίωσ.
Άρκρο 9- Εγγφθςθ από Πελάτθ
9.1 Ο Πελάτθσ αναλαμβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ςτον
Προμθκευτι ωσ εγγφθςθ για τθν εμπρόκεςμθ εξόφλθςθ των
μελλοντικϊν οφειλϊν που απορρζουν από τθ φμβαςθ το
χρθματικό ποςό που αναφζρεται ςτουσ Ειδικοφσ Όρουσ τθσ
φμβαςθσ. Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ κα καταβάλλεται από τον
Πελάτθ προσ τον Προμθκευτι τθν θμερομθνία που ορίηεται ςτουσ
Ειδικοφσ Όρουσ τθσ φμβαςθσ.
9.2 Σο ποςό τθσ εγγφθςθσ δφναται να αναπροςαρμόηεται κατά τθ
διάρκεια ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ, ςε περίπτωςθ που παρατθρείται
ςθμαντικι απόκλιςθ των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ του Πελάτθ
ςε ςχζςθ με το εκτιμϊμενο ποςό που χρθςιμοποιικθκε για τον

κακοριςμό τθσ εγγφθςθσ, ι ςε περίπτωςθ επαναλαμβανόμενθσ
κακυςτζρθςθσ του Πελάτθ ςτθν εξόφλθςθ των λογαριαςμϊν του.
ε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τθσ εγγφθςθσ λόγω απόκλιςθσ
των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ του Πελάτθ ςε ςχζςθ με το
εκτιμϊμενο ποςό που χρθςιμοποιικθκε για τον κακοριςμό τθσ
εγγφθςθσ, το αναπροςαρμοςμζνο ποςό τθσ εγγφθςθσ κα ιςοφται
με το τιμολογθκζν ποςό κατανάλωςθσ των τελευταίων ενενιντα
(90) θμερϊν.
ε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τθσ εγγφθςθσ λόγω
επαναλαμβανόμενθσ κακυςτζρθςθσ του Πελάτθ ςτθν εξόφλθςθ
των λογαριαςμϊν του, το αναπροςαρμοςμζνο ποςό τθσ εγγφθςθσ
κα δφναται να ανζλκει μζχρι και το τιμολογθκζν ποςό
κατανάλωςθσ των τελευταίων εκατόν είκοςι (120) θμερϊν. τθν
περίπτωςθ αυτι, ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να ενθμερϊςει τον
Πελάτθ για τθν αναπροςαρμογι τθσ εγγφθςθσ και να χρεϊςει ι
να πιςτϊςει το ποςό τθσ διαφοράσ ςτον επόμενο λογαριαςμό
κατανάλωςθσ.
ε περίπτωςθ αναπροςαρμογισ τθσ εγγφθςθσ προσ τα άνω, ο
Πελάτθσ κα υποχρεοφται να εξοφλιςει το ςχετικό ποςό εντόσ τθσ
προκεςμίασ εξόφλθςθσ του λογαριαςμοφ κατανάλωςθσ, ςτον
οποίο το ποςό τθσ αφξθςθσ χρεϊνεται.
9.3 ε κάκε περίπτωςθ λφςθσ τθσ φμβαςθσ, το ποςό τθσ
εγγφθςθσ ςυμψθφίηεται με ποςά που οφείλει ο Πελάτθσ ςτον
Προμθκευτι δυνάμει τθσ φμβαςθσ. Συχόν πιςτωτικό υπόλοιπο
που προκφπτει μετά τον ςυμψθφιςμό καταβάλλεται ςτον Πελάτθ
ατόκωσ, εντόσ χρονικοφ διαςτιματοσ ενόσ (1) μθνόσ από τθν
ζκδοςθ του τελικοφ εκκακαριςτικοφ λογαριαςμοφ κατανάλωςθσ.
Άρκρο 10- Αναπροςαρμογι χρεώςεων Προμθκευτι (Ριτρα ΟΣ)
10.1 Σα Μζρθ ςυμφωνοφν ότι οι προ ΦΠΑ Χρεϊςεισ Προμικειασ
δφναται να αναπροςαρμόηονται επί τθ βάςει των διακυμάνςεων
ςτο άκροιςμα τθσ ΟΣ, προςαυξθμζνθσ κατά τον εκάςτοτε
ιςχφοντα ςυντελεςτι απωλειϊν δικτφου (ο οποίοσ κακορίηεται
από το Διαχειριςτι υςτιματοσ Μεταφοράσ και εγκρίνεται με
απόφαςθ τθσ ΡΑΕ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 126
παρ. 4 του ΚΔΕΜΗΕ). Η ΟΣ δθμοςιεφεται ςτθ ςελίδα του
Διαχειριςτι
υςτιματοσ
Μεταφοράσ
(http://www.admie.gr/leitoyrgiadedomena/
leitoyrgia-agorasilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseis-agoras) .
10.2 Οι χρεϊςεισ προμικειασ κα υπολογίηονται ωσ εξισ:
I.
Αν θ τιμι τθσ μζςθσ ΟΣ κατά τθν Περίοδο
Κατανάλωςθσ, προςαυξθμζνθσ κατά τον εκάςτοτε
ιςχφοντα ςυντελεςτι απωλειϊν δικτφου (ο οποίοσ
κακορίηεται από το Διαχειριςτι υςτιματοσ
Μεταφοράσ και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ ΡΑΕ,
ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο αρ. 126 παρ. 4 του
ΚΔΕΜΗΕ) (εφεξισ θ «Μζςθ Προςαρμοςμζνθ ΟΣ»)
κατά τθν Περίοδο Κατανάλωςθσ κυμαίνεται εντόσ των
ορίων 55 και 65€/ΜWh, δε κα πραγματοποιείται καμία
αφξθςθ ι μείωςθ των Χρεϊςεων Προμικειασ.
II.
Αν θ τιμι τθσ Μζςθσ Προςαρμοςμζνθσ ΟΣ κατά τθν
Περίοδο Κατανάλωςθσ είναι κάτω του ορίου των
55€/ΜWh, οι Χρεϊςεισ Προμικειασ κα μειϊνονται
κατά τθ διαφορά του ορίου των 55€/ΜWh με τθ Μζςθ
Προςαρμοςμζνθ ΟΣ.
III.
Αν θ τιμι τθσ Μζςθσ Προςαρμοςμζνθσ ΟΣ κατά τθν
Περίοδο Κατανάλωςθσ είναι άνω του ορίου των
65€/ΜWh, οι Χρεϊςεισ Προμικειασ κα αυξάνονται
κατά τθ διαφορά του ορίου των 65€/ΜWh με τθ Μζςθ
Προςαρμοςμζνθ ΟΣ.
10.3 Αυτζσ οι αυξομειϊςεισ των Χρεϊςεων Προμικειασ κα
εμφανίηονται ωσ διακριτζσ χρεϊςεισ ι πιςτϊςεισ ςτουσ
λογαριαςμοφσ κατανάλωςθσ που κα αποςτζλλει ο Προμθκευτισ
ςτον Πελάτθ. Οι χρεϊςεισ ΟΣ (προςαυξθμζνθσ κατά τον
εκάςτοτε ιςχφοντα ςυντελεςτι απωλειϊν δικτφου, ςφμφωνα με
τα ανωτζρω) κα αφοροφν μόνο εκκακαριςτικοφσ λογαριαςμοφσ
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και κα χρεϊνονται για τθν περίοδο εκκακάριςθσ όταν τα
πραγματικά δεδομζνα γίνονται διακζςιμα από τον αρμόδιο
διαχειριςτι. Η χρζωςθ αυτι μπορεί να είναι ςφγχρονθ με τον υπό
εξζταςθ εκκακαριςτικό λογαριαςμό ι ςε μετζπειτα λογαριαςμό
αλλά, κα αφορά τθν κατανάλωςθ τθσ υπό εξζταςιν περιόδου.
Άρκρο 11- Κακυςτζρθςθ εξόφλθςθσ από τον ΠελάτθΤπερθμερία
11.1 Από τθν επομζνθ τθσ ωσ άνω υπό 8.4 αναφερόμενθσ
θμερομθνίασ πλθρωμισ, θ κάκε ςχετικι οφειλι κακίςταται
λθξιπρόκεςμθ και απαιτθτι. Για κάκε λθξιπρόκεςμθ οφειλι του
Πελάτθ προσ τον Προμθκευτι, ο τελευταίοσ δικαιοφται να
επιβάλει ςτον Πελάτθ επιτόκιο υπερθμερίασ, ίςο με το ανϊτατο
νόμιμο επιτόκιο υπερθμερίασ, από τθν επομζνθ θμζρα που θ
οφειλι κατζςτθ λθξιπρόκεςμθ και απαιτθτι και μζχρι πλιρουσ
και ολοςχεροφσ εξοφλιςεϊσ τθσ.
11.2 ε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ δεν εξοφλιςει το οφειλόμενο
ποςό βάςει του λογαριαςμοφ εντόσ τθσ προκεςμίασ πλθρωμισ, ο
Προμθκευτισ προβαίνει ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:
IV.
αναγράφει το ποςό τθσ λθξιπρόκεςμθσ οφειλισ ςτον
αμζςωσ επόμενο λογαριαςμό και προςκζτει το ποςό
αυτό βεβαρθμζνο με το νόμιμο τόκο υπερθμερίασ ςτο
ςυνολικό οφειλόμενο ποςό του νζου λογαριαςμοφ που
ο Πελάτθσ οφείλει να καταβάλει εντόσ τθσ κανονικισ
προκεςμίασ πλθρωμισ του νζου λογαριαςμοφ.
V.
αν παρζλκει άπρακτθ και θ δεφτερθ κατά ςειρά
προκεςμία εξόφλθςθσ, ο Προμθκευτισ δφναται να
καταςτιςει τον Πελάτθ υπεριμερο και να υποβάλει
ςτον Διαχειριςτι του Δικτφου Διανομισ εντολι
απενεργοποίθςθσ
μετρθτι
φορτίου
(εντολι
αποςφνδεςθσ παροχισ) λόγω λθξιπρόκεςμων οφειλϊν,
θ οποία εντολι κοινοποιείται υποχρεωτικϊσ ςτον
Πελάτθ. Η εντολι απενεργοποίθςθσ μετρθτι φορτίου
δεν επιφζρει καμία αλλαγι ςτθν εκπροςϊπθςθ του
Πελάτθ. Αν αρκοφν οι λόγοι για τουσ οποίουσ ο
Προμθκευτισ υπζβαλε εντολι απενεργοποίθςθσ
μετρθτι
φορτίου,
τότε
προβαίνει
ςτθν
επανενεργοποίθςθ του μετρθτι φορτίου, ςφμφωνα με
τισ διαδικαςίεσ που προβλζπονται από τον αρμόδιο
διαχειριςτι και τον ΚΗΕ.
VI.
αν θ λθξιπρόκεςμθ οφειλι δεν εξοφλθκεί εντόσ δζκα
(10) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςτον Πελάτθ τθσ
εντολισ απενεργοποίθςθσ μετρθτι φορτίου, ο
Προμθκευτισ δφναται να καταγγείλει τθ φμβαςθ,
υποβάλλοντασ ςτον αρμόδιο διαχειριςτι διλωςθ
παφςθσ εκπροςϊπθςθσ του Πελάτθ, ενθμερϊνοντασ
ταυτόχρονα τον Πελάτθ. Σα αποτελζςματα τθσ εν λόγω
καταγγελίασ επζρχονται άμεςα, ςφμφωνα και με τα
ανωτζρω ςτο άρκρο 6.3 (ΙΙ) οριηόμενα. Σα ζξοδα
διακοπισ και επαναςφνδεςθσ τθσ Εγκατάςταςθσ
βαρφνουν αποκλειςτικά τον Πελάτθ.
11.3 Σα Μζρθ ρθτά διευκρινίηουν ότι ςε περίπτωςθ που διατάξεισ
τθσ εκάςτοτε κείμενθσ νομοκεςίασ ςχετιηόμενεσ με τθν καταβολι
από τον Πελάτθ Ρυκμιηόμενων Χρεϊςεων ι Λοιπϊν Χρεϊςεων,
ρυκμίηουν ειδικότερα ι διαφορετικά τισ προχποκζςεισ κζςθσ ςε
υπερθμερία του Πελάτθ και τα ςυνακόλουκα δικαιϊματα και
υποχρεϊςεισ του Προμθκευτι για απενεργοποίθςθ τθσ ςφνδεςθσ
και καταγγελία τθσ φμβαςθσ, οι διατάξεισ αυτζσ κα
εφαρμόηονται και κα διζπουν τα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ
των Μερϊν από τθ φμβαςθ.
Άρκρο 12- Αλλαγι του Προμθκευτι
12.1. Η αλλαγι Προμθκευτι επιτρζπεται μόνο ζπειτα από
προθγοφμενθ καταγγελία τθσ παροφςθσ ςφμφωνα με τα
προβλεπόμενα ςτο άρκρο 6.

12.2. Ο Προμθκευτισ υποχρεοφται να παράςχει ςτον Πελάτθ τισ
πλθροφορίεσ ςχετικά με τουσ Μετρθτζσ και τισ εγγραφζσ αυτϊν,
τισ οποίεσ ο Πελάτθσ ενδεχομζνωσ χρειάηεται για τθν αλλαγι
προμθκευτι, κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ
απαιτοφνται από το Διαχειριςτι του υςτιματοσ ι το Διαχειριςτι
του Δικτφου Διανομισ.
12.3. Οι πλθροφορίεσ παρζχονται εντόσ δεκατεςςάρων (14)
θμερολογιακϊν θμερϊν από τθν υποβολι ςχετικοφ ζγγραφου
αιτιματοσ του Πελάτθ προσ τον Προμθκευτι ι του νζου
προμθκευτι ςτον Προμθκευτι, εφόςον το αίτθμα ςυνοδεφεται
από ςχετικι εξουςιοδότθςθ του Πελάτθ προσ τον νζο
προμθκευτι.
Άρκρο 13- Ανωτζρα Βία
13.1 Για τουσ ςκοποφσ τθσ φμβαςθσ ωσ «Γεγονόσ Ανωτζρασ
Βίασ» νοείται οποιοδιποτε απρόβλεπτο γεγονόσ, ςυνκικθ ι
περίςταςθ, που επθρεάηει τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, το οποίο
εκφεφγει του ελζγχου του Μζρουσ το οποίο επθρεάηεται
δυςμενϊσ κατά τθν εκπλιρωςθ των ςυμβατικϊν του
υποχρεϊςεων, και δεν μπορεί να προβλεφκεί ι προλθφκεί παρά
τθν επιμζλεια του Μζρουσ που το επικαλείται. Ωσ Γεγονότα
Ανωτζρασ Βίασ νοοφνται ενδεικτικά τεχνικοί περιοριςμοί και
βλάβεσ ςτισ διεκνείσ διαςυνδζςεισ τθσ χϊρασ ι/και ςε ςυςτιματα
μεταφοράσ και δίκτυα διανομισ θλεκτρικισ ενζργειασ, τεχνικοί
περιοριςμοί και βλάβεσ ςτο Ελλθνικό φςτθμα Μεταφοράσ και
ςτο Ελλθνικό Δίκτυο Διανομισ, τυχόν ενζργειεσ ι παραλείψεισ
του Διαχειριςτι υςτιματοσ Μεταφοράσ και του Διαχειριςτι
Δικτφου Διανομισ. Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι θ οικονομικι
αδυναμία, κακϊσ και θ απεργία του προςωπικοφ οποιουδιποτε
των Μερϊν, ςε καμία περίπτωςθ δεν δφναται να κεωρθκεί ωσ
Γεγονόσ Ανωτζρασ Βίασ.
13.2 Σο Μζροσ που επικαλείται τθν εφαρμογι των διατάξεων του
παρόντοσ άρκρου, υποχρεοφται να καταβάλει κάκε δυνατι
επιμζλεια προκειμζνου να αποτρζψει τισ δυςμενείσ επιπτϊςεισ ι
τυχόν δυςμενι επακόλουκα του Γεγονότοσ Ανωτζρασ Βίασ και να
αναλάβει άμεςα, αφότου εκλείψει το Γεγονόσ Ανωτζρασ Βίασ,
όλεσ τισ υποχρεϊςεισ του που απορρζουν από τθ φμβαςθ.
13.3 Ρθτϊσ ςυμφωνείται ότι θ επζλευςθ Γεγονότοσ Ανωτζρασ
Βίασ, το οποίο επθρεάηει τθν εκτζλεςθ τθσ φμβαςθσ, κα
αποτελεί μόνο λόγο αναςτολισ ιςχφοσ τθσ φμβαςθσ ι
κακυςτζρθςθσ εκπλιρωςθσ των ςυμβατικϊν υποχρεϊςεων των
Μερϊν, για το χρονικό διάςτθμα που υφίςταται ι αναπτφςςει τα
αποτελζςματά του, και δεν κεμελιϊνει δικαίωμα αποηθμίωςθσ
των Μερϊν.
Άρκρο 14- Εμπιςτευτικότθτα
14.1 Οι όροι και οι ςυμφωνίεσ τθσ φμβαςθσ, κακϊσ και όλεσ οι
πλθροφορίεσ που γνωςτοποιοφνται δυνάμει ι ςε ςχζςθ με τθν
εκτζλεςθ αυτισ, μεταξφ των οποίων ςυμπεριλαμβάνονται και
οποιεςδιποτε γνωςτοποιιςεισ ζγιναν κατά τθ διάρκεια
διαδικαςίασ διαιτθςίασ, κεωροφνται Εμπιςτευτικζσ Πλθροφορίεσ
κατά τθ διάρκεια τθσ φμβαςθσ και για χρονικό διάςτθμα τριϊν
(3) ετϊν μετά τθν λιξθ ι με οποιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ
φμβαςθσ και απαγορεφεται να γνωςτοποιθκοφν είτε εν όλω είτε
εν μζρει από το Μζροσ που είναι αποδζκτθσ αυτϊν των
πλθροφοριϊν ςε οποιοδιποτε τρίτο πρόςωπο, χωρίσ τθν
προθγοφμενθ ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του αντιςυμβαλλόμενου
Μζρουσ.
14.2 Δεν κεωροφνται Εμπιςτευτικζσ και ωσ εκ τοφτου δεν
εμπίπτουν ςτθν ανωτζρω απαγόρευςθ οι πλθροφορίεσ που τθ
ςτιγμι τθσ αποκαλφψεϊσ τουσ ζχουν ιδθ καταςτεί δθμόςια
γνωςτζσ, εκείνεσ που ευρίςκονται ςτθν κατοχι Μζρουσ νομίμωσ
και αποδεδειγμζνωσ προ τθσ αποκαλφψεϊσ τουσ ι που
αποκτικθκαν από Μζροσ νομίμωσ, κακϊσ και οι πλθροφορίεσ
που κατά τθν κείμενθ νομοκεςία,
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απαιτείται να κοινοποιθκοφν ςε οποιονδιποτε δυνάμει νόμου ι
δικαςτικισ αποφάςεωσ.
14.3 Κανζνα Μζροσ δεν οφείλει να ζχει τθν προθγοφμενθ
ςυγκατάκεςθ του αντιςυμβαλλόμενου Μζρουσ για γνωςτοποίθςθ
Εμπιςτευτικϊν Πλθροφοριϊν:
I.
ςε διευκυντζσ, υπαλλιλουσ, ςυνδεδεμζνεσ επιχειριςεισ
του Μζρουσ που γνωςτοποιεί και ςε διευκυντζσ και
υπαλλιλουσ αυτϊν, οι οποίοι κα ζχουν ομοίωσ
αναλάβει υποχρεϊςεισ εχεμφκειασ για τισ πράξεισ των
οποίων το Μζροσ κα ευκφνεται εισ ολόκλθρον με
αυτοφσ.
II.
ςε πρόςωπα που δεςμεφονται με επαγγελματικό τρόπο
από το Μζροσ που γνωςτοποιεί ι για λογαριαςμό του
(π.χ. επαγγελματικοί ςφμβουλοι του Μζρουσ αυτοφ), τα
οποία κα ζχουν ομοίωσ αναλάβει υποχρεϊςεισ
εχεμφκειασ και για τισ πράξεισ των οποίων το Μζροσ κα
ευκφνεται εισ ολόκλθρο με αυτά.
III.
ςε οποιαδιποτε άλλθ υπθρεςία, αρχι ι φορζα μόνο
όμωσ μζχρι του βακμοφ που το Μζροσ είναι
υποχρεωμζνο από το νόμο να προβεί ςε τζτοιεσ
γνωςτοποιιςεισ ι ςε οποιονδιποτε και ςτο βακμό που
απαιτείται ςτο πλαίςιο διοικθτικισ, διαιτθτικισ ι
δικαςτικισ διαδικαςίασ.
IV.
ςε οποιοδιποτε χρθματοδοτικό/πιςτωτικό ίδρυμα,
ςτουσ διευκυντζσ και υπαλλιλουσ του ιδρφματοσ
αυτοφ, ςτουσ ςυμβοφλουσ του ιδρφματοσ αυτοφ, ι ςε
οποιοδιποτε πλθρεξοφςιο με γενικι ι ειδικι
πλθρεξουςιότθτα του Μζρουσ που γνωςτοποιεί, αλλά
μόνο μζχρι του ςθμείου που απαιτείται τζτοια
γνωςτοποίθςθ,
προκειμζνου
να
επιτευχκεί
χρθματοδότθςθ του Μζρουσ ι να ενεργιςει ο ωσ άνω
πλθρεξοφςιοσ, και με τθν προχπόκεςθ ότι τα ωσ άνω
ιδρφματα ι πλθρεξοφςιοι κα ζχουν ομοίωσ αναλάβει
υποχρεϊςεισ εχεμφκειασ και για τισ πράξεισ των οποίων
το Μζροσ κα ευκφνεται εισ ολόκλθρον με αυτά.
V.
ςε διαιτθτι/επιδιαιτθτι που ζχει διοριςκεί ςφμφωνα
με τουσ όρουσ τθσ φμβαςθσ.
τισ ανωτζρω υπό (ΙΙ) ζωσ (V) περιπτϊςεισ του παρόντοσ άρκρου,
το Μζροσ που κοινοποιεί οφείλει να προβαίνει ςτθν ελάχιςτθ
δυνατι γνωςτοποίθςθ Εμπιςτευτικϊν Πλθροφοριϊν που
απαιτοφνται και επίςθσ, εφόςον αυτό είναι εφικτό και
επιτρζπεται, πριν από τθν κοινοποίθςθ, ι ζςτω εκ των υςτζρων,
να ενθμερϊνει το αντιςυμβαλλόμενο Μζροσ για τθν
γνωςτοποίθςθ, το βακμό αυτισ και τθν ταυτότθτα των
προςϊπων ςτα οποία κοινοποιείται θ πλθροφορία, κακϊσ και να
ελαχιςτοποιεί τθν περαιτζρω γνωςτοποίθςθ Εμπιςτευτικϊν
Πλθροφοριϊν.
14.4 Σα Μζρθ ρθτϊσ ςυνομολογοφν ότι ο Προμθκευτισ
δικαιοφται να αποκαλφπτει Εμπιςτευτικζσ Πλθροφορίεσ ςχετικά
με τθ φμβαςθ:
I.
ςε τρίτουσ με τουσ οποίουσ ζχει ςυμβλθκεί για τθν
αξιολόγθςθ τθσ πιςτολθπτικισ ικανότθτασ του Πελάτθ
ι/και τθσ ικανότθτάσ του να εκπλθρϊςει τισ
υποχρεϊςεισ του από τθ φμβαςθ ι/και για τθν
είςπραξθ λθξιπρόκεςμων οφειλϊν του Πελάτθ ζναντι
του Προμθκευτι,
II.
ςε τρίτουσ προμθκευτζσ ςχετικά με τθν φπαρξθ
λθξιπρόκεςμων
οφειλϊν
ι
τυχόν
εντολϊν
απενεργοποίθςθσ μετρθτι φορτίου (αποςφνδεςθσ
παροχισ) λόγω λθξιπρόκεςμων οφειλϊν, για χρονικό
διάςτθμα που δεν υπερβαίνει τουσ τελευταίουσ δϊδεκα
(12) μινεσ, ενδεικτικά ςτο πλαίςιο επεξεργαςίασ
αίτθςθσ του Πελάτθ για αλλαγι προμθκευτι, και
III.
ςτθ ΡΑΕ προκειμζνου θ τελευταία να διεξάγει ζρευνεσ
γνϊμθσ ςτο πλαίςιο των ελεγκτικϊν τθσ αρμοδιοτιτων.

Άρκρο 15- Εκχώρθςθ
15.1 Δεν επιτρζπεται εκχϊρθςθ τθσ φμβαςθσ από τον
Προμθκευτι ςε τρίτο χωρίσ προθγοφμενθ ςυμφωνία του Πελάτθ.
15.2 Επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ από τον Προμθκευτι τθσ απαίτθςθσ
του Προμθκευτι κατά του Πελάτθ επί του τιμιματοσ τθσ
φμβαςθσ και ειδικότερα τθσ απαίτθςθσ του Προμθκευτι ςε
ςχζςθ με ποςά
των λογαριαςμϊν κατανάλωςθσ, πλθν των ποςϊν που ο
Προμθκευτισ υποχρεοφται να αποδίδει ςε τρίτουσ, ςφμφωνα με
τθν ιςχφουςα νομοκεςία.
15.3. ε περίπτωςθ επιγενόμενου εταιρικοφ μεταςχθματιςμοφ, ο
κακολικόσ διάδοχοσ του Προμθκευτι, υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ
και εκ του Νόμου ςτα δικαιϊματα και τισ υποχρεϊςεισ του
Προμθκευτι.
Άρκρο 16- Εφαρμοςτζο Δίκαιο
16.1. Η παροφςα ςφμβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και
ειδικότερα από τον ΚΠΗΕ και τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νομοκεςία
και ρυκμιςτικό πλαίςιο ωσ προσ τθν προμικεια θλεκτρικισ
ενζργειασ.
16.2. Σα ςυμβαλλόμενα μζρθ αναλαμβάνουν τθν υποχρζωςθ να
καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια, προκειμζνου κάκε
διαφορά απορρζουςα εκ τθσ εκτελζςεωσ τθσ παροφςθσ, να
διευκετθκεί φιλικά.
16.3 ε κάκε περίπτωςθ, για κάκε διαφωνία μεταξφ Πελάτθ και
Προμθκευτι, ο Πελάτθσ μπορεί να απευκυνκεί ςτο υνιγορο του
Καταναλωτι, ι ςε κάκε άλλο αρμόδιο όργανο που προβλζπεται
από τθν κείμενθ νομοκεςία, που λειτουργεί ωσ εξωδικαςτικό
όργανο ςυναινετικισ επίλυςθσ διαφορϊν.
16.4. τθν περίπτωςθ που οι παραπάνω προςπάκειεσ αποβοφν
άκαρπεσ, θ επίλυςθ των εν λόγω διαφορϊν υπάγεται ςτθν
αποκλειςτικι αρμοδιότθτα των Δικαςτθρίων τθσ Ακινασ.
16.5. Ειδικϊσ, ςε περίπτωςθ διαφωνίασ του Πελάτθ ωσ προσ το
ποςό του Λογαριαςμοφ Κατανάλωςθσ, ακολουκείται θ εξισ
διαδικαςία, ωσ προχπόκεςθ προςφυγισ ςε ζνδικα μζςα ι
εξωδικαςτικι ςυναινετικι διαδικαςία (άρκρο 45 παρ.3, 4 ΚΠΗΕ):
I.
Ο Πελάτθσ οφείλει να υποβάλει τεκμθριωμζνεσ
αντιρριςεισ εγγράφωσ προσ τθν Εταιρεία, πριν τθ λιξθ
τθσ προκεςμίασ εξόφλθςθσ του Λογαριαςμοφ
Κατανάλωςθσ
που
ζπεται του
Λογαριαςμοφ
Κατανάλωςθσ που αμφιςβθτείται.
II.
Η Εταιρεία, εντόσ δζκα (10) εργάςιμων θμερϊν από τθ
λιψθ των αντιρριςεων του Πελάτθ, αποφαίνεται
τεκμθριωμζνα, οριςτικοποιεί τα ποςά των πλθρωμϊν,
και κοινοποιεί ςτον Πελάτθ Σελικι Κατάςταςθ
Πλθρωμϊν και ιςτορικό δεδομζνων κατανάλωςθσ,
κζτοντασ προκεςμία εξόφλθςθσ τουλάχιςτον δζκα (10)
εργάςιμων θμερϊν και ςε κάκε περίπτωςθ όχι
ςυντομότερθ από τθν προκεςμία εξόφλθςθσ του
Λογαριαςμοφ Κατανάλωςθσ που αμφιςβθτείται.
Ο Πελάτθσ, εφόςον ςυμφωνεί, καταβάλει το ποςό τθσ Σελικισ
Κατάςταςθσ Πλθρωμϊν, εντόσ τθσ προκεςμίασ που αναγράφεται
ςε αυτιν.
Άρκρο 17- Προςταςία Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα.
17.1. Ο Προμθκευτισ, ωσ υπεφκυνοσ επεξεργαςίασ,
επεξεργάηεται τα δεδομζνα προςωπικοφ χαρακτιρα του Πελάτθ,
λαμβάνοντασ όλα τα κατάλλθλα τεχνικά και οργανωτικά μζτρα
για τθ διαςφάλιςθ του απορριτου, τθσ αςφάλειασ τθσ
επεξεργαςίασ των δεδομζνων και τθσ προςταςίασ τουσ από
τυχαία ι ακζμιτθ καταςτροφι, απϊλεια, αλλοίωςθ,
απαγορευμζνθ διάδοςθ ι πρόςβαςθ και κάκε άλλθσ μορφι
ακζμιτθ επεξεργαςία.
17.2. κοπόσ τθσ επεξεργαςίασ είναι: α) θ παροχι προμικειασ
θλεκτρικισ ενζργειασ, β) θ εκπλιρωςθ υποχρεϊςεων που
απορρζουν από το νόμο, κανονιςτικζσ πράξεισ και αποφάςεισ
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αρχϊν ι δικαςτθρίων, γ) θ επίτευξθ εμπορικϊν ςκοπϊν και ιδίωσ
θ προϊκθςθ, προβολι και διαφιμιςθ προϊόντων και υπθρεςιϊν
του ομίλου ΕΛΣΑ, μζςω μθνυμάτων θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου,
τθλεφϊνου, ταχυδρομείου, SMS, μζςων κοινωνικισ δικτφωςθσ
και άλλων διαφλων επικοινωνίασ, εφόςον ζχει χορθγθκεί θ
ςυγκατάκεςι του Πελάτθ. Η χριςθ για εμπορικοφσ ςκοποφσ
ενδζχεται να περιλαμβάνει τθν ανάλυςθ προφίλ με τθ
ςυναλλακτικι ςυμπεριφορά κάκε Πελάτθ, προκειμζνου ο
Προμθκευτισ να προςαρμόςει τα προϊόντα και τισ υπθρεςίεσ του
και να ανταποκρικεί ςτισ ανάγκεσ και τισ απαιτιςεισ των
Πελατϊν.
17.3. Είδοσ επεξεργαηόμενων δεδομζνων: α) τα δεδομζνα
προςωπικοφ χαρακτιρα που περιζχονται ςτισ αιτιςεισ ςφμβαςθσ
παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ, κακϊσ και αυτά που κα
προζλκουν από τθ λειτουργία τθσ ςφμβαςθσ, β) όςα ο
Προμθκευτισ ςυλλζγει νόμιμα από δθμόςια προςβάςιμεσ πθγζσ,
γ) τα ςτοιχεία εγγραφισ του Πελάτθ ςτθν ιςτοςελίδα, εφόςον
γίνεται χριςθ των ψθφιακϊν, ι διαδικτυακϊν υπθρεςιϊν του
Προμθκευτι.
17.4. Αποδζκτεσ των δεδομζνων μπορεί να είναι: α) ο
Προμθκευτισ και οι κυγατρικζσ του, β) ΔΕΔΔΗΕ και ΑΔΜΗΕ γ)
τρίτοι ςτουσ οποίουσ ο Προμθκευτισ ανακζτει τθν εκτζλεςθ
ςυγκεκριμζνων ενεργειϊν για λογαριαςμό του (εκτελοφντεσ τθν
επεξεργαςία), κακϊσ και δ) δθμόςιοι φορείσ ι/και δικαςτικζσ
αρχζσ, ςτο πλαίςιο των αρμοδιοτιτων τουσ.
17.5. Χρόνοσ τιρθςθσ. Σα δεδομζνα τθροφνται: 20 ζτθ για τουσ
οικιακοφσ καταναλωτζσ και 5 ζτθ για τουσ εμπορικοφσ χριςτεσ
από τθν με οποιονδιποτε τρόπο λιξθ τθσ ςφμβαςθσ. Οι χρόνοι
αυτοί παρατείνονται ςε περίπτωςθ δικαςτικϊν ενεργειϊν μζχρι
τθν ζκδοςθ αμετάκλθτθσ δικαςτικισ απόφαςθσ ι τθν με άλλο
τρόπο οριςτικι επίλυςθ τθσ διαφοράσ. ε περίπτωςθ μθ ςφναψθσ
ςφμβαςθσ, τα δεδομζνα τθροφνται από τον Προμθκευτι για 3
ζτθ. Μετά τθν πάροδο των ανωτζρω χρόνων, τα προςωπικά
δεδομζνα καταςτρζφονται.
17.6. Δικαιϊματα υποκειμζνου δεδομζνων. Ο Πελάτθσ ζχει τα
εξισ δικαιϊματα:
α. Να γνωρίηει ποια δεδομζνα του αποτελοφν ι
αποτζλεςαν αντικείμενο επεξεργαςίασ και να ηθτά από
τον Προμθκευτι αντίγραφο των πλθροφοριϊν του. Ο
Προμθκευτισ ενδζχεται να επιβάλει ςτον Πελάτθ
εφλογο τζλοσ για τθν παροχι των πλθροφοριϊν ι να
μθν απαντιςει ςτο αίτθμά του, εφόςον είναι
προδιλωσ αβάςιμο ι υπερβολικό. Πρόςκετα
αντίγραφα δεδομζνων υπόκεινται ςε εφλογο τζλοσ για
διοικθτικά ζξοδα.
β. Να διορκϊςει ι/και να ενθμερϊςει τα προςωπικά
του δεδομζνα, ϊςτε να είναι πλιρθ, ακριβι και
επίκαιρα.
γ. Να προβάλει αντιρριςεισ και να εναντιωκεί ςτθν
επεξεργαςία των δεδομζνων που τον αφοροφν.
δ. Να αιτθκεί τθ διαγραφι των δεδομζνων του. Ο
Προμθκευτισ ζχει δικαίωμα να αρνθκεί το αίτθμα για
διαγραφι των δεδομζνων εάν θ τιρθςι τουσ είναι
απαραίτθτθ για τθ κεμελίωςθ, άςκθςθ ι υποςτιριξθ
νομίμων δικαιωμάτων του.
ε. Να λαμβάνει τα δεδομζνα με δομθμζνο, κοινϊσ
χρθςιμοποιοφμενο και αναγνϊςιμο από μθχανιματα
μορφότυπο και να τα διαβιβάηει ςε άλλον υπεφκυνο
επεξεργαςίασ, χωρίσ αντίρρθςθ από τον Προμθκευτι ι
να ηθτιςει τθν απευκείασ διαβίβαςι τουσ ςε άλλον
υπεφκυνο επεξεργαςίασ, εφόςον είναι τεχνικά εφικτό.
Σο δικαίωμα αυτό προχποκζτει τθν επεξεργαςία των
δεδομζνων με αυτοματοποιθμζνα μζςα.
ςτ. Να μθν λαμβάνει ςτο μζλλον επικοινωνίεσ
marketing.

η. Να υποβάλει καταγγελία ςτθν Αρχι Προςταςίασ
Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα.
17.7. Ο Πελάτθσ προκειμζνου να αςκιςει τα δικαιϊματα που
αναφζρονται ςτα ςτοιχεία α. ζωσ ςτ. τθσ παρ. 18.6. κα πρζπει να
απευκυνκεί εγγράφωσ ςτον Προμθκευτι. Ο Προμθκευτισ
οφείλει να ανταποκρικεί εντόσ μθνόσ από τθν παραλαβι του
αιτιματοσ. Η ανωτζρω προκεςμία μπορεί να παρατακεί κατά (2)
δφο ακόμα μινεσ. τθν περίπτωςθ αυτι κα ενθμερωκεί εντόσ τθσ
αρχικισ προκεςμίασ για τθν εν λόγω παράταςθ, κακϊσ και για
τουσ λόγουσ που τθν επιβάλουν.
17.8. Κατά τθν άςκθςθ των προαναφερόμενων δικαιωμάτων και
για τθν ικανοποίθςι τουσ, ενδζχεται να ηθτθκεί θ επαλικευςθ
τθσ ταυτότθτασ του Πελάτθ.
17.9. Για οποιοδιποτε ηιτθμα ςχετικό με τθν επεξεργαςία των
προςωπικϊν δεδομζνων, ο Πελάτθσ μπορεί να απευκυνκεί ςτον
Τπεφκυνο Προςταςίασ Δεδομζνων Προςωπικοφ Χαρακτιρα του
Προμθκευτι, ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ: dpo@elta-net.gr.
Άρκρο 18- Λοιποί όροι.
18.1Όλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ςυμφωνοφνται
ουςιϊδεισ και τροποποιοφνται μόνο ρθτϊσ και εγγράφωσ και
μόνο προσ υλοποίθςθ αυτϊν των ςκοπϊν.
18.2. Όλεσ οι γνωςτοποιιςεισ, οχλιςεισ, αιτιςεισ ι οποιαδιποτε
ζγγραφα που προβλζπονται ςτθν παροφςα κα κοινοποιοφνται
ςτισ διευκφνςεισ των ςυμβαλλόμενων μερϊν που αναφζρονται
ςτθν Αίτθςθ ι ςε διευκφνςεισ που τυχόν γνωςτοποιθκοφν
εγγράφωσ ςτο μζλλον. Ο Πελάτθσ ζχει
υποχρζωςθ να
ενθμερϊνει τον Προμθκευτι αμελλθτί για οποιαδιποτε
μεταβολι των ςτοιχείων που διλωςε ςτθν Αίτθςι του. Η
εκάςτοτε διεφκυνςθ που δθλϊκθκε τελευταία κεωρείται νόμιμθ
ζδρα του ςυμβαλλομζνου τον οποίο αφορά, ςτθν οποία νόμιμα
κοινοποιοφνται τα κατά τθν παροφςα ζγγραφα και παράγονται τα
κατά Νόμο και τθν παροφςα αποτελζςματα.
18.3 Η ακυρότθτα κάποιου όρου τθσ φμβαςθσ δεν κα επιδρά
κατά κανζνα τρόπο ςτο κφροσ και τθ δεςμευτικότθτα των
υπολοίπων όρων τθσ και δεν ςυνεπάγεται τθν ακυρότθτα
ολόκλθρθσ τθσ φμβαςθσ.
18.4Η παράλειψθ ι κακυςτζρθςθ οποιουδιποτε Μζρουσ να
αςκιςει νόμιμα ι ςυμβατικά δικαιϊματά του δεν μπορεί να
ερμθνευκεί ωσ παραίτθςθ από τα δικαιϊματα αυτά.
18.5 ε περίπτωςθ ςυγκρουόμενων ι αντιφατικϊν ρυκμίςεων
μεταξφ των Γενικϊν και των Ειδικϊν Όρων τθσ φμβαςθσ, τα
Μζρθ ςυμφωνοφν ότι κα υπεριςχφουν τα προβλεπόμενα ςτουσ
Ειδικοφσ Όρουσ.

υμφωνϊ με τουσ παραπάνω όρουσ
Ημερομθνία …………………
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