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0,775 €/kWh Σταθερή Χρέωση Προμήθειας
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Βάσει του Ειδικού Όρου Ε2

Σταθερή Χρέωση Προμήθειας χωρίς Ρήτρα Αναπροσαρμογής καθ' όλη τη διάρκεια του Προγράμματος

1. Ορισμοί, 2. Αντικείμενο, 3. Υποχρεώσεις - Δηλώσεις - Εγγυήσεις, 4. Διάρκεια, 5. Ηλεκτρικές
Εγκαταστάσεις Παροχής - Παραλαβής Ηλεκτρικής Ενέργειας & Πρόσβαση σε Μετρητή/-ές, 6.
Μετρήσεις και Εκτιμήσεις Κατανάλωσης, 7. Χρεώσεις, 8. Εγγύηση, 9. Τιμολόγηση - Όροι Πληρωμής Υποβολή Αντιρρήσεων, 10. Ειδικές Ρυθμίσεις για την Προστασία Ευάλωτων Πελατών, 11. Καταγγελία,
12. Περίοδος Έναρξης Προμήθειας, 13. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας, 14. Υπαναχώρηση, 15. Προστασία
Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, 16. Εφαρμοστέο Δίκαιο - Επίλυση Διαφορών - Δωσιδικία, 17.
Τροποποιήσεις, 18. Τελικές Διατάξεις.
Για το πλήρες κείμενο των Ειδικών Όρων Σύμβασης, ανατρέξτε στη Σελίδα 4-6

x

Ε1: Αντικείμενο, Ε2: Διάρκεια
Για το πλήρες κείμενο των Ειδικών Όρων Σύμβασης, ανατρέξτε στη Σελίδα 3
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Γενικοί Όροι Συμβάσεων Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας Χαμηλής Τάσης

Η Ανώνuμn Εταιρεία με την επωνυμία «ΗΡΩΝ ΜΟΝΟnΡΟΣΩnΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ» και τον διακριτικό τίτλο «ΗΡΩΝ
ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ Α.Ε.». n οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής. επί της Λ. Μεσογείων ορ. 85. ΤΚ 11526. ΑΦΜ 099810593. αρμοδιότητος
ΔΟΥ ΦΑΕ ΑθΗΝΩΝ. με Αριθμό ΓΕΜΗ, 005805601000 και με Κωδικό Μητρώου Συμμετεχόντων «29XHERONTHERMELC» (εφεξής,
«Προμηθευτής») και ο Πελάτης. τα στοιχεία του οποίου καταγράφονται στη συνημμένη δεόντως και νομίμως σuμnλnρωμένn
και υπογεγραμμένη Αίτηση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. συνάπτουν την παρούσα σύμβαση και συμφωνούν για την
προμήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. σύμφωνα με τους ακόλουθους όρους και συμφωνίες,

ΤΕ.Α συμπίπτει με mν προσφορά της τελευταίας μονάδος που πρέπει νο λειτουργήσει για να καλυφθεί n ζήτηση σε ημερήσιο βάση.
1.4.18. Ως «Αναπροσαρμογή Εκκαθάρισης Αγοράς» νοείται n αναπροσαρμογή των Ανταγωνιατικών Χρεώσεων. όπως αυτή
προβλέπεται στον κάτωθι Γ.0.7.3 της Σύμβασης. 1.4.19. Ως «ΡΑΕ» νοείται n Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας. Ως «Σύστημα» νοείται
το Ελληνικό Σύστημα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υψηλής και Υπερuψnλής Τόσης). 1.4.20. Ως «Υπεύθυνος Προστασίας
Δεδομένων» νοείται n σχετική έννοια που προβλέπεται στο όρθρο 4 πσρ. 7 του υπ· αρ. 2016/679 Γενικού Κανονισμού
Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (GOPRI.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Γ.Ο.)
ιgpJ!p_o_ί
1.1. Ως «Σύμβαση» νοείται n έγγραφη συμφωνία μεταξύ του nρομnθευτή και του nελότn για την προμήθεια Ηλεκτρικής
Ενέργειας και οnοτελείται κατά σειρά ισχύος. οπό mν Αίmσn nρομήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. τους Ειδικούς Όρους κοι
τους Γενικούς Όρους. όλα δε τα ανωτέρω έγγραφα αποτελούν ενιαίο και αναnόαπαστο σύνολο και καταργούν κάθε άλλη
nροnγούμενn έγγραφη ή προφορική μεταξύ τους αυμφωνία. 1.2. Οι όροι με κεφαλαία που δεν ορίζονται διαφορετικό στους
παρόντες ΓενικούςΌρους θα έχουν τπν έννοια που τους αποδίδεται στη Νομοθεσία.
1.3. Συμφωνείται ότι, 1.3.1. Σε περίπτωση που θεσπιστούν. μετά την κατάρτιση της παρούσας Σύμβασης. νέα είδη πρόσθετων
χρεώσεων επί της προμήθειας ή/και κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας. μέσω ρυθμιστικών ή/και νομοθετικών μέτρων. οι
νέες αυτές πρόσθετες χρεώσεις θα καθίστανται υποχρεωτικές για τον Πελάτη και θα εφαρμόζονται επί των Ανταγωνιστικών
Χρεώσεων του Λογαριασμού του μετά την πάροδο τριάντα (301 ημερών από την δημοσίευση των νέων πρόσθετων χρεώσεων
στην ιστοσελίδα του Προμnθεuτή. 1.3.2. Μεταβολές/προσθήκες στις Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις και στις Λοιπές Χρεώσεις. οι
οποίες βρίσκονται εκτός σφαίρας επιρροής του nρομnθευτή καθώς και τροποποιήσεις από τον Προμηθευτή όρων της
Σύμβασης συνεπεία θεσπίσεως κανόνων αναγκαστικού δικαίου ή εκδόσεως δικαστικής απόφασης ή απόφασης εποπτικής
αρχής ή διοικητικού οργάνου. που συνεπάγονται τροποποίηση του περιεχομένου των αντίστοιχων όρων τπς Σύμβασης. δεν
συνιστούν Μονομερή Tpononoίnσn των όρων της Σύμβασης από τον nρομnθευτή. δεσμεύουν τα Μέρη από mν ημερομηνία
ισχύος τους και ενσωματώνονται χωρίς περαιτέρω τύπο ή διατύπωση σm Σύμβααn. τροποποιώντας ή καταργώντας τυχόν
υφιστάμενους όρους της Σύμβασης που έρχονται σε αντίθεση με αυτούς. εκτός εάν από την υιοθέτησή τους επέρχεται
ουσιώδης δυσμενής επίδραση. n οποία δύναται να καταστήσει ιδιαίτερα επαχθή την εκτέλεση της Σύμβααnς για κάποιο από
τα Μέρη. το Μέρος αυτό θα δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της Σύμβασης με nροnγούμενn έγγραφη ειδοnοίnσn εντός
τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών.
1.4. Για τους σκοπούς της Σύμβασης, 1.4.1. Ως «Ανταγωνιστικές Χρεώσεις» νοούνται τα οφειλόμενα ποσό που προβλέπονται
στον Γ.Ο. 7.1 της Σύμβασης. 1.4.2. Ως «Αρμόδιος Διαχ ειριστής» νοείται ο κατά περίπτωση εκ των ακολούθων αναγραφόμενων
αρμόδιος φορέας. ήτοι,
• Ο «Διαχειριστής της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (n ανώνυμη εταιρεία «Ελληνικό Χρηματιστήριο Ενέργειας Α.Ε.Ι
• Ο «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» (n wώνυμn εταιρεία «Διαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης ΑΕ.»).
• Ο «Διαχειριστής του Δικτύου Διανομής» (n ανώνυμη εταιρεία «Διαχειριστής του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής
Ενέργειας» (εφεξής ΔΕΔΔΗΕΙ στην οποία έχει ανατεθεί n διαχείριση του ελληνικού δικτύου διανομής ηλεκτρικής ενέργειας
και n διαχείριση του δικτύου των Mn Διασυνδεδεμένων Νησιών)
• Ο «Διαχειριστής Μεταφοράς του Συστήματος» (n ανώνυμη εταιρεία «Ανεξόρmτος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής
Ενέργειας Α.Ε.»Ι.
1.4.3. Ως «Δίκωο» νοείται το Ελληνικό Δίκωο Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Χαμηλή & Μέση Τόση) καθώς και τα Ηλεκτρικό
Συστήματα των Μη Διασυνδεδεμένων Νήσων. 1.4.4. Ως «Εγκατάσταση» νοείται κάθε εγκατάσταση κυριότητας ή/και
εκμετάλλευσης του Πελότπ. n οποία προσδιορίζεται ειδικότερα στην Αίτηση και στην οποία ο nρομnθευτής προμηθεύει
Ηλεκτρική Ενέργεια. 1.4.5. Ως «Εκκαθαριστική Περίοδος» νοείται το χρονικό διόστπμα τεσσάρων (4) μηνών ή οποιοδήποτε
άλλο χρονικό διάστημα nou ορίζεται στπ Νομοθεσία. κατά την οποία nραγμστοnοιούνται από τον αρμόδιο Διαχειριστή. οι
καταμετρήσεις της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας του/των Μετρnτή/-ών του nελότn. 1.4.6. Ως «Εντολή Παύσης
Εκnροσώnnσnς» νοείται n εντολή που δίδει ο Προμηθευτής προς τον Αρμόδιο Διαχειριστή προκειμένου να παύσει n
εκnροσώnnοn του/των Μετρnτή/-ών του Πελάτη από τον Προμηθευτή. 1.4.7. Ως «Ευάλωτος Πελάτης» νοείται ο Πελάτης που
πληροί τα κριτήρια που έθεσε n υπουργική απόφαση Δ5-ΗΝΒ/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ 8"1521/21.06.20131. όπως αυτή
έχει τροnοnοιπθεί και ισχύει. 1.4.8. Ως «Ημερομηνία Έναρξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται n πρώτη ημέρα
προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον Πελάτη από τον Προμηθευτή. σύμφωνα με τn Σύμβαση. 1.4.9. Ως «Ημερομηνία Λήξης
Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται είτε n ημερομηνία παύσης της εκnροσώπnσnς του/των Μετρnτή/-ών του Πελάτη
από τον nρομnθευτή είτε n προnγούμενn της ημέρας έναρξης ισχύος τπς δήλωσης εκπροσώπnσnς Μετρnτή/-ών από τον
Προμηθευτή. όποια εκ των δύο (2) περιπτώσεων επέλθει νωρίτερα. όπως οι ημερομηνίες αυτές καθορίζονται από τον Αρμόδιο
Διαχειριστή και γνωστοποιούνται στον nρομnθευτή
1.4.10. Ως «Κανονιαμοί Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοούνται οι κατωτέρω αναγραφόμενοι ήτοι,
- «Κανονισμός Λειτουργίας τπς Αγοράς Επόμενης Ημέρας και της Ενδοημερήσιας Αγοράς» (Απόφαση ΡΑΕ υπ· αρ. 1116/2018
(ΦΕΚ 0· 5914/31.12.2018). όπως εκάστοτε ισχύει
- «Κανονισμός Εκκαθάρισης της Αγοράς Επόμενης Ημέρας και Ενδοημερήσιας Αγοράς» (Απόφαση ΡΑΕ υπ· αρ. 1125Α/201910·
428/12.02 2020). όπως εκάστοτε ισχύει
- «Κανονισμός Ενεργειακής Χρηματοπιστωτικής Αγοράς (Αγοράς nαραγώγων)» (Απόφαση Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς υπ' αρ.
1/87214.3.2020 (ΦΕΚ 0· 1491/21.04.20201. όπως εκάστοτε ισχύει
- «Κανονισμός Αγοράς Εξισορρόπnσnς» (Απόφαση ΡΑΕ υπ' αρ. 1090/2018 (ΦΕΚ 0· 5910/31.12.20181. όπως εκάστοτε ισχύει
- «Κανονισμός Εκκοθόρισnς θέσεων Αγοράς Εξισορρόnnσnς» (Απόφαση ΡΑΕ uπ· αρ. 943/2020 (ΦΕΚ 0· 3076/24 07.20201.
όπως εκάστοτε ισχύει
1.4.11. Ως «Κώδικες» νοούνται οι κατωτέρω αναγραφόμενοι. ήτοι
- «ΚΔΕΔΔΗΕ», Ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας. όπως αυτός εκάστοτε ισχύει
- «ΚΔΕΣΜΗΕ», Ο Κώδικας Διαχείρισης του Ελληνικού Συστήματος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας. όπως αυτός εκάστοτε
ισχύει
- «ΚΜΔΝ», Ο Κώδικας Διαχείρισης Ηλεκτρικών Συστημάτων Mn Διασυνδεδεμένων Νησιών. όπως αυτός εκάστοτε ισχύει
- «KnHE», Ο Κώδικας Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε nελότες. όπως αυτός εκάστοτε ισχύει
- «ΚΔΑnΕΕn», Ο Κώδικας του Διαχειριmή AnE και Εγγυήσεων nροέλευσnς. όπως αυτός εκάστοτε ισχύει
1.4.12. Ως «Λογαριασμός» νοείται ο Λογαριασμός προμήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται και αποστέλλεται
μηνιαίως από τον nρομnθευτή στον nελότn και με τον οποίο τιμολογείται n καταλογιζόμενn στον/-ους Μετρnτή/-ές του
nελότn ηλεκτρική ενέργεια. είτε μετρnθείσα (Εκκαθαριστικός Λογαριασμός) είτε εκτιμώμενη (Έναντι Λογαριασμός). 1.4.13.
Ως «Μετρητής» νοείται n μετρητική διάταξη. n οποία έχει εγκατασταθεί στο σημείο κατανάλωσης και σύνδεσης της
Εγκατάστασης του Πελάτη με το Δίκτυο. υπό τα ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται στην Αίτηση. 1.4.14. Ως «Mn
Διασυνδεδεμένα Νπσιό» (εφεξής ΜΔΝΙ νοούνται τα νησιά της Ελληνικής επικράτειας. των οποίων το δίκτυο διανομής
ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται με το ελληνικό σύστημα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο
διανομής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας. 1.4.15. Ως «Νομοθεσία» νοούνται οι Νόμοι οι Κώδικες. οι
Κανονισμοί καθώς και κάθε άλλη νομοθετική. κανονιστική ή ρυθμιστική διάταξη που ρυθμίζει αφορά ή επηρεάζει τn
Σύμβαση ή τπν εκτέλεσή τπς. όπως αυτή εκάστοτε ισχύει 1.4.16. Ως «Νόμοι» νοούνται ο Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α"286/21 12.19991
και ο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ ΑΊ79/22.08.20111. όπως αυτοί έχουν τροnοnοιnθεί και ισχύουν. 1.4.17. Ως «ΤΕ.Α» νοείται n Τιμή
Εκκαθάρισης Αγοράς. δηλαδή n τιμή στην οποία εκκαθαρίζεται n Αγορά της Επόμενης Ημέρας του Ε.λλnνικού Χρnματιστnρίου
Ενέργειας και διαμορφώνεται από το συνδυασμό των Εντολών nώλnσnς και των Εντολών Αγοράς που ικανοποιούνται σε
πμερήαια βάση. στσ πλαίσια της Λειτουργίας mς Αγοράς ιnς Επόμενης Ημέρας. Στις περισσότερες nεριnιώσεις. n ημερήσια

2. Αντικείμενο
Από την Ημερομηνία Έναρξης μέχρι και mν Ημερομηνία Λήξης nρομήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, 11 Ο nρομnθεuτής
υποχρεούται να προμηθεύει ηλεκτρική ενέργεια σmν Εγκατάοτααn σύμφωνα με τους όρους mς nαραύσnς και τις διατάξεις
της Νομοθεσίας και α nελάτnς υποχρεούται να καταβάλει εμπροθέσμως και προσηκόντως τις αμοιβές και χρεώσεις που
προβλέπονται στην παρούσα και στην Νομοθεσία για την σε αυτόν καταλογιζόμενn ηλεκτρική ενέργεια. 2.2. Ο nρομnθευτής
θα είναι ο μοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Εγκατάσταση και ο nελάτnς υποχρεούται να καταναλώνει την
ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικό ο ίδιος και μόνο για τn χρήση που προβλέπεται στη Σύμβαση και στη Νομοθεσία.
3. Υ n!!!J!εώσειt -Δηλώσεις -Εywήσειι;
3.1. Ο Προμηθευτής δηλώνει και εγγυάται προς τον Πελόm ότι. ως έχει από το νόμο και τα συναλ- λακτικό ήθη υποχρέωση, 3.1.1. θα
mρεί m Νομοθεσία. 3.1.2. θα ενεργήσει κάθε νόμιμη nροβλεnόμενπ πράξη. προκεψένοu να καταχωρηθεί στον οικείο πίνακα. που
τπρείτοι οπό τον Αρμόδιο Διαχειριστή. ως Εκπρόσωπος Φορτίου για τον/τους Μετρnτή/ές του Πελάτη. 3.1.3. θα ανταποκρίνεται
καθ· όλη τn διάρκεια της Σύμβασης. χωρίς υπαίτια καθυοτέρnσn και θα διαχειρίζεται το σύνολο των παραπόνων ή/και
αιτημάτων του Πελάτη. κατόπιν αμοιβαίας ενημέρωσης και συνεργασίας. και θα παρέχει στον Πελάτη το αύνολο των
πληροφοριών που προβλέπονται από το νόμο σε σχέση με το αντικείμενο τπς Σύμβασης. 3.1.4.Έχει καταρτίσει και εφαρμόζει
«Κώδικα Δεοντολογίας Επικοινωνίας με nελάτn» με στόχο την εν γένει προστασία των καταναλωτών από μn διαφανείς.
επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές επικοινωνίας και προώθnσπ προσφορών. 3.2. Ο nελάτnς δηλώνει και εγγυάται προς
τον Προμηθευτή ότι, 3.2.1. Έχει και διατηρεί σε ασφαλή κατάσταση τον/τους ευρισκόμενο/-ους στην Εγκατάστασή του
Μετρnτή/-ές. προκειμένου να καθί- σταται εφικτή n μέτρηση της απορροφώμενης από αυτόν/-ούς ηλεκτρικής ενέργειας και
να καταστεί εφικτή n εκτέλεση mς Σύμβασης. 3.2.2. θα εξοφλεί νομίμως και εμπροθέσμως όλους τους Λογαριασμούς που
του αποστέλλει ο Προμηθευτής. σύμφωνα με τον Γ.0.9. 3.2.3. θα γνωστοποιεί εγγράφως στον Προμηθευτή την πρόθεση
αποχώρησής του από την Εγκατάσταση. τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες πριν τn σκοπούμενη ημερομηνία αnοχώρnσnς.
εφόσον δεν επιθυμεί την τpononoίnσn της Σύμβασης λόγω μετεγκατάστασης και στην περίπτωση αυτή ως nμερομnνίσ
αυτοδίκοιnς λύσης της παρούσας θα λαμβάνεται n Ημερομηνία Λήξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και
στην περίπτωση. που ο Πελάτης δεν γνωστοποιήσει την αnοχώρnσn του ή δεν την γνωστοποιήσει εμπροθέσμως. οπότε n
Σύμβαση Προμήθειας εξακολουθεί να ισχύει μέχρι να λάβει χώρο n παύση της εκπροσώπnσnς του/των Μετρnτή/-ών του
Πελότπ. όπου ως ημερομηνία αυτοδίκαιης λύσης της Σύμβασης Προμήθειας λαμβάνεται n ημερομηνία nαύσπς της
εκnροσώπnσnς του/των Μετρnτή/-ών του Πελάτη. όπως αυτή καθορίζεται οπό τον αρμόδιο Διαχειριστή. κατά τα οριζόμενα
στους Κώδικες Διαχείρισης Δικτύων. Και στις δύο 121 ως άνω περιπτώσεις εφαρμόζονται όσα ορίζονται στον Γ.0.11.5. 3.2.4. θα
ενημερώσει εγγράφως τον Προμηθευτή. σε οποιαδήποτε όλλn περίπτωση επιθυμεί την τροποποίnσn όρων της Σύμβααnς
(ενδεικτικά, σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του nελότn όπως πχ. mς διευθύνσεως αποστολής των
Λογαριασμών Κατανάλωσης). υποβάλλοντας σχετική Αίτηση. τουλάχιστον τριάντα (30) ημέρες προ της επιθυμητής
ημερομηνίας τροποποίnσnς της παρούσας.
ι�pκεια
4.1. Υπό τπν επιφύλαξη των ΕιδικώνΌρων της παρούσας. n Σύμβαση συμφωνείται αορίστου χρόνου και τίθεται σε ισχύ κατά
την ημερομηνία υπογραφής της από τα Μέρη. Η εκτέλεση της Σύμβασης αρχίζει κατά την ΗμερομnνίαΈναρξnς Προμήθειας
Ηλεκτρικής Ενέργειας και λήγει κατά την Ημερομηνία Λήξης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. 4.2. Με την υπογραφή της
παρούσας. ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Προμηθευτή να υποβάλλει στον Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής Αίτημα
Εκnροσώπnσnς Μετρητή Φορτίου ΧΤ για τον/τους Μετρnτή/-ές του. κατά τα διαλαμβανόμενα στον Γ.0.3.1.1.
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5.1. Ο Προμηθευτής θο παραδίδει την ηλεκτρική ενέργεια στην Εγκατάσταση του Πελότπ. ενώ ο Πελάτης θα την παραλαμβάνει
στο/υς Μετρnτή/-ές της Εγκατάστασής του από το Δίκτυο σύμφωνα με τα ειδικότερα οριζόμενα στη Νομοθεσία. 5.2. Οι
Μετρητές. οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα σημεία προμήθειας της Εyκατόστααnς του Πελάτη από τον Αρμόδιο Διαχειριατή.
καταχωρούνται στη βάση δεδομένων Μετρητών. mν οποία καταρτίζει και τηρεί ο Αρμόδιος Διαχειριστής. Ο Πελάτης ευθύνεται
για την φύλαξη της Εγκατάστασης καθώς και των συσκευών του Αρμοδίου Διαχειριστή που βρίσκονται στην Εγκατάστασή του
και υπόσχεται ότι δεν θα προβεί αε οποιαδήποτε επαφή. επέμβαση ή καθ· οιονδήποτε τρόπο παραβίαση της Εyκατόστασnς και
των εντός αυτής συσκευών. συμπεριλαμβανομένων του/των Μετρnτή/-ών. Σε κάθε περίπτωση βλάβης. φθοράς. ή αλλοίωσης
της Εγκατάστασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μετά από επέμβαση ταυ nελάτn ή των προστnθέντων αυτού. ο Πελάτης
ρητώς αποδέχεται τπν ιδία ευθύνη του. 5.3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο nελότnς αντιληφθεί ότι κάποιος ή/και κάποιοι
Μετρnτής/-ές έχει/-ουν υποστεί ζημιά ή βλάβη. οφείλει να ενημερώσει αμέαως τον Αρμόδιο Διαχειριστή και τον
Προμηθευτή. εγγράφως. 5.4. Σε περίπτωση κατά την οποίο ο nελότnς μεταφερθεί. αποκτήσει ή δημιουργήσει νέο
Εγκατάσταση. που θα απαιτεί νέα σύνδεση με το Δίκτυο. ή/και νέο/νέους Μετρnτή/-ές. τότε ο Πελάτης φέρει την υποχρέωση
της προμήθειας του/των ως άνω Μετρnτή/-ών. σε συνεργασία με τον Αρμόδιο Διαχειριστή Δικτύου. 5.5. Οποιεσδήποτε
δαπάνες προμήθειας. εγκαταστάσεως ως και συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισμού μεταξύ των σημείων συνδέσεων
του/των Μετρnτή/-ών και των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Πελάτη. βαρύνουν τον τελευταίο
αποκλειστικώς. 5.6. Ο Πελάτης οφείλει να επιτρέπει στους εξοuσιοδοτnμένους προστnθέντες. εκπροσώπους. υπαλλήλους.
υπεργολάβους κ.ο.κ. του Αρμοδίου Διαχειριστή την nρόσβαοn ατπν Εγκατάστασή του ώστε αυτοί να δύνανται να εκπληρώνουν
τις αρμοδιότπτες και υποχρεώσεις τους κατά τους όρους της Σύμβααπς και την κείμενη νομοθεσία. 5.7. Τα Μέρη αναγνωρίζουν
ότι αε nερίnτωσn μόνιμης βλάβης του/των Μετρnτή/-ών. ο Αρμόδιος Διαχειριστής υποχρεούται να μεριμνήσει για mν άμεαn
αντικατάσταση του/των Μετρnτή/-ών. ενημερώνοντας σχετικά τον Προμηθευτή για την τελική χρέωση του κόστους του/των
Μετρnτή/-ών.
&. Μετpήσε!!; και Ειrnμήσεις Κατιιvσλωσnς
6.1. Οι μετρήσεις των ποσοτήτων που καταναλώνονται από τον Πελάτη διενεργούνται από τον Αρμόδιο Διαχειριστή. 6.2. Ρητώς
συμφωνείται με την παρούσα ότι το σύνολο της καταμετρnθείσας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας θα λογίζεται ως ηλεκτρική
ενέργεια n οποία παρασχέθηκε από τον Προμηθευτή. Με την επιφύλαξη του Γ.0.6.6. τα μετρητικό δεδομένα που αποστέλλονται
στον Προμηθευτή από τον Αρμόδιο Διαχειριστή προκειμένου ο Προμηθευτής να προβεί στην τιμολόγηση του Πελάτη.
αποτελούν πλήρη απόδειξη των απαιτήσεων του Προμηθευτή έναντι του Πελάτη. 6.3. Η κατά τα επόμενα όρθρο τιμολόγnαπ της
στον Πελάτη κοταλογιζόμενnς ενέργειας σε κιλοβατώρες (kWhl διενεργείται (αl μηνιαίως σύμφωνα με τις εκτιμήαεις από
ιστορικό στοιχεία του Πελάτη nou παρέχει ο Αρμόδιος Διαχειριστής και (βl ανό Εκκαθαριστική Περίοδο βάσει των
μετρnθεισών ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που καταμετρώνται στον/στους Μετρnτή/-ές του Πελάτη. 6.4. Σε nερίnτωαn
κατά την οποία ο Προμηθευτής αδυνατεί να εκδώαει Λογαριασμό βάσει των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που
μετρήθηκαν nραyμαnκό. είτε λόγω βλάβης Μετρητή. είτε λόγω καθυστερήσεως στην αποστολή ή ακόμα και λόγω μn
αποστολής των μετρήσεων από τον Αρμόδιο Διαχειριστή. ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε εύλογη εκτίμnαπ
ιων χρεώσεων που θα επιβάλλει εις ιαν Οελόιn. αύμφωνα με τις διαθέσιμες μετρήσεις ή 10 ιστορικό στοιχεία ιου Πελάιn. Ο
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