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∆.Ο.Υ.:
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ΚΙΝΗΤΟ:

ΤΥΠΟΣ ΠΕΛΑΤΗ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ/ ∆ΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ:

Τ.Κ.:

ΠΟΛΗ:

Ι∆ΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΜΙΣΘΩΤΗΣ | ΑΛΛΟ: ................................................................

E-MAIL:

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ

Ο∆ΟΣ:

ΑΡ:

Τ.Κ.:

ΠΟΛΗ:

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ (ΗΚΑΣΠ):
∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡOX.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΑΡΟΧΗΣ:

Ο∆ΟΣ:

ΑΡ:

ΠΟΛΗ:

Τ.Κ.:
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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΑΡΟΧΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
ΒΑΣΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:

ΟΙΚΙΑΚΟΣ (ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ)

ΕΙ∆ΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΗ:
ΟΑ1: ΚΟΥΖΙΝΑ

ΟΑ2: ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΑ3: ΚΟΥΖΙΝΑ & ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΑ4: ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΟΑ5: ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ

ΟΑ6: ΑΥΤΟΝΟΜΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ & ΖΕΣΤΟ ΝΕΡΟ & KOYZINA

ΤΥΠΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ:
ΕΓΚΑΤΕΣΤΗΜΕΝΗ ΙΣΧΥΣ (kcal/h):
ΕΝΕΡΓΗ ΠΑΡΟΧΗ:

ΝΑΙ

ΟΧΙ

∆ΕΣΜΕΥΜΕΝΗ ΩΡΙΑΙΑ ∆ΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ (Nm3/h):

ΑΡΙΘΜΟΣ ΜΕΤΡΗΤΗ (S/N):

ΑΡΧΙΚΗ ΕΝ∆ΕΙΞΗ (m3):

ΠΟΣΟ ΕΓΓΥΗΣΗΣ (€):

∆ηλώνω ότι ο χρήστης της παροχής φυσικού αερίου εντάσσεται στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών.

ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ / ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
GAS HOME FIX
ΑΛΛΑΓΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ

ΕΠΑΝΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ

ΠΡΩΤΗ ΤΡΟΦΟ∆ΟΤΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ

∆ΙΑ∆ΟΧΗ/ΜΕΤΑΒΙΒΑΣΗ

ΑΠΟ∆ΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΟΧΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΙΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ («ΣΥΜΒΑΣΗ»)
ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΕΙ∆ΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ ΤΗΣ ΣΥΜΒΑΣΕΩΣ ΟΠΩΣ ΣΥΝΑΠΤΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ ΑΙΤΗΣΗ

Με την υπογραφή της παρούσας Αίτησης δηλώνω ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι:

1. Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν.1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα
στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα Αίτηση και όλα τα στοιχεία που σας προσκοµίζω είναι πλήρη, αληθή και ακριβή,
αναγνωρίζω δε ρητώς το δικαίωµα της «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» να ελέγχει την ακρίβεια των παραπάνω
στοιχείων. Αναλαµβάνω τη δέσµευση να γνωστοποιήσω αµέσως και σε κάθε περίπτωση εντός δύο (2) εργασίµων ηµερών
οποιαδήποτε µεταβολή των παραπάνω στοιχείων στην «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ».
2. Ανέγνωσα, κατανόησα πλήρως και αποδέχοµαι χωρίς επιφυλάξεις τα προσφερόµενα τιµολόγια, τους Γενικούς & Ειδικούς
Όρους της Σύµβασης για την Προµήθειας Φυσικού Αερίου όπως αυτοί συνάπτονται στην παρούσα Αίτηση.
3. ∆ηλώνω υπευθύνως ότι είµαι o νόµιµος χρήστης της εγκατάστασης στην οποία αφορά ο ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΚΩ∆ΙΚΟΣ
ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑ∆ΟΣΗΣ («ΗΚΑΣΠ») που αναγράφεται ανωτέρω και αναγνωρίζω ότι έχω την πλήρη και αποκλειστική
ευθύνη ως προς την ακρίβεια και το περιεχόµενο των δηλώσεών µου. Έλαβα γνώση του Εµπορικού Προγράµµατος Φυσικού
Αερίου της «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το επέλεξα µε την έγγραφη αποδοχή της παρούσας Αιτήσεως.
4. ∆ια της παρούσης αποδοχής παρέχω ρητά την εξουσιοδότηση προς την «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
όπως ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του/των µετρητή/τών της/των Παροχής/ών µου µε τα ως άνω
στοιχεία, ενώπιον του ∆ιαχειριστή Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς (∆ΕΣΦΑ Α.Ε.) και του εκάστοτε ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου
∆ιανοµής, για την αλλαγή προµηθευτή φυσικού αερίου, την αρχική ενεργοποίηση ή επαναλειτουργία της σύνδεσης εάν
απαιτείται, καθώς και να αιτείται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου τα σχετικά ιστορικά δεδοµένα
[για χρονική περίοδο που δεν υπερβαίνει τα δύο (2) έτη] και τα τεχνικά χαρακτηριστικά της/των Παροχής/ών µου.
5. ∆ια της παρούσης αποδοχής παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή µου να καταχωρούνται τα ανωτέρω προσωπικά µου δεδοµένα
(όνοµα, επώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο, κ.λπ.), καθώς και τα στοιχεία του λογαριασµού µου κατανάλωσης Φυσικού Αερίου στο
Αρχείο Καταναλωτών που διατηρεί η Εταιρεία.
6. ∆ια της παρούσης αποδοχής παρέχω ρητά τη συγκατάθεσή µου για την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ/ΥΠΟΓΡΑΦΗ/ΣΦΡΑΓΙ∆Α ΣΥΝΕΡΓΑΤΗ

µε αφορούν µε σκοπό την επεξεργασία της Αίτησης και τη λειτουργία της Σύµβασης. Επίσης συναινώ ρητώς στη χρήση των
στοιχείων αυτών από συµβεβληµένους συνεργάτες της Εταιρείας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της ενηµέρωσής µου για το
Φυσικό Αέριο και της αποστολής λογαριασµών κατανάλωσης.
7. Έλαβα γνώση ότι η «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» εγγυάται την πλήρη συµµόρφωσή της µε το πλαίσιο
προστασίας των δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα (Ν.2472/1997, Ν. 3471/2006, ως τροποποιηµένος ισχύει µε το Ν.
3917/2011 και αποφάσεις ΑΠ∆ΠΧ) και ότι έχω όλα τα εκ νόµου δικαιώµατα και ιδίως αυτά της πρόσβασης στα δεδοµένα που µε
αφορούν, καθώς και δικαίωµα να ζητώ τη διόρθωσή τους, απευθυνόµενος στο Τµήµα Εξυπηρέτησης Καταναλωτών της «ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» - τηλέφωνο επικοινωνίας 18228.
8. ∆ηλώνω υπευθύνως ότι δεν υφίστανται ληξιπρόθεσµες οφειλές µου για κατανάλωση φυσικού αερίου σε άλλο προµηθευτή
φυσικού αερίου.
9. Αποδέχοµαι την επικοινωνία µέσω SMS, E-mail και ενηµερωτικών εντύπων για ενηµερωτικούς σκοπούς, τη χρήση και
διάθεση σε τρίτους στοιχείων επικοινωνίας µου για σκοπούς προώθησης πωλήσεων ή και υπηρεσιών και την εν γένει
επεξεργασία των προσωπικών µου δεδοµένων.
10. Υπέβαλα αντίγραφο του τελευταίου εκκαθαριστικού λογαριασµού φυσικού αερίου εκτός εάν η αίτηση αφορά πρώτη
ενεργοποίηση της σύνδεσης.

Παρατηρήσεις:

1. Η «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» δεν υποχρεούται να συνάψει σύµβαση, εάν δεν της παρέχονται όλες οι
αναγκαίες πληροφορίες.
2. Η «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» ενηµερώνει τον καταναλωτή εντός πέντε (5) ηµερών από τη λήψη της
Αίτησης για την αποδοχή της. Σε περίπτωση µη αποδοχής της Αίτησης, η «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ»
πληροφορεί εγγράφως και αιτιολογηµένα τον καταναλωτή εντός της ίδιας προθεσµίας.
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ανανέωση της Συµβάσεως. Σε περίπτωση ανανεώσεως της Συµβάσεως κατά τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα, θα εφαρµόζεται ο Όρος Γ6.5 της παρούσης.. Γ9.2 Για
το χρονικό διάστηµα από την λήξη ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση της Συµβάσεως µέχρι την παύση εκπροσωπήσεως του Μετρητή του Πελάτη από τον
Προµηθευτή, ο Πελάτης θα οφείλει στον Προµηθευτή, εν πάση περιπτώσει, αντάλλαγµα για τις ποσότητες Φυσικού Αερίου που θα καταναλωθούν στην
Εγκατάσταση. Γ9.3 Ο Προµηθευτής θα αποστέλλει ατοµική ειδοποίηση, έγγραφη ή ηλεκτρονική, στον Πελάτη, ενηµερώνοντάς τον για την επερχόµενη λήξη
διάρκειας ισχύος της Συµβάσεως έναν (1) συµβατικό µήνα προς επελεύσεως αυτής.
Γ10 Καταγγελία - Γ10.1 Ο Πελάτης δύναται οποτεδήποτε, κατά την διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως, συµπεριλαµβανοµένης της οιασδήποτε χρονικής
διάρκειας παρατάσεως αυτής, να καταγγείλει τη Σύµβαση κατόπιν εγγράφου προς τούτο ειδοποιήσεως του Προµηθευτή. Τα έννοµα αποτελέσµατα της
καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες µετά την παραλαβή της κατά τα ως άνω εγγράφου ειδοποιήσεως από τον Προµηθευτή. Γ10.2 Ο Προµηθευτής
δύναται ωσαύτως οποτεδήποτε, κατά την διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως, συµπεριλαµβανοµένης της οιασδήποτε χρονικής διάρκειας παρατάσεως αυτής, να
καταγγείλει τη Σύµβαση µε άµεση επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων της καταγγελίας αυτού και να προβεί στις προβλεπόµενες ενέργειες προς τον αρµόδιο
∆ιαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη, εφόσον ο Πελάτης έχει καταστεί υπερήµερος ως προς την εξόφληση ληξιπρόθεσµων
οφειλών κατά τα διαλαµβανόµενα υπό το Άρθρο Γ8 της Συµβάσεως. Γ10.3 Υπό την επιφύλαξη των διαλαµβανοµένων υπό τον Όρο Γ10.2 ανωτέρω, οιοδήποτε
συµβαλλόµενο µέρος δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση, εάν το έτερο συµβαλλόµενο µέρος παραβιάσει, για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30)
ηµερών, οιαδήποτε εκ των απορρεουσών από τη Σύµβαση υποχρεώσεών του, κατόπιν εγγράφου προς τούτο ειδοποιήσεως του µη υπαιτίου συµβαλλοµένου
µέρους προς το υπαίτιο συµβαλλόµενο µέρος, τάσσοντας ρητή προθεσµία δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών για την άρση της παραβιάσεως και ενηµερώνοντας
το υπαίτιο µέρος για τις συνέπειες που θα επέλθουν σε περίπτωση µη συµµορφώσεως αυτού εντός της ταχθείσης προθεσµίας. Εάν η ως άνω προθεσµία παρέλθει
άπρακτος, τα έννοµα αποτελέσµατα της κατά τα ανωτέρω οριζοµένης καταγγελίας επέρχονται άµεσα και η λήξη της Συµβάσεως ισχύει άνευ ετέρου µετά την
παρέλευση της ορισθείσης περιόδου των τριάντα (30) ηµερών. Γ10.4 Ρητώς συµφωνείται ότι σε περίπτωση κατά την οποία η Σύµβαση συνάπτεται µε τη
χορήγηση από τον Προµηθευτή στον Πελάτη ειδικής προσφοράς ή άλλης παροχής και ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύµβαση δι’ οιανδήποτε αιτία δεν ανάγεται σε
υπαιτιότητα του Προµηθευτή, προ της λήξεως της εν θέµατι ειδικής προσφοράς ή άλλης παροχής, ο Προµηθευτής δικαιούται να αναζητήσει κάθε µια και όλες
τις ειδικές παροχές που έχει/-ουν παρασχεθεί στον Πελάτη και ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει στον Προµηθευτή τα ποσά που θα κατέβαλλε, εάν δεν
ίσχυαν οι Ειδικοί Όροι της εκάστοτε προσφοράς.
Γ11 Γεγονότα Ανωτέρας Βίας - Γ11.1 Για τους σκοπούς της Συµβάσεως ως «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» νοείται οιοδήποτε γεγονός το οποίον επηρεάζει την
εκτέλεση της Συµβάσεως, µη δυνάµενο να προβλεφθεί ή προληφθεί παρά την επιµέλεια του συµβαλλοµένου µέρους που το επικαλείται [όπως ενδεικτικώς αλλά
όχι περιοριστικώς: θεοµηνίες, στάσεις κατά του πολιτεύµατος, πόλεµοι, εξεγέρσεις, σεισµοί, καταιγίδες, τυφώνες, πληµµύρες, εκρήξεις, απεργίες υπό
αναγνωρισµένων ενώσεων εργαζοµένων, ανταπεργίες, µέτρα, απαγορεύσεις και παρεµβάσεις δηµοσίων αρχών (π.χ. αστυνοµία, πυροσβεστική), τροµοκρατικές
ενέργειες, παρεµπόδιση των παρεχοµένων υπηρεσιών από τοπικούς φορείς ή/και κατοίκους της περιοχής, τεχνικοί περιορισµοί και βλάβες στις διεθνείς
διασυνδέσεις της χώρας ή/και σε άλλα διασυνδεδεµένα συστήµατα µεταφοράς ενέργειας, τεχνικοί περιορισµοί, βλάβες ή/και παραλείψεις του ∆ιαχειριστή κ.ο.κ.,
οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την µη τήρηση και εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου της αγοράς φυσικού αερίου], εκφεύγων δε του ελέγχου του
συµβαλλοµένου µέρους το οποίο επηρεάζεται δυσµενώς κατά την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκ της Συµβάσεως σε τέτοιο βαθµό, ώστε να καθίσταται
αδύνατη ή υπέρµετρα επαχθής η εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Γ11.2 Ρητώς συµφωνείται ότι τα συµβαλλόµενα µέρη δε θα φέρουν ευθύνη
ούτε θα θεωρηθεί αθέτηση των εκ της παρούσης απορρεουσών υποχρεώσεών τους, σε περίπτωση υπερηµερίας ή αδυναµίας εκπληρώσεως των συµβατικών
τους υποχρεώσεων εξ επελεύσεως Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, υπό την προϋπόθεση όµως ότι το συµβαλλόµενο µέρος το οποίο επηρεάζεται από το Γεγονός
Ανωτέρας Βίας και επιθυµεί να επικαλεστεί τις διατάξεις του Άρθρου αυτού, έχει προγενεστέρως ειδοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν -και εν πάση περιπτώσει το
αργότερο εντός πέντε (5) ηµερολογιακών ηµερών- το έτερο συµβαλλόµενο µέρος, εγγράφως, για την επέλευση του σχετικού γεγονότος. Γ11.3 Το
συµβαλλόµενο µέρος που επικαλείται του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, υποχρεούται να καταβάλει κάθε
δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή των δυσµενών επιπτώσεων του γεγονότος αυτού και την ανάληψη αµέσως µετά της παρελεύσεως του, όλων των
υποχρεώσεων που απορρέουν εκ της Συµβάσεως. Γ11.4 Ρητώς συµφωνείται ότι η επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, επηρεάζοντος την εκτέλεση της
Συµβάσεως δεν θεµελιώνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο δικαίωµα αποζηµιώσεως δι’ οιοδήποτε των συµβαλλοµένων µερών.
Γ12 Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα - Γ12.1 Το σύνολο των στοιχείων και πληροφοριών που υποβάλλονται στον Προµηθευτή από
τον Πελάτη και τα αρχεία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα που τηρούνται από αυτόν βάσει της Συµβάσεως, υπόκεινται στις διατάξεις του Ν. 2472/1997 «Περί
προστασίας του ατόµου από την επεξεργασία δεδοµένων προσωπικού χαρακτήρα» (ΦΕΚ 50/Α/10.04.1997) ως και του Ν. 3471/2006 «Προστασία δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και της ιδιωτικής ζωής στον τοµέα των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και τροποποίηση του ν.2472/1997» (ΦΕΚ 133/Α/28.06.2006), ως
τροποποιηµένος ισχύει µε το Ν. 3917/2011 «∆ιατήρηση δεδοµένων που παράγονται ή υποβάλλονται σε επεξεργασία σε συνάρτηση µε την παροχή διαθέσιµων
στο κοινό υπηρεσιών ηλεκτρονικών επικοινωνιών ή δηµόσιων δικτύων επικοινωνιών, χρήση συστηµάτων επιτήρησης µε τη λήψη ή καταγραφή ήχου ή εικόνας
σε δηµόσιους χώρους και συναφείς διατάξεις» (ΦΕΚ 22/Α/21.02.2011). Γ12.2 Ο Πελάτης δια της υπογραφής της Συµβάσεως δίδει τη ρητή συγκατάθεσή του
στον Προµηθευτή να καταγράφει και να καταρτίζει Αρχεία ∆εδοµένων, βάσει των Λογαριασµών Προµήθειας Φυσικού Αερίου του Πελάτη και τις συναλλαγές του
µε τον Προµηθευτή, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάγκη ορθής διαχειρίσεως των δραστηριοτήτων του Προµηθευτή και συµµορφώσεώς του µε τις εν
γένει νοµοθετικές διατάξεις. Γ12.3 ∆ια της υπογραφής της Συµβάσεως, ο Πελάτης συναινεί και δηλώνει ρητώς και ανεπιφυλάκτως ότι συγκατατίθεται στην
καταχώριση των προσωπικών του δεδοµένων (ονοµατεπώνυµο, διεύθυνση, τηλέφωνο κ.ο.κ.), καθώς και των στοιχείων του Λογαριασµού στο λογισµικό
πρόγραµµα ∆ιαχείρισης Πελατειακών Σχέσεων (Customer Relationship Management) που διατηρεί ο Προµηθευτής και ρητώς αποδέχεται τη χρησιµοποίηση των
στοιχείων αυτών από εξουσιοδοτηµένους, συµβεβληµένους συνεργάτες του Προµηθευτή αποκλειστικώς για τους σκοπούς της ενηµερώσεώς του για το Φυσικό
Αέριο, καθώς και της αποστολής των Λογαριασµών. Ο Πελάτης επίσης δικαιούται πλήρους προσβάσεως στα δεδοµένα που τον αφορούν, ως και στην διόρθωσή
τους, αφού απευθυνθεί προς τούτο στο αρµόδιο Τµήµα Εξυπηρετήσεως Πελατών του Προµηθευτή.
Γ13 Εκχώρηση - Γ13.1 ∆εν επιτρέπεται η εκχώρηση οιωνδήποτε δικαιωµάτων ή υποχρεώσεων που απορρέουν από τη Σύµβαση άνευ προηγουµένης
εγγράφου προς τούτο συναινέσεως του ετέρου συµβαλλοµένου µέρους πλην του ρητώς συµφωνούµενου από τα συµβαλλόµενα µέρη δικαιώµατος της
Εταιρείας να αναθέτει σε τρίτα µέρη, την αναζήτηση και είσπραξη των απορρεουσών από την παρούσα ληξιπρόθεσµων απαιτήσεων του Πελάτη γνωστοποιώντας
τους τα απολύτως αναγκαία προς το σκοπό αυτό δεδοµένα. Γ13.2 Ωσαύτως ρητώς συµφωνείται ότι επιτρέπεται η µεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Προµηθευτή
σε οιαδήποτε άλλη συνδεδεµένη εταιρεία του αυτού Οµίλου Εταιρειών υπό την έννοια του άρθρου 42ε του ν. 2190/1920 ως τροποποιηµένος εκάστοτε ισχύει,
οιασδήποτε απαιτήσεως, δικαιώµατος ή αγωγής που διατηρεί κατά του Πελάτη και απορρέει ή σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τη Σύµβαση ως και ότι σε
περίπτωση µελλοντικού εταιρικού µετασχηµατισµού, κατά την διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως, συµπεριλαµβανοµένης της οιασδήποτε χρονικής διάρκειας
παρατάσεως αυτής, ο καθολικός διάδοχος του Προµηθευτή, υπεισέρχεται αυτοδικαίως και εκ του νόµου στα δικαιώµατα και στις υποχρεώσεις του Προµηθευτή.
Γ14 Υπαναχώρηση - Ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αζηµίως εκ της Συµβάσεως, εντός δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών από την
υπογραφή της από τον ίδιο. Σε περίπτωση που προκύψουν χρεώσεις εντός του ως άνω διαστήµατος των δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών, αυτές
βαρύνουν τον Πελάτη.
Γ15 Εφαρµοστέο ∆ίκαιο & Επίλυση ∆ιαφορών - Γ15.1 Η Σύµβαση συµπεριλαµβανοµένων των Γενικών και Ειδικών Όρων αυτής διέπεται από το
Ελληνικό ∆ίκαιο και την εκάστοτε ισχύουσα νοµοθεσία ως και το ειδικότερο ρυθµιστικό πλαίσιο περί την προµήθεια Φυσικού Αερίου σε Επιλέγοντες Πελάτες. Γ
15.2 Τα συµβαλλόµενα µέρη δεσµεύονται να καταβάλλουν κάθε δυνατή προσπάθεια περί φιλικής διευθετήσεως εκάστης διαφοράς τους. Οµοίως ο Πελάτης
δύναται κατά τα εκάστοτε οριζόµενα εις την κείµενη νοµοθεσία να απευθυνθεί σε εξωδικαστικό όργανο συναινετικής επιλύσεως καταναλωτικών διαφορών. Γ
15.3 Εις περίπτωση αδυναµίας φιλικής διευθετήσεως τυχόν διαφορών, και εφόσον δεν προβλέπεται ειδικότερο τι ως προς τον τρόπο επιλύσεως αυτών, από
ειδικούς όρους της Συµβάσεως, αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ή απορρέουν εκ της Συµβάσεως ή εξ οιασδήποτε
τροποποιήσεως αυτής, ορίζονται τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.
Γ16 Τροποποιήσεις - Γ16.1 Οι όροι της Συµβάσεως µπορούν να τροποποιηθούν µόνο κατόπιν ρητής εγγράφου προς τούτο συµφωνίας των συµβαλλοµένων
µερών. Γ16.2 Σε περίπτωση οιασδήποτε µεταβολής της νοµοθεσίας ή εκδόσεως αποφάσεως αρµοδίων εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών και φορέων που
επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη λειτουργία της Συµβάσεως, ο Προµηθευτής δύναται να προβεί εις µονοµερή τροποποίηση των όρων της Συµβάσεως
ούτως ώστε η τελευταία να περιγράφει το σύνολο των νοµικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των συµβαλλοµένων µερών, όπως αυτά εκάστοτε ισχύουν και
να γνωστοποιεί εγγράφως την τροποποίηση εις τον Πελάτη.
Γ17 Ειδικές Ρυθµίσεις για την Προστασία Ευάλωτων Πελατών - Σε περίπτωση που ο Πελάτης ανήκει στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών, νοείται
αυτοδικαίως ότι η Σύµβαση θα ενσωµατώνει την παρούσα ειδική ρύθµιση κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στη Σύµβαση. 17.1 Η προθεσµία εξόφλησης
του Λογαριασµού Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου ορίζεται σε σαράντα (40) ηµέρες. 17.2 Στην περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει όρους της Σύµβασης για
χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερών, ο Προµηθευτής δικαιούται να του κοινοποιήσει έγγραφη όχληση, θέτοντας παράλληλα προθεσµία
τουλάχιστον εξήντα (60) ηµερολογιακών ηµερών για την άρση της παραβίασης και ενηµερώνοντάς τον για τις συνέπειες της τυχόν µη συµµόρφωσής του εντός της
ταχθείσας προθεσµίας. Αν η ανωτέρω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο Προµηθευτής δικαιούται να καταγγείλει αµέσως τη Σύµβαση και να προβεί στις απαραίτητες
ενέργειες προς τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου για την παύση εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη. Τα αποτελέσµατα της ως άνω
καταγγελίας επέρχονται άµεσα. 17.3 Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να υποβάλει στον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή
Κατανάλωσης ή να καταγγείλει τη Σύµβαση για το χρονικό διάστηµα από τον Νοέµβριο έως τον επόµενο Μάρτιο κάθε έτους. 17.4 Σε περίπτωση που ο Ευάλωτος
Πελάτης χρήζει µηχανικής υποστήριξης ή έχει σοβαρά προβλήµατα υγείας ο Προµηθευτής δικαιούται να καταγγείλει τη Σύµβαση, σε περίπτωση που ο Πελάτης
είναι υπερήµερος ως προς την εξόφληση έξι (6) διαδοχικών λογαριασµών κατανάλωσης φυσικού αερίου και υπό την προϋπόθεση ότι ο Προµηθευτής έχει
αποστείλει προηγουµένως στον Πελάτη επιστολή µε την οποία ενηµερώνει τον Πελάτη για τη δυνατότητα του Πελάτη για διακανονισµό πληρωµής των οφειλών
του.
Γ18 Τελικές ∆ιατάξεις - Γ18.1 Η Σύµβαση ήτοι η Αίτηση, οι Γενικοί Όροι και οι Ειδικοί Όροι αυτής, οι οποίοι αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής,
αποτελεί το σύνολο των συµφωνιών µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών που σχετίζονται µε την προµήθεια φυσικού αερίου ενέργειας και καταργεί κάθε
προηγούµενη, έγγραφη ή προφορική ή άλλη σχετική συµφωνία µεταξύ τους. Ρητώς συµφωνείται ότι σε περίπτωση αντιθέσεως µεταξύ αυτών, υπερισχύουν, κατά
φθίνουσα σειρά ισχύος οι Ειδικοί Όροι, η δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση και τέλος οι Γενικοί Όροι. Γ18.2 Το κύρος ή η
εκτελεστότης οιουδήποτε όρου της Συµβάσεως δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα ή το µη εκτελεστό οιουδήποτε Όρου αυτής, εις ην περίπτωσιν τα
συµβαλλόµενα µέρη υποχρεούνται προς αντικατάσταση ακυρωθέντος όρου δια όρου παροµοίου περιεχοµένου. Γ18.3 Η παράλειψη ή καθυστέρηση
οποιουδήποτε µέρους να ασκήσει τα νόµιµα ή συµβατικά δικαιώµατα του δεν µπορεί να ερµηνευθεί ως παραίτηση από τα δικαιώµατα αυτά. Η παράλειψη
οιουδήποτε συµβαλλοµένου µέρους όπως εµµείνει στην αυστηρή τήρηση εκ του ετέρου συµβαλλοµένου µέρους οιουδήποτε όρου της Συµβάσεως δεν θα
συνιστά παραίτησή του εξ αυτού δια το µέλλον και της λήψεως µέτρων σύµφωνα µε τους όρους της Συµβάσεως και άπαντες οι όροι της Συµβάσεως θα
παραµένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Γ18.4 Άπαντες οι όροι της Συµβάσεως συµφωνούνται ουσιώδεις.
ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ «GAS ΗΟΜΕ FIX»
Ε1: Αντικείµενο - Ε1.1 Το Εµπορικό Πρόγραµµα «GAS ΗΟΜΕ FIX» του Προµηθευτή «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», προσφέρει στους
Οικιακούς Πελάτες που θα το επιλέξουν σταθερή τιµή φυσικού αερίου για δώδεκα (12) µήνες. Ε1.2 Ρητώς συµφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι που
σχετίζονται µε τη συµµετοχή του Πελάτη στο Πρόγραµµα «GAS ΗΟΜΕ FIX» του Προµηθευτή καθώς και οι Ειδικοί Όροι που αναγράφονται στην δεόντως και
νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση, υπερισχύουν οιωνδήποτε αντιθέτων Γενικών Όρων. Ε1.3 Το Πρόγραµµα «GAS HOME FIX» απευθύνεται
σε οικιακούς καταναλωτές φυσικού αερίου σε όλη την Ελλάδα µε αυτόνοµη θέρµανση και για αυτόνοµες οικιακές παροχές χρήσης Ζεστού Νερού και Κουζίνας.
Ε2: ∆ιάρκεια - E2.1 Η διάρκεια του Προγράµµατος «GAS HOME FIX» ορίζεται στους δώδεκα (12) µήνες και τίθεται σε ισχύ κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης
Προµήθειας ως αυτή ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο Γ9 των Γενικών Όρων της Σύµβασης. E2.2 Μετά το πέρας των δώδεκα (12) µηνών, ο Πελάτης θα εντάσσεται
αυτοµάτως στο εκάστοτε ισχύον Βασικό Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή. E2.3 Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύµβαση πριν από τη
συµπλήρωση δώδεκα (12) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/-τών του Πελάτη από τον Προµηθευτή, ο Πελάτης
επιβαρύνεται µε Τέλος Πρόωρης Αποχώρησης το οποίο ορίζεται ως η υπολειπόµενη αξία της Χρέωσης Παγίου της Παροχής, για το χρονικό διάστηµα που
αποµένει ως την συµπλήρωση του δωδεκαµήνου (12 µήνες). Το Τέλος Πρόωρης Αποχώρησης εφαρµόζεται ανά συµβολαιοποιηµένο Μετρητή του Πελάτη. Το
ποσό αυτό θα χρεωθεί στον Τελικό Λογαριασµό Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου που θα λάβει ο Πελάτης από τον Προµηθευτή, και θα συµψηφίζεται µε την
Εγγύηση που έχει καταβάλει ο Πελάτης.
Ε3: Χρεώσεις – Ειδικές Προσφορές - Ε3.1: Ανταγωνιστικές Χρεώσεις Ρητά συµφωνείται ότι στα πλαίσια του Εµπορικού Προγράµµατος του Προµηθευτή
«GAS ΗΟΜΕ FIX» η Τιµή Χρέωσης Προµήθειας Φυσικού Αερίου (εφεξής «Συµφωνηθείσα Τιµή») θα υπολογίζεται βάσει του παρακάτω πίνακα Ανταγωνιστικών
Χρεώσεων:
GAS ΗΟΜΕ FIX

-

Σταθερή Χρέωση Προµήθειας Φυσικού Αερίου
0,025 €/kWh
Στις ανωτέρω Τιµές δεν συµπεριλαµβάνεται Φ.Π.Α. 13%.

Χρέωση Παγίου
0,25 €/Ηµέρα

ΕΙ∆ΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ GAS HOME FIX
Το 10% της Μηνιαίας Κατανάλωσης Εντελώς ∆ωρεάν κάθε Μήνα για έναν ολόκληρο Χρόνο
- Το ∆ωρεάν Φυσικό Αέριο θα υπολογίζεται επί της Κατανάλωσης (kWh) Φυσικού Αερίου σε κάθε Εκκαθαριστικό Λογαριασµό.
Ε3.2: Ρυθµιζόµενες & Λοιπές Χρεώσεις Ε.3.2.1 Χρέωση Μεταφοράς & Χρέωση ∆ιανοµής: Όλοι οι καταναλωτές που κάνουν χρήση των υποδοµών φυσικού
αερίου του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (ΕΣΜΦΑ) και του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου, επιβαρύνονται µε τις
αντίστοιχες ρυθµιζόµενες χρεώσεις µεταφοράς (ΦΕΚ Β’ 3720/20.10.2017, ΦΕΚ Β’ 35413/01.11.2016, ΦΕΚ Β’ 4737/29.12.2017) και χρεώσεις διανοµής (ΡΑΕ
346/2016, ΡΑΕ347/201, ΦΕΚ Β’ 3067/26.09.2016) όπως αυτές εκάστοτε τροποποιούνται και ισχύουν. Ε.3.2.2 Λοιπές Χρεώσεις: Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης
(Ν. 3986/2011 & Ν. 4389/2016), Ειδικό Τέλος ∆ΕΤΕ 0,5% (Ν. 2093/1992, Ν.2960/2001): 0,5% επί του συνόλου των χρεώσεων, των φόρων δυναµικότητας και
του ΕΦΚ, Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ (Απόφαση ΡΑΕ 43/2016), Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού (Ν.4001/2011, ΦΕΚ Β' 2536/23.09.14), όπως αυτές εκάστοτε
τροποποιούνται και ισχύουν. Ε.3.2.3 Στη συνολική αξία των Χρεώσεων του Λογαριασµού εφαρµόζεται Φ.Π.Α. 13% (ήτοι Χρέωση Προµήθειας, Μεταφοράς,
∆ιανοµής, ΕΦΚ, Τέλος Ασφάλειας Εφοδιασµού και Ανταποδοτικό Τέλος ΡΑΕ). Ε.3.2.4 Οι Ρυθµιζόµενες & Λοιπές Χρεώσεις εφαρµόζονται επί του συνόλου της
εκάστοτε καταµετρηθείσας ποσότητας Φυσικού Αερίου.
Ε4: Προνόµια - Επιβράβευση αυτόµατης εξόφλησης Λογαριασµών µέσω ενεργοποίησης πάγιας εντολής αυτόµατης εξόφλησης του Λογαριασµού µέσω
τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας, µε επιπλέον έκπτωση ένα επί τοις εκατό (1%) επί των ανταγωνιστικών χρεώσεων.
Ε5: Εγγύηση - Το ύψος της Εγγύησης ορίζεται ίσο µε εξήντα ευρώ (60€). Η Εγγύηση καταβάλλεται στον πρώτο (1Ο) Λογαριασµό. ∆εν θα καταβάλλεται
Εγγύηση σε περίπτωση ενεργοποίησης της ως άνω πάγιας εντολής τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας. Σε περίπτωση κατά την οποία έχει καταβληθεί Εγγύηση από
τον Πελάτη προς τον Προµηθευτή, αυτή θα επιστρέφεται (µε σχετική πίστωση του επόµενου Λογαριασµού) όταν ο Πελάτης ενεργοποιήσει την αυτόµατη
εξόφληση Λογαριασµών µέσω πάγιας εντολής τραπέζης ή πιστωτικής κάρτας.
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H Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία «ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», εδρεύουσα στην Αθήνα, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85, ΤΚ 11526,
µε ΑΦΜ 099810593, αρµοδιότητος ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αριθµό ΓΕΜΗ: 005805601000 και µε την υπ’ αρ. 870/25-10-2012 Άδεια Προµήθειας Φυσικού
Αερίου, εφεξής καλουµένη ως «Προµηθευτής» και ο καταναλωτής, εφεξής καλούµενος ως «Πελάτης», τα στοιχεία του οποίου αναγράφονται στη συνηµµένη
δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Φυσικού Αερίου (εφεξής «Αίτηση») µε αύξοντα αριθµό τον αυτό µε την
παρούσα σύµβαση (εφεξής «Σύµβαση») συµφωνούν για την προµήθεια φυσικού αερίου, σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες:
Ι. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Γ1 Γενικά - Γ1.1 Οι όροι που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση µε κεφαλαία και δεν ορίζονται διαφορετικά θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται: α) στο Ν.
4001/2011 «Για τη λειτουργία Ενεργειακών Αγορών Ηλεκτρισµού και Φυσικού Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγή και ∆ίκτυα Μεταφοράς Υδρογονανθράκων και
άλλες ρυθµίσεις» (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011), β) στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου (Απόφαση Ρ.Α.Ε. 239/2017, ΦΕΚ Β’
1549/05.05.2017), γ) στον Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής (Απόφαση Ρ.Α.Ε. 589/2016, ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017), ως τροποποιηµένοι εκάστοτε ισχύουν.
Γ.1.2 Οποιαδήποτε αναφορά που γίνεται στη Σύµβαση σε Νόµο, Προεδρικό ∆ιάταγµα, Υπουργική Απόφαση καθώς και κάθε άλλο διάταγµα, κανονιστική πράξη,
απόφαση, κανονισµό ή σε οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική πράξη, θα νοείται ως αναφορά σε Νόµο, Προεδρικό ∆ιάταγµα, Υπουργική Απόφαση καθώς και σε
κάθε άλλο διάταγµα, κανονιστική πράξη, απόφαση, κανονισµό ή σε οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική πράξη, όπως εκάστοτε ισχύουν. Γ.1.3 Συµφωνείται ότι
τυχούσες τροποποιήσεις των παραπάνω νόµων και κανονιστικών διατάξεων ή/και θέσπιση νέων, στον βαθµό που είναι αναγκαστικού δικαίου, θα δεσµεύουν τα
συµβαλλόµενα µέρη από την ηµεροµηνία ισχύος τους και θα θεωρείται ότι ενσωµατώνονται χωρίς περαιτέρω τύπο ή διατύπωση στη Σύµβαση, τροποποιώντας
ή καταργώντας τυχόν υφιστάµενους όρους της Σύµβασης που έρχονται σε αντίθεση µε αυτούς, χωρίς η τροποποίηση αυτή να αποτελεί λόγο καταγγελίας της
Συµβάσεως, εκτός εάν εκ της υιοθετήσεώς τους επέρχεται ουσιώδης δυσµενής επίδραση, η οποία δύναται να καταστήσει ιδιαίτερα επαχθή την εκτέλεση της
Συµβάσεως για κάποιο από τα συµβαλλόµενα µέρη, το µέρος αυτό θα δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της Συµβάσεως µε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση
του ετέρου συµβαλλοµένου µέρους εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών. Γ1.4 Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων των Όρων Γ1.1 & Γ1.2 ανωτέρω, για
τους σκοπούς της Σύµβασης: Γ1.4.1 Ως «Άδεια Προµήθειας» νοείται η υπ’ αρ. 870/25-10-2012 Άδεια Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, που έχει
χορηγήσει στον Προµηθευτή η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, ως τροποποιηµένη εκάστοτε ισχύει. Γ1.4.2 Ως «Αίτηση Σύνδεσης» νοείται η αίτηση προς
κατάρτιση συµβάσεως συνδέσεως µε το ∆ίκτυο ∆ιανοµής που συνάπτει ο Πελάτης, και η οποία απευθύνεται προς τον οικείο ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής
Φυσικού Αερίου, για λογαριασµό του Πελάτη, µετά την υπογραφή σχετικής εξουσιοδότησης εκπροσώπησης από τον Πελάτη προς τον Προµηθευτή• η εν θέµατι
εξουσιοδότηση θα αποτελεί αναπόσπαστο τµήµα της Σύµβασης. Γ1.4.3 Ως «Βασικό Πρόγραµµα» για κάθε κατηγορία καταναλωτή νοείται το εκάστοτε
δηµοσιευµένο Εµπορικό Πρόγραµµα για την κατηγορία αυτή χωρίς τις ειδικές προσφορές ή/και εκπτώσεις. Γ1.4.4 Ως «∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
∆ιανοµής Φυσικού Αερίου» νοείται ο κάτοχος Άδειας ∆ιανοµής ή/και ∆ιαχείρισης ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου σύµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα στο
άρθρο 21 του ν. 3428/2005 και στο άρθρο 80 του ν. 4001/2011, ως τροποποιηµένα εκάστοτε ισχύουν. Γ1.4.5 Ως «∆ιαχειριστής Συστήµατος
Μεταφοράς» νοείται ο ∆ιαχειριστής του Εθνικού Συστήµατος Μεταφοράς Φυσικού Αερίου (∆ΕΣΦΑ), και οι ∆ιαχειριστές Ανεξάρτητων Συστηµάτων Φυσικού
Αερίου, σύµφωνα µε τις διατάξεις της κείµενης νοµοθεσίας. Γ1.4.6 Ως «∆ίκτυο ∆ιανοµής» νοείται το δίκτυο διανοµής όπως ορίζεται στις διατάξεις της
περίπτωσης θ΄, της παραγράφου 2, του άρθρου 2, του Ν. 4001/2011, ως τροποποιηµένο εκάστοτε ισχύει. Γ1.4.7 Ως «Εσωτερική Εγκατάσταση» του Πελάτη
νοείται το σύνολο των σωληνώσεων, οργάνων, συσκευών, θυρίδων εξαερισµού, φρεατίων, δοµικών στοιχείων και λοιπών συναφών εξαρτηµάτων, µετά το
σηµείο παράδοσης του φυσικού αερίου (έξοδος µετρητικής διάταξης) και µέχρι την έξοδο της εγκατάστασης απαγωγής καυσαερίων. Γ1.4.8 Ως «Εξωτερική
Εγκατάσταση» νοείται κάθε εγκατάσταση κυριότητας του ∆ιαχειριστή µεταξύ του ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου και του Σηµείου Παράδοσης στον Πελάτη.
Γ1.4.9 Ως «Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σηµείου Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ)» νοείται ο µοναδικός Ηλεκτρονικός Κωδικός Αναγνώρισης Σηµείου
Παράδοσης (ΗΚΑΣΠ), που αποτελείται από είκοσι (20) χαρακτήρες, µοναδικούς για κάθε Σηµείο Παράδοσης του ∆ικτύου ∆ιανοµής. Ο ΗΚΑΣΠ καθορίζεται από
τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής και περιλαµβάνεται στη Σύµβαση Σύνδεσης. Μετά την απόδοση του ΗΚΑΣΠ, σε κάθε επόµενη επικοινωνία σχετικά µε το
αντίστοιχο Σηµείο Παράδοσης µεταξύ του ∆ιαχειριστή, του Προµηθευτή και του Πελάτη, ο ΗΚΑΣΠ χρησιµοποιείται υποχρεωτικώς ως αναφορά. Γ1.4.10 Ως
«Λογαριασµός Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου» νοείται η αναλυτική απεικόνιση της τιµολόγησης της Κατανάλωσης, Προµήθειας, ∆ιανοµής και
Μεταφοράς του Φυσικού Αερίου που προµηθεύεται από τον Προµηθευτή ο Πελάτης, για συγκεκριµένο χρονικό διάστηµα, συµπεριλαµβανοµένων των
αναλογούντων Φόρων (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά Φ.Π.Α., Ε.Φ.Κ., κλπ.), Παγίων ή/και Ειδικών Τελών (όπου εφαρµόζονται), ενδεχόµενων χρεώσεων για
επικουρικές ή προαιρετικές υπηρεσίες που ο Πελάτης έλαβε από τον ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής και τιµολογήθηκαν στον Προµηθευτή, ως και κάθε άλλη
οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή που απορρέει από τη Σύµβαση. Ο Λογαριασµός αποστέλλεται ταχυδροµικά, ή ηλεκτρονικά, ή/και παραδίδεται στον
Πελάτη για πληρωµή εντός ορισµένης χρονικής προθεσµίας. Γ1.4.11 Ως «Μετρητής» νοείται ο εξοπλισµός µέτρησης του όγκου φυσικού αερίου, η οποία έχει
εγκατασταθεί από τον ∆ιαχειριστή ∆ικτύου ∆ιανοµής στο Σηµείο Παράδοσης του Πελάτη. Γ1.4.12 Ως «Πελάτης» ή «Επιλέγων Πελάτης» νοείται
οποιοσδήποτε καταναλωτής φυσικού αερίου, ο οποίος χαρακτηρίζεται ως Επιλέγων Πελάτης, όπως αυτός ορίζεται στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Εθνικού
Συστήµατος Φυσικού Αερίου (αριθµ. Αποφ. 239/2017, ΦΕΚ Β’ 1549/05.05.2017) και στο ν. 4001/2011, αντιστοίχως, ως τροποποιηµένοι εκάστοτε ισχύουν και
όπως η έννοια του Επιλέγοντος Πελάτη θα διαµορφώνεται και θα προσδιορίζεται µε τυχούσες επερχόµενες νοµοθετικές τροποποιήσεις, και µε τον οποίο η
Εταιρεία έχει ή προτίθεται να συνάψει Σύµβαση Προµήθειας Φυσικού Αερίου. Γ1.4.13 Ως «Σύνδεση» νοείται η σύνδεση της εγκατάστασης του Πελάτη µε το
∆ίκτυο ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου.
Γ2 Αντικείµενο - Γ2.1 O Προµηθευτής, κατόπιν της Αιτήσεως του Πελάτη, αναλαµβάνει δια της παρούσης την υποχρέωση να παρέχει Φυσικό Αέριο στον
Πελάτη στο Σηµείο Παράδοσης, όπως τούτο αναγράφεται και ορίζεται ρητώς στην Αίτηση (εφεξής η «Εγκατάσταση») για τη χρήση και το φορτίο που
δηλώνεται ωσαύτως στην Αίτηση και ο Πελάτης θα παραλαµβάνει το Φυσικό Αέριο, το οποίο ο Προµηθευτής προµηθεύει στην Εγκατάσταση, καταβάλλοντας
εµπροθέσµως και προσηκόντως το σύνολο των αµοιβών και χρεώσεων που απορρέουν από την παρούσα και την κείµενη νοµοθεσία. Γ2.2 Κατά τη διάρκεια
ισχύος της παρούσης, ο Πελάτης δηλώνει και αποδέχεται ότι ο Προµηθευτής θα είναι ο µοναδικός πάροχος Φυσικού Αερίου για την Εγκατάσταση που
αναφέρεται στην Αίτηση και ότι θα καταναλώνει το Φυσικό Αέριο αποκλειστικά ο ίδιος και µόνο για τη χρήση που περιγράφεται στην Αίτηση.
Γ3 Υποχρεώσεις του Προµηθευτή - Γ3.1 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση παραδόσεως Φυσικού Αερίου στην Εγκατάσταση του Πελάτη
σύµφωνα µε τους ειδικότερους όρους της Συµβάσεως και τους κανόνες της νοµοθεσίας που διέπει εν γένει την προµήθεια Φυσικού Αερίου. Γ3.2 Ο Προµηθευτής
οφείλει να ενεργεί προς τον σκοπό της σταθερής, απρόσκοπτης και αξιόπιστης προµήθειας Φυσικού Αερίου στον Επιλέγοντα Πελάτη. ∆οθέντος του ότι ο
Προµηθευτής θα παρέχει καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως στον Πελάτη Φυσικό Αέριο µέσω υποδοµών επί των οποίων δεν διαθέτει οιοδήποτε
εµπράγµατο ή ετέρας φύσεως δικαίωµα και δεν τον βαρύνει σχετικώς ουδεµία συµβατική υποχρέωση, συµφωνείται ρητώς µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών
ότι ο Προµηθευτής δεν θα ευθύνεται έναντι του Πελάτη καθ’ οιονδήποτε τρόπο για διακοπές ή εν γένει δυσλειτουργίες στην παροχή Φυσικού Αερίου που
οφείλονται ή σχετίζονται µε τις εν λόγω υποδοµές. Γ3.3 O Προµηθευτής αναλαµβάνει ρητώς την υποχρέωση µετά την υπογραφή της Συµβάσεως να ενεργήσει
πάσα και το σύνολο των προβλεποµένων εκ του νόµου πράξεων προς καταχώρηση εις το µητρώο που τηρείται υπό του ∆ιαχειριστού ∆ικτύου ∆ιανοµής (εφεξής
ο «∆ιαχειριστής», ως περαιτέρω ορίζεται ανωτέρω υπό Γ1.4.4), ως Προµηθευτής του Πελάτη και εκπρόσωπος για τον Μετρητή του Πελάτη, ως περαιτέρω τούτος
έχει οριστεί υπό τον όρο Γ1.4.11 της Συµβάσεως. Γ3.4 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσης να
ανταποκρίνεται άνευ υπαιτίου καθυστερήσεως και να διαχειρίζεται κατά τον πλέον αποτελεσµατικό τρόπο τυχόν παράπονα ή/και αιτήµατα του Πελάτη, καθώς και
να παρέχει στον τελευταίο κάθε ενηµέρωση σχετικά µε το αντικείµενο της Συµβάσεως.
Γ4 Υποχρεώσεις του Πελάτη - Γ4.1 Ο Πελάτης υποχρεούται να διατηρεί καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως σε ασφαλή κατάσταση τον
εγκατεστηµένο στο Σηµείο Παράδοσης Μετρητή Φυσικού Αερίου, όπως η θέση αυτού ρητώς περιγράφεται στην Αίτηση, προκειµένου να καθίσταται εφικτή η
µέτρηση των παρεχόµενων από τον Προµηθευτή ποσοτήτων Φυσικού Αερίου. Εάν τούτο δεν τηρείται απαρεγκλίτως, ως ανωτέρω ορίζεται, εκ µέρους του
Πελάτη, ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει αµέσως, αζηµίως και µε υπαιτιότητα του Πελάτη την παρούσα. Γ4.2 Ο Πελάτης ευθύνεται πλήρως και
αποκλειστικώς για τη φύλαξη του Μετρητή ως και τυχόν περαιτέρω εξαρτηµάτων του ∆ιαχειριστή που βρίσκονται στην Εγκατάσταση ενώ είναι ωσαύτως πλήρως
υπεύθυνος για οιαδήποτε βλάβη, φθορά, παραβίαση σφραγίδων ή οιασδήποτε µορφής επέµβαση επ’ αυτών. Έτι περαιτέρω ρητώς συµφωνείται ότι ο Πελάτης
υποχρεούται, αφ’ ης στιγµής διαπιστώσει οιοδήποτε εκ των ανωτέρω συµβάντων, να ειδοποιήσει άµεσα σχετικώς τον ∆ιαχειριστή και τον Προµηθευτή. Γ4.3 Ο
Πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί εµπρόθεσµα έκαστο Λογαριασµό Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου (ως ορίζεται ανωτέρω υπό Γ1.4.10) που του αποστέλλει ο
Προµηθευτής, κατά τα διαλαµβανόµενα κατωτέρω στον Όρο Γ.6 της Συµβάσεως. Γ4.4 Ο Πελάτης υποχρεούται να γνωστοποιεί εγγράφως στον Προµηθευτή την
πρόθεση αποχωρήσεώς του από την Εγκατάσταση (ως ορίζεται ανωτέρω υπό Γ2.1) το αργότερο τριάντα (30) ηµέρες προ της επιθυµητής ηµεροµηνίας
αποχωρήσεως. Ρητώς συµφωνείται ότι στην περίπτωση αυτή, ηµεροµηνία λήξεως της Συµβάσεως Προµήθειας, νοείται η Ηµεροµηνία κατά την οποία ο
∆ιαχειριστής λαµβάνει την τελική καταµέτρηση σύµφωνα µε τον αντίστοιχο Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν προβεί
(εµπροθέσµως) στην κατά τα ανωτέρω γνωστοποίηση, η παρούσα θεωρείται άνευ ετέρου ότι παραµένει εν ισχύι έως την παύση εκπροσωπήσεως του Μετρητή
του Πελάτη και ο τελευταίος (εννοείται: ο Πελάτης) υποχρεούται να καταβάλει το σύνολο των τα εκ της Συµβάσεως οφειλοµένων ποσών. Γ4.5 Ο Πελάτης
υποχρεούται εν πάση περιπτώσει να ενηµερώνει τον Προµηθευτή αµελλητί για οιαδήποτε µεταβολή των στοιχείων της Αιτήσεώς του.
Γ5 Μετρήσεις Φυσικού Αερίου - Γ5.1 Οι ενδείξεις του εγκαταστηµένου από τον ∆ιαχειριστή στην Εγκατάσταση του Πελάτη Μετρητή, οι οποίες
αποστέλλονται στον Προµηθευτή από τον ∆ιαχειριστή, αποτελούν πλήρη απόδειξη της καταναλώσεως Φυσικού Αερίου ως και των απαιτήσεων του Προµηθευτή
έναντι του Πελάτη. Γ5.2 Ο Προµηθευτής δικαιούται να απαιτήσει τον µετρολογικό έλεγχο του Μετρητή του Πελάτη από τον ∆ιαχειριστή, κατόπιν ενηµερώσεως
και κατόπιν συνεννοήσεως, εάν τούτο απαιτείται, παρουσίας του Πελάτη, εις την περίπτωση κατά την οποία θεωρεί ότι η λειτουργία του Μετρητή δεν είναι
ακριβής. Γ5.3 Ο Πελάτης δικαιούται ωσαύτως να ζητήσει τον µετρολογικό έλεγχο του Μετρητή του από τον ∆ιαχειριστή, είτε µέσω του Προµηθευτή είτε
απευθείας από τον ∆ιαχειριστή, ενηµερώνοντας στην περίπτωση αυτή τον Προµηθευτή. Γ5.4 Εάν από τον, κατά τα ανωτέρω, µετρολογικό έλεγχο προκύψει ότι
η λειτουργία του Μετρητή δεν είναι ακριβής, ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να επιβαρυνθεί µε το κόστος του διενεργηθέντος ελέγχου. Εάν αντιθέτως εκ του ελέγχου
προκύψει ότι η λειτουργία του Μετρητή είναι ακριβής, το κόστος του ελέγχου επιβαρύνει τον αιτούντα τον έλεγχο, ήτοι είτε τον Προµηθευτή είτε τον Πελάτη. Γ
5.5 Η επίκληση εκ µέρους του Πελάτη αντιρρήσεων ως προς την ακρίβεια λειτουργίας του Μετρητή δεν απαλλάσσει τον τελευταίο (εννοείται τον Πελάτη) από
την υποχρέωση έγκαιρης εξόφλησης των Λογαριασµών που εκδίδει ο Προµηθευτής και αποστέλλει στον Πελάτη. Γ5.6 Εν πάση περιπτώσει µη υπαιτίου
αδυναµίας του Προµηθευτή να εκδώσει Λογαριασµό βάσει των πραγµατικώς µετρηθεισών ποσοτήτων Φυσικού Αερίου, ήτοι είτε λόγω βλάβης Μετρητή, είτε
άλλου λόγου µη αναγοµένου σε υπαιτιότητα του Προµηθευτή, ο Προµηθευτής δικαιούται να προβαίνει σε εύλογη εκτίµηση των χρεώσεων που θα επιβάλλει
στον Πελάτη βάσει των διαθεσίµων µετρήσεων ή των ιστορικών στοιχείων του Πελάτη, κατόπιν σχετικής αµοιβαίας ενηµερώσεως και συνεργασίας. Ο
Προµηθευτής υποχρεούται εν συνεχεία να αναπροσαρµόσει τους ως άνω λογαριασµούς ήτοι όταν η πραγµατική κατανάλωση φυσικού αερίου, όπως προκύπτει
από τις ενδείξεις του Μετρητή, καταστεί διαθέσιµη από τον ∆ιαχειριστή.
Γ6 Τιµολόγηση και πληρωµή - Γ6.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση και αποστολή Λογαριασµού στον Πελάτη για την προµήθεια φυσικού
αερίου σε µηνιαία βάση, µη αποκλειοµένης της ευχέρειας του Προµηθευτή να εκδίδει Λογαριασµούς Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου βάσει εκτιµώµενης και
καταµετρούµενης κατανάλωσης («Έναντι» και «Εκκαθαριστικοί») ανά µικρότερο ή µεγαλύτερο χρονικό διάστηµα κατόπιν ειδικής προς τούτο αποφάσεως του
Προµηθευτή και σχετικής εγγράφου ενηµερώσεως του Πελάτη. Γ6.2 Ο Πελάτης υποχρεούται να εξοφλεί πλήρως και ολοσχερώς στον Προµηθευτή τον
Λογαριασµό Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου έως και την αναγραφόµενη σε αυτόν ηµεροµηνία πληρωµής («δήλη ηµέρα»). Από την εποµένη της καταληκτικής
ηµεροµηνίας εξοφλήσεως του Λογαριασµού, η σχετική οφειλή καθίσταται αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από το
Προµηθευτή υπολογίζονται βάσει των Γενικών και Ειδικών Όρων της Συµβάσεως ως και πλέον ειδικότερα, του τιµολογίου, εις το οποίο έχει ενταχθεί ή/και θα
ενταχθεί στο µέλλον, βάσει της Εµπορικής Πολιτικής του Προµηθευτή, ο Πελάτης και αναγράφεται στην Αίτηση. Γ6.3 Ο Λογαριασµός κατανάλωσης Φυσικού
Αερίου περιλαµβάνει, πλην των όσων στοιχείων υποχρεωτικά προβλέπονται από την ισχύουσα νοµοθεσία: Γ6.3.1 Τα οφειλόµενα ποσά για την ποσότητα
Φυσικού Αερίου που προµήθευσε ο Προµηθευτής στον Πελάτη, βάσει του τιµολογίου, στο οποίο είναι ενταγµένος εκάστοτε ο Πελάτης και αναγράφεται στην
Αίτηση. Γ6.3.2 Τα οφειλόµενα ποσά που βαρύνουν εκάστοτε τον Πελάτη και αφορούν υπηρεσίες που παρέχονται από τρίτους, ήτοι ενδεικτικά αλλά όχι
περιοριστικά χρεώσεις για τη χρήση του Εθνικού Συστήµατος Φυσικού Αερίου, του ∆ικτύου ∆ιανοµής Φυσικού Αερίου κ.ο.κ.. Γ6.3.3 Τα οφειλόµενα ποσά που
βαρύνουν εκάστοτε τον Πελάτη και αποδίδονται από τον Προµηθευτή σε τρίτους (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά φόροι, τέλη, εισφορές, ειδικός φόρος
κατανάλωσης, ειδικό τέλος 5%, τέλος ασφάλειας εφοδιασµού, ποσά άλλης φύσεως κ.ο.κ.) σύµφωνα µε τα εκάστοτε οριζόµενα στη νοµοθεσία. Γ6.3.4 Τα
οφειλόµενα ποσά για οιεσδήποτε περαιτέρω υπηρεσίες που τυχόν συµφωνούνται µεταξύ των συµβαλλοµένων µερών. Γ.6.4 Ο Λογαριασµός Κατανάλωσης
Φυσικού Αερίου θα αποστέλλεται σε έντυπη µορφή µέσω ταχυδροµείου. Άλλος τρόπος αποστολής του Λογαριασµού Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου
(ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά ηλεκτρονική αποστολή) µπορεί να προβλεφθεί κατόπιν συµφωνίας των συµβαλλοµένων µερών. Γ6.5 Σε περίπτωση
ανανεώσεως της Συµβάσεως κατά τα κατωτέρω διαλαµβανόµενα υπό τον Όρο Γ9.1, θα εφαρµόζεται το εκάστοτε ισχύον Βασικό δηµοσιευµένο τιµολόγιο
προµήθειας («Εµπορική Πολιτική») του Προµηθευτή για την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο Πελάτης και εφεξής ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει
τον Πελάτη για κάθε επικείµενη τροποποίηση του εφαρµοζόµενου τιµολογίου του, µε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον Πελάτη, παρέχοντας στον Πελάτη το
δικαίωµα της αζηµίου καταγγελίας της Συµβάσεως. Γ6.6 O Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόσει διακριτή Χρέωση ∆ιακύµανσης της Οριστικής
Μοναδιαίας Τιµής Εκκίνησης Τριµηνιαίας ∆ηµοπρασίας (ΤΕ∆), όπως αυτή δηµοσιεύεται κάθε τρίµηνο στην ιστοσελίδα της ∆ηµόσιας Επιχείρησης Αερίου (∆ΕΠΑ)
(http://www.depa.gr///content/article/002006004/355.html#), καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσης, ως εξής: εφ’ όσον η εκάστοτε Οριστική Μοναδιαία
Τιµή Εκκίνησης της Τριµηνιαίας ∆ηµοπρασίας σε €/KWh κυµαίνεται από 0,017 έως 0,025 €/KWh, η Αναλογική Τιµή Χρέωσης Φυσικού Αερίου παραµένει
αµετάβλητη, ως προς τις διακυµάνσεις της ΤΕ∆. Στην περίπτωση κατά την οποία η ΤΕ∆ κυµαίνεται εκτός των ως άνω ορίων, η Χρέωση ∆ιακύµανσης ΤΕ∆
υπολογίζεται και πιστώνεται ή χρεώνεται διακριτά και ισόποσα στον Λογαριασµό Προµήθειας Φυσικού Αερίου του Πελάτη. Η Οριστική Μοναδιαία Τιµή
Εκκίνησης της Εκάστοτε Τριµηνιαίας ∆ηµοπρασίας ∆ΕΠΑ δηµοσιεύεται σε $/MWh και θα µετατρέπεται σε €/MWh κάθε µήνα, µε την ισοτιµία ευρώ δολαρίου
(€/$) της 7ης εργάσιµης ηµέρας κάθε µήνα όπως αυτή ανακοινώνεται στην ιστοσελίδα
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας
https://www.ecb.europa.eu/stats/policy_and_exchange_rates/euro_reference_exchange_rates/html/eurofxref-graph-usd.en.html
Γ7 Καταβολή εγγύησης - Γ7.1 Ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλλει στον Προµηθευτή ως εγγύηση (εφεξής η «Εγγύηση») για την εξασφάλιση
µελλοντικών απαιτήσεων, απορρεουσών από τη Σύµβαση το χρηµατικό ποσό που αναφέρεται στην Αίτηση. Το ποσό της Εγγυήσεως θα περιλαµβάνεται στον
πρώτο Λογαριασµό Κατανάλωσης που θα αποστείλει ο Προµηθευτής στον Πελάτη εντός εάν άλλως προβλέπεται στην Αίτηση. Γ7.2 Το ύψος της Εγγυήσεως
ορίζεται ίσο µε την συνολική µέγιστη χρέωση µηνιαίας κατανάλωσης φυσικού αερίου. Γ7.3 Ο Προµηθευτής καθ' όλη την διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως
(συµπεριλαµβανοµένης της καθ’ οιονδήποτε τρόπο και οιασδήποτε διάρκειας ανανεώσεως ή παρατάσεως ισχύος αυτής) διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόζει το ποσό της Εγγυήσεως σε περίπτωση κατά την οποία παρατηρείται σηµαντική απόκλιση της µέγιστης µηνιαίας χρέωσης κατανάλωσης (προ φόρων) του
Πελάτη σε σχέση µε το εκτιµηθέν ποσό που χρησιµοποιήθηκε αρχικώς για τον καθορισµό της Εγγυήσεως ή σε περίπτωση επαναλαµβανοµένης καθυστερήσεως
εξοφλήσεως των Λογαριασµών του Πελάτη. Προς τούτο ο Προµηθευτής ενηµερώνει εγγράφως τον Πελάτη για την αναπροσαρµογή µέσω του τρέχοντος
Λογαριασµού και χρεώνει ή πιστώνει τη διαφορά στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου. Γ7.4 Σε περίπτωση καταγγελίας της
Συµβάσεως από τον Προµηθευτή λόγω µη εξοφλήσεως ληξιπροθέσµων οφειλών, το ποσό της εγγυήσεως καταπίπτει υπέρ του Προµηθευτή και συµψηφίζεται
µε το ποσό των ληξιπροθέσµων οφειλών. Γ7.5 Σε περίπτωση λήξεως ή/και καθ' οιονδήποτε τρόπο λύσεως της Συµβάσεως το ποσό της εγγυήσεως
συµψηφίζεται µε το πληρωτέο ποσό του Τελικού Εκκαθαριστικού Λογαριασµού Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου ήτοι έως την παύση εκπροσωπήσεως του Πελάτη
από τον Προµηθευτή. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο, το οποίο θα προκύψει µετά τον, κατά τα ανωτέρω, συµψηφισµό, θα επιστραφεί ατόκως στον Πελάτη το
αργότερο εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση του Τελικού Εκκαθαριστικού Λογαριασµού Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου και υπό την προϋπόθεση ότι ο
Πελάτης θα έχει ήδη γνωστοποιήσει εγκαίρως στον Προµηθευτή τα απαραίτητα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασµού του για την επιστροφή του εν θέµατι
πιστωτικού υπολοίπου.
Γ8 Καθυστέρηση εξοφλήσεως από τον Πελάτη - Γ8.1 Για κάθε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή, ο Προµηθευτής δικαιούται να
επιβάλλει στον Πελάτη τόκο υπερηµερίας υπολογιζόµενο µε το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας από την επόµενη ηµέρα που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσµη και
απαιτητή και έως πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεως της. Γ8.2 Σε περίπτωση µη εµπροθέσµου εξοφλήσεως οιασδήποτε οφειλής του Πελάτη προς τον
Προµηθευτή, ο Προµηθευτής δικαιούται να προβεί στις ακόλουθες ενέργειες: Γ8.2.1 Αναγράφει το ποσό της ληξιπρόθεσµης οφειλής στον αµέσως επόµενο
λογαριασµό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρηµένο µε το νόµιµο τόκο υπερηµερίας στο συνολικό οφειλόµενο ποσό του νέου λογαριασµού που ο Πελάτης
οφείλει να καταβάλει εντός της κανονικής προθεσµίας εξόφλησης του νέου λογαριασµού. Εναλλακτικά, ο Προµηθευτής δύναται να ενηµερώσει για την
προθεσµία εξόφλησης της ληξιπρόθεσµης οφειλής µε ειδική ενηµερωτική επιστολή η οποία θα αναφέρει τη νέα προθεσµία εξόφλησης. Γ8.2.2 Αν παρέλθει
άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσµία εξόφλησης, ο Προµηθευτής δύναται να υποβάλει στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή εντολή απενεργοποίησης Μετρητή
Κατανάλωσης λόγω ληξιπρόθεσµων οφειλών. Η εντολή αυτή κοινοποιείται υποχρεωτικώς προς τον Πελάτη. Γ8.2.3 Εάν η ληξιπρόθεσµη οφειλή δεν εξοφληθεί
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση στον Πελάτη της Εντολής Απενεργοποίησης του Μετρητή, ο Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει τη Σύµβαση,
υποβάλλοντας στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή δήλωση παύσης εκπροσωπήσεως, ενηµερώνοντας σχετικώς τον Πελάτη.
Γ9 ∆ιάρκεια - Γ9.1 Η Σύµβαση τίθεται σε ισχύ κατά την αποδοχή της Αιτήσεως από τον Προµηθευτή και µπορεί να καταγγελθεί σύµφωνα µε τον κάτωθι Όρο
Γ10 της Συµβάσεως. Η διάρκεια της Συµβάσεως περατούται µετά την παρέλευση χρονικού διαστήµατος ενός (1) έτους, το οποίο άρχεται από την ηµεροµηνία
εκπροσωπήσεως του Μετρητή του Πελάτη (εφ’ όσον υφίσταται ενεργή Σύµβαση Σύνδεσης µεταξύ Πελάτη και αρµόδιου ∆ιαχειριστή) από τον Προµηθευτή. Έτι
περαιτέρω, ρητώς συµφωνείται ότι ηµεροµηνία λύσης της Σύµβασης Προµήθειας, νοείται η Ηµεροµηνία κατά την οποία ο ∆ιαχειριστής λαµβάνει την τελική
καταµέτρηση σύµφωνα µε τον αντίστοιχο Κώδικα ∆ιαχείρισης ∆ικτύου. Η Σύµβαση θα ανανεώνεται ετησίως για περαιτέρω διάρκεια δώδεκα (12) µηνών, εκτός
εάν δεκαπέντε (15) ηµέρες πριν τη λήξη της Συµβάσεως ο Πελάτης δηλώσει µε έγγραφη επιστολή κοινοποιούµενη στον Προµηθευτή ότι δεν επιθυµεί την
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