ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECODRIVE HOME
Άρθρο Ε 1. Αντικείµενο
Ε.1.1 Ρητώς συµφωνείται ότι οι παρόντες Ειδικοί Όροι, οι οποίοι αφορούν στη συµµετοχή του Πελάτη στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή
«EcoDrive HOME», επισυνάπτονται στην δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, και
υπερισχύουν οιωνδήποτε αντίθετων Γενικών Όρων, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γενικό Όρο Γ1.1 της Συµβάσεως.
Ε.1.2 Το Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «EcoDrive HOME» απευθύνεται τόσο σε νέους όσο και σε ενεργούς Πελάτες του Προµηθευτή, µε
οικιακές παροχές, οι οποίοι είναι, νόµιµοι κάτοχοι ηλεκτρικού/ών αυτοκινήτου/ων.
Άρθρο Ε 2. ∆ιάρκεια
Ε.2.1 Η διάρκεια του Εµπορικού Προγράµµατος «EcoDrive HOME» ορίζεται στους είκοσι τέσσερις (24) ηµερολογιακούς µήνες και τίθεται σε ισχύ κατά
την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ως αυτή ειδικότερα ορίζεται στο Άρθρο 12 των Γενικών Όρων της Σύµβασης.
Ε.2.2 Μετά το πέρας των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών, η Σύµβαση µετατρέπεται σε αορίστου χρόνου, διέπεται από τους Γενικούς Όρους και διατηρείται
η ισχύς των παρόντων Ειδικών Όρων Ε3, Ε4.3, Ε6 και Ε7.
Ε.2.3 Σε περίπτωση που ο Πελάτης καταγγείλει τη Σύµβαση πριν από τη συµπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, ο Πελάτης θα επιβαρύνεται µε το ποσό που ορίζεται στον παρακάτω Πίνακα (Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης),
ανάλογα µε το µήνα Παύσης Εκπροσώπησης του Μετρητή του από τον Προµηθευτή, ήτοι:

Μήνας Παύσης
Εκπροσώπησης Μετρητή

1ος

2ος

3ος

4ος

5ος

6ος

7ος

8ος

9ος

10ος

Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης (€)

90

90

90

80

80

80

70

70

70

60

Μήνας Παύσης
Εκπροσώπησης Μετρητή

13ος 14ος

15ος

18ος

19ος

20ος

21ος

22ος

Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης (€)

50

40

30

30

30

20

50

50

16ος 17ος
40

40

11ος 12ος
60

60

23ος 24ος
20

20

Η Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης εφαρµόζεται ανά συµβολαιοποιηµένο Μετρητή του Πελάτη. Το ποσό αυτό θα χρεωθεί στον Τελικό Λογαριασµό
κατανάλωσης ηλεκτρικής ενέργειας που θα λάβει ο Πελάτης από τον Προµηθευτή και θα συµψηφίζεται µε την Εγγύηση που έχει καταβάλει ο Πελάτης.
Ε2.4 Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προµηθευτής τροποποιήσει, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε
Πελάτες, αιτιολογηµένα, τη Συµφωνηθείσα Τιµή του παρόντος Εµπορικού Προγράµµατος, όπως αυτή ορίζεται στην Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας, πριν από τη συµπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο Εµπορικό
Πρόγραµµα «EcoDrive HOME», ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει, επίσης σύµφωνα µε τον Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες,
την παρούσα Σύµβαση χωρίς να επιβαρυνθεί µε Ρήτρα Πρόωρης Αποχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στον ανωτέρω Ειδικό Όρο Ε2.3.
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ΕΙ∆ΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ECODRIVE HOME
Ε 3. Τιµές Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται η πρώτη ηµέρα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον Πελάτη από τον
1.4.8.Άρθρο
Ως «Ηµεροµηνία
Η
Συµφωνηθείσα
τη διάρκεια ισχύος του παρόντος Εµπορικού Προγράµµατος «EcoDrive HOME» του Προµηθευτή θα είναι: Για την ηµερήσια
Προµηθευτή, σύµφωναΤιµή
µε κατά
τη Σύµβαση.
ηλεκτρικής
ανεξαρτήτως
ύψους αυτής,
0,1100
Για την νυχτερινή
κατανάλωση
ηλεκτρικής
ενέργειας,
ανεξαρτήτως
1.4.9.κατανάλωση
Ως «Ηµεροµηνία
Λήξηςενέργειας,
Προµήθειας
Ηλεκτρικήςτου
Ενέργειας»
νοείται
είτε€/kWh.
η ηµεροµηνία
παύσης της
εκπροσώπησης
του/των
Μετρητή/-ων
του
του από
ύψους
0,0785€/kWh.
Χρέωση Παγίου,
ανεξαρτήτως
τύπου
παροχής
(µονοφασική,
τριφασική,Μετρητή/-ων
µε ή χωρίς µετρητή
εγγραφής),
Πελάτη
τον αυτής,
Προµηθευτή
είτε η προηγούµενη
της ηµέρας
έναρξης
ισχύος
της δήλωσης
εκπροσώπησης
από τονδιπλής
Προµηθευτή,
όποια2,90€
ανάδύο
ηµερολογιακό
µήνα, µετρούµενο
ως τριάντα
εκ των
(2) περιπτώσεων
επέλθει νωρίτερα,
όπως(30)
οι ηµέρες.
ηµεροµηνίες αυτές καθορίζονται από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή και γνωστοποιούνται στον
Προµηθευτή.
Άρθρο
Ε 4. Εκπτώσεις
1.4.10.
Ως «Κώδικες»
νοούνται οι κατωτέρω αναγραφόµενοι, ήτοι:
Ε4.1
Συµφωνείται
ρητώς
ότι κατά την
Σύµβασης
θα παρέχεται
Έκπτωση
πενήντα
επί τοιςΡΑΕ
εκατό
επί της Νυχτερινής
Κατανάλωσης
- «Κ∆Ε∆∆ΗΕ»: Ο Κώδικας
∆ιαχείρισης
του διάρκεια
Ελληνικούτης∆ικτύου
∆ιανοµής
Ηλεκτρικής
Ενέργειας
(Απόφαση
υπ’ (50%)
αρ. 395/2016,
ΦΕΚ Β’ 78/2017).
(kWh) της Παροχής,
η οποία
θα πιστώνεται
στον εκάστοτε
εκδοθέντα
Εκκαθαριστικό
Λογαριασµό
του Πελάτη.
- «Κ∆ΕΣΜΗΕ»:
Ο Κώδικας
∆ιαχείρισης
του Ελληνικού
Συστήµατος
Μεταφοράς
Ηλεκτρικής
Ενέργειας
(Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 57/2012, ΦΕΚ Β’
Ε4.2
∆ιευκρινίζεται
ότι
στην
περίπτωση
που
ο
Πελάτης
δε
διαθέτει
µετρητή
διπλής
εγγραφής,
το
τριάντα επί τοις εκατό (30%) της Ηµερήσιας
103/31.01.2012).
Κατανάλωσης
(kWh)∆ιαχείρισης
της Παροχής
του θα λογίζεται
ως Νυχτερινή
Κατανάλωση, επί
της οποίας
θα παρέχεται
τοις εκατό (50%), η
- «ΚΜ∆Ν»:
Ο Κώδικας
Ηλεκτρικών
Συστηµάτων
Μη ∆ιασυνδεδεµένων
Νησιών
(Απόφαση
ΡΑΕ υπ’ αρ.Έκπτωση
39/2014,πενήντα
(ΦΕΚ Β’επί
304/11.02.2014).
οποία
θα
πιστώνεται
στον
εκάστοτε
εκδοθέντα
Εκκαθαριστικό
Λογαριασµό
του
Πελάτη.
- «ΚΠΗΕ»: Ο Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013).
Ε4.3 Υπό
την επιφύλαξη
του όρου
Ε.5.2 κατωτέρω,
την διάρκεια
Έκπτωση σαράντα πέντε επί τοις εκατό (45%) επί
- «ΚΣΗΕ»:
Ο Κώδικας
Συναλλαγών
Ηλεκτρικής
Ενέργειαςκατά
(Απόφαση
ΡΑΕ υπ’τηςαρ.Σύµβασης
56/2012, θα
ΦΕΚπαρέχεται
Β’ 104/31.01.2012).
τηςΩς
Ανταγωνιστικής
Χρέωσης
Ηµερήσιας Κατανάλωσης
και σαράνταενέργειας
πέντε επίπου
τοιςεκδίδεται
εκατό (45%)
της Ανταγωνιστικής
Χρέωσης
της Νυχτερινής
1.4.11.
«Λογαριασµός»
νοείταιτης
ο Λογαριασµός
προµήθειας ηλεκτρικής
και επί
αποστέλλεται
µηνιαίως από
τον Προµηθευτή
Κατανάλωσης
του
Λογαριασµού
(εξαιρουµένης
της
Χρέωσης
Παγίου)
ως
επιβράβευση,
στην
περίπτωση
της
εµπρόθεσµης
εξόφλησης
του εκάστοτε
στον Πελάτη και µε τον οποίο τιµολογείται η καταλογιζόµενη στον/στους Μετρητή/-ές του Πελάτη ηλεκτρική ενέργεια, είτε µετρηθείσα
εκδοθέντος Λογαριασµού.
συγκεκριµένα,
ότανΛογαριασµός).
ο Πελάτης του Εµπορικού Προγράµµατος του Προµηθευτή «EcoDrive HOME» εξοφλεί το σύνολο
(Εκκαθαριστικός
Λογαριασµός)Πλέον
είτε εκτιµώµενη
( Έναντι
του
Λογαριασµού
του
(είτε
Έναντι,
είτε
Εκκαθαριστικού)
και την
καθορισµένη
ηµεροµηνία
λήξεως αυτού
καιαυτοί
δεν έχει
άλλες κάθε
ληξιπρόθεσµες
1.4.12. Ως «ΛΠ» νοούνται οι Λογαριασµοί Προσαυξήσεων τουµέχρι
Αρµόδιου
∆ιαχειριστή
Μεταφοράς
του Συστήµατος,
όπως
ορίζονται
φορά
οφειλές
προς
τον
Προµηθευτή,
τότε
ο
Προµηθευτής
θα
παρέχει
έκπτωση
σαράντα
πέντε
επί
τοις
εκατό
(45%)
επί
της
Ανταγωνιστικής
Χρέωσης
της
από το ρυθµιστικό πλαίσιο.
Ηµερήσιας
Κατανάλωσης
σαράντα πέντε
επίητοις
εκατό
επί της Ανταγωνιστικής
Χρέωσης της
ΝυχτερινήςτηςΚατανάλωσης
τουτου
εµπροθέσµως
η µετρητική
διάταξη,
οποία
έχει(45%)
εγκατασταθεί
στο σηµείο κατανάλωσης
και σύνδεσης
Εγκατάστασης
Πελάτη
1.4.13.
Ως «Μετρητής»
νοείταικαι
εξοφληµένου
Λογαριασµού,
είτε
Έναντι
είτε
Εκκαθαριστικού
(εξαιρουµένης
της
Χρέωσης
Παγίου),
η
οποία
θα
πιστώνεται
στον
αµέσως
επόµενο
µε το ∆ίκτυο, υπό τα ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται στην Αίτηση.
Λογαριασµό
του Πελάτη.
1.4.14.
Ως «Μη ∆ιασυνδεδεµένα
Νησιά» (εφεξής Μ∆Ν) 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
Άρθρο Ε 5.χώρας.
Πολιτική Ορθής Χρήσης.
ηπειρωτικής
Ε5.1ΩςΤο«Νοµοθεσία»
Εµπορικό Πρόγραµµα
Προµηθευτή
«EcoDrive
HOME»
από Πολιτική
Ορθής Χρήσης,
η διάρκεια
ισχύος
της οποίαςαφορά
ορίζεται
1.4.15.
νοούνται οιτουΝόµοι,
οι Κώδικες
καθώς και
κάθεδιέπεται
άλλη νοµοθετική,
κανονιστική
ή ρυθµιστική
διάταξη
που ρυθµίζει,
ή σε
είκοσι
τέσσερις
(24)
µήνες
από
την
Ηµεροµηνία
Έναρξης
Προµήθειας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας,
ως
αυτή
ειδικότερα
ορίζεται
στο
Άρθρο
12
των
Γενικών
επηρεάζει τη Σύµβαση ή την εκτέλεσή της, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
Όρων
Σύµβασης.
1.4.16.
Ως της
«Νόµοι»
νοούνται ο Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄286/22.12.1999) και ο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/22.08.2011).
Ε5.2
Η
Πολιτική
Ορθήςη Χρήσης
συνολική νυχτερινή
µέχριεκκαθαρίζεται
του ύψους τωνη εννιακοσίων
(900) κιλοβατωρών
τετράµηνο.
1.4.17. Ως «ΟΤΣ» νοείται
Οριακή αφορά
Τιµή Συστήµατος,
δηλαδή ηκατανάλωση
τιµή στην οποία
αγορά ηλεκτρικής
ενέργειας και(kWh)
είναι ανά
η τιµή
που
Ε5.3
Ο
έλεγχος
τήρησης
της
Πολιτικής
Ορθής
Χρήσης
θα
πραγµατοποιείται
µε
τον
εκάστοτε
Εκκαθαριστικό
Λογαριασµό
που
θα
εκδίδει
ο
Προµηθευτής
εισπράττουν όλοι όσοι εγχέουν ενέργεια στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από
Πελάτη κατά τηαπό
διάρκεια
της Σύµβασης,
όπως αυτήτιµών
ορίζεται
ανωτέρω στον
Όρο Ε2κάθε
ή στον
Τελικό
Εκκαθαριστικό
Λογαριασµό
που θα
αυτό.προς
Η ΟΤΣτονδιαµορφώνεται
το συνδυασµό
των προσφορών
και ποσοτήτων
που Ειδικό
υποβάλλουν
µέρα
οι διαθέσιµες
µονάδες
παραγωγής
εκδώσει
ο
Προµηθευτής
προς
τον
Πελάτη
στην
περίπτωση
της
καθ’
οιονδήποτε
τρόπο
λύσης
ή
προγενέστερης
λήξης
της
Σύµβασης.
Σε
περίπτωση
ηλεκτρικής ενέργειας και του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που διαµορφώνεται σε καθηµερινή βάση από τους καταναλωτές.
Πελάτης µε
δετην
θα προσφορά
δικαιούταιτης
τηντελευταίας
Έκπτωση που
ορίζεται
ανωτέρω
όρους για
Ε4.1νακαικαλυφθεί
Ε4.2 γιαη την
καταναλωθείσα ποσότητα που
Στηνυπέρβασης,
ουσία η ΟΤΣ οσυµπίπτει
µονάδας
που πρέπει
να στους
λειτουργήσει
ζήτηση.
υπερβαίνει
το
ύψος
του
ορίου
της
Πολιτικής
Ορθής
Χρήσης
του
Όρου
Ε5.2.
ανωτέρω.
1.4.18. Ως «ΡΑΕ» νοείται η Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας.
1.4.19. Ως «Ρήτρες Προσαρµογής» νοούνται οι ρήτρες που προβλέπονται στον Γ.Ο. 7.1 της Σύµβασης.
Άρθρο
6. ΥπηρεσίαΠροστασίας
«E-BILL» ∆εδοµένων» νοείται η σχετική έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 7 του υπ’ αρ. 2016/679 Γενικού
1.4.20.
Ως Ε«Υπεύθυνος
Ρητώς
συµφωνείται
ότι
ο Πελάτης,∆εδοµένων
µε την ένταξή
του στο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή «EcoDrive HOME», αποδέχεται ανεπιφύλακτα την
Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών
(GDPR).
ηλεκτρονική
αποστολή
τουτοεκάστοτε
Λογαριασµού
του (είτε Έναντι
είτε Εκκαθαριστικού),
παραιτούµενος
1.4.21.
Ως «Σύστηµα»
νοείται
Ελληνικόεκδοθέντος
Σύστηµα Μεταφοράς
Ηλεκτρικής
Ενέργειας
(Υψηλής και Υπερυψηλής
Τάσης).του δικαιώµατός του να λαµβάνει
αυτόν
σε
έντυπη
µορφή.
1.4.22. Ως «Χρέωση Βάσει Μεσοσταθµικού Μεταβλητού Κόστους Θερµικών Συµβατικών Σταθµών» ή «Χρέωση ΜΜΚΘΣΣ» νοείται η τυχόν θετική
διαφορά µεταξύ (α) του ποσού που προκύπτει ως γινόµενο της ενέργειας που εγχέεται κατά προτεραιότητα στο ελληνικό σύστηµα µεταφοράς
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Ε 7. Προνόµια
1.4.8.Άρθρο
Ως ενέργειας
«Ηµεροµηνία
Προµήθειας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας»
νοείται κατά
η πρώτη
ηµέρα προµήθειας
ηλεκτρικής
ενέργειας
στον
Πελάτη από
ηλεκτρικής
και Έναρξης
στο ελληνικό
δίκτυο διανοµής
ηλεκτρικής
ενέργειας,
τα οριζόµενα
στις διατάξεις
του άρθρου
9 του Ν.
3468/2006
(ωςτον
Με
την
ένταξη
του
Πελάτη
στο
Εµπορικό
Πρόγραµµα
«EcoDrive
HOME»,
ο
Προµηθευτής
θα
δύναται
να
παρέχει
στον
Πελάτη
τα
εξής
προνόµια:
Προµηθευτή,
σύµφωνα µε τηµεταβλητό
Σύµβαση. κόστος των θερµικών συµβατικών σταθµών, και (β) του αλγεβρικού συνόλου αφενός των ποσών, που
σχύει),
επί το µεσοσταθµικό
Πράσινο
Πιστοποιητικό,
µε της
το οποίο
θα βεβαιώνεται
ότι νοείται
γιαενεργειακού
τηνείτε
ηλεκτρική
ενέργεια
που κατανάλωσε
Πελάτης
στηνστον
εγκατάστασή
του και
1.4.9.Ε7.1
Ως οι«Ηµεροµηνία
Λήξης
Προµήθειας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας»
η ηµεροµηνία
παύσης
της
εκπροσώπησης
του/των
Μετρητή/-ων
χρεώνονται
προµηθευτές
στο πλαίσιο
εκκαθάρισης
του ηµερήσιου
προγραµµατισµού
(όπως
αυτόςοπεριγράφεται
ΚΣΗΕ καιτου
εκπροσωπείται
από
τον
Προµηθευτή,
έχει
παραχθεί
ισόποση
ενέργεια
από
συγκεκριµένες
εγκαταστάσεις
παραγωγής
ηλεκτρικής
ενέργειας
µε
από τονκαι
Προµηθευτή
της ηµέρας έναρξης
ισχύος οι
τηςπροµηθευτές
δήλωσης εκπροσώπησης
από τοντων
Προµηθευτή,
όποιαχρήση
στονΠελάτη
Κ∆ΕΣΜΗΕ),
αφετέρουείτε
τωνη προηγούµενη
ποσών που χρεώνονται
ή πιστώνονται
στο πλαίσιοΜετρητή/-ων
της εκκαθάρισης
αποκλίσεων
Ανανεώσιµων
Πηγών
Ενέργειας
ή/και
Συστηµάτων
και Θερµότητας
Υψηλής Απόδοσης
Προέλευσης).
εκ των
δύο (2) περιπτώσεων
επέλθει
νωρίτερα,
όπως οιΣυµπαραγωγής
ηµεροµηνίες Ηλεκτρισµού
αυτές καθορίζονται
από τον Αρµόδιο
∆ιαχειριστή(Εγγυήσεις
και γνωστοποιούνται
στον
παραγωγής-ζήτησης
για
την ενέργεια
αυτή.
Ε.7.2
∆ιευκρινίζεται
ότι
το
Πράσινο
Πιστοποιητικό
εκδίδεται
άπαξ
ετησίως
και
σύµφωνα
µε
τη
διαδικασία
που
ορίζεται
στην
ιστοσελίδα
του
Προµηθευτή.
Προµηθευτή
www.heron.gr.
1.4.10.
Ως «Κώδικες»
νοούνται οι κατωτέρω αναγραφόµενοι, ήτοι:
2. Αντικείµενο
Ε.7.3
Ηλεκτρονικό
Πιστοποιητικό
∆ενδροφύτευσης,
τοΠροµήθειας
οποίο
θα παρέχεται
απόΕνέργειας
τον Προµηθευτή
στονΡΑΕ
Πελάτη
την παραµονή
του στο εν θέµατι
«Κ∆Ε∆∆ΗΕ»:
Ο Κώδικας
∆ιαχείρισης
ΕλληνικούΛήξης
∆ικτύου
∆ιανοµής
Ηλεκτρικής
(Απόφαση
υπ’ αρ.µετά
395/2016,
ΦΕΚ Β’ 78/2017).
Από- την
Ηµεροµηνία
Έναρξης
µέχρι και τηντου
Ηµεροµηνία
Ενέργειας:
Εµπορικό
Πρόγραµµα
για
δώδεκα
(12)
συναπτούς
µήνες
και
µε
το
οποίο
θα
βεβαιώνεται
η
συµβολή
του
Πελάτη
στις
δράσεις
εταιρικής
κοινωνικής
Κώδικας ∆ιαχείρισης
του ηλεκτρική
Ελληνικού ενέργεια
Συστήµατος
Ενέργειας
(Απόφαση
ΡΑΕ υπ’καιαρ.
Β’
2.1.-Ο«Κ∆ΕΣΜΗΕ»:
ΠροµηθευτήςΟυποχρεούται
να προµηθεύει
στηνΜεταφοράς
ΕγκατάστασηΗλεκτρικής
σύµφωνα µε
τους όρους
της παρούσης
τις 57/2012,
διατάξειςΦΕΚ
της
ευθύνης
του
Προµηθευτή
που
λαµβάνουν
χώρα
σε
συνεργασία
µε
διαφόρους
Περιβαλλοντικούς
Φορείς.
Πλέον
συγκεκριµένα
για
κάθε
δώδεκα
(12)
103/31.01.2012).
Νοµοθεσίας και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει εµπροθέσµως και προσηκόντως τις αµοιβές και χρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα και
συναπτούς
µήνες
παραµονής
του
Πελάτη
στο
εν
θέµατι
Εµπορικό
Πρόγραµµα,
ο
Προµηθευτής
θα
αναλαµβάνει
το
κόστος
αγοράς
και
φύτευσης
ενός
Κώδικας
Ηλεκτρικώνηλεκτρική
Συστηµάτων
Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 39/2014, (ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014).
στην- «ΚΜ∆Ν»:
ΝοµοθεσίαΟ για
την σε∆ιαχείρισης
αυτόν καταλογιζόµενη
ενέργεια.
(1)
δένδρου
για
λογαριασµό
του
Πελάτη
στα
πλαίσια
αναδασώσεων
καιστην
εν γένει
δενδροφυτεύσεων,
στις Β΄
οποίες
θα συµµετέχει
ο Προµηθευτής.
Ο Κώδικας
Προµήθειας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας
σε Πελάτες
(απόφαση
του
Υφυπουργού
ΦΕΚ
832/09.04.2013).
2.2.- Ο«ΚΠΗΕ»:
Προµηθευτής
θα είναι
ο µοναδικός
πάροχος
ηλεκτρικής
ενέργειας
Εγκατάσταση
καιΠΕΚΑ,
ο Πελάτης
υποχρεούται
να καταναλώνει
την
- «ΚΣΗΕ»:
Ο Κώδικας
Συναλλαγών
Ηλεκτρικής
(Απόφαση
ΡΑΕ υπ’ αρ.στη56/2012,
ΦΕΚκαιΒ’στη
104/31.01.2012).
ηλεκτρική
ενέργεια
αποκλειστικά
ο ίδιος
και µόνοΕνέργειας
για τη χρήση
που προβλέπεται
Σύµβαση
Νοµοθεσία.
1.4.11. Ως «Λογαριασµός» νοείται ο Λογαριασµός προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας που εκδίδεται και αποστέλλεται µηνιαίως από τον Προµηθευτή
στον Πελάτη -και
µε τον -οποίο
τιµολογείται η καταλογιζόµενη στον/στους Μετρητή/-ές του Πελάτη ηλεκτρική ενέργεια, είτε µετρηθείσα
3. Υποχρεώσεις
∆ηλώσεις
Εγγυήσεις
είτε εκτιµώµενη
Έναντι ότι,
Λογαριασµός).
3.1.(Εκκαθαριστικός
Ο Προµηθευτής Λογαριασµός)
δηλώνει και εγγυάται
προς τον (Πελάτη
ως έχει από το νόµο και τα συναλλακτικά ήθη υποχρέωση:
1.4.12.
Ως «ΛΠ»
νοούνται οι Λογαριασµοί Προσαυξήσεων του Αρµόδιου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς του Συστήµατος, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά
3.1.1.
Θα τηρεί
τη Νοµοθεσία.
απόΘατοενεργήσει
ρυθµιστικόκάθε
πλαίσιο.
3.1.2.
νόµιµη προβλεπόµενη πράξη, προκειµένου να καταχωρηθεί στον οικείο πίνακα, που τηρείται από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή,
η µετρητική
διάταξη,
η οποία έχει εγκατασταθεί στο σηµείο κατανάλωσης και σύνδεσης της Εγκατάστασης του Πελάτη
Ως «Μετρητής»
νοείται
ως 1.4.13.
Εκπρόσωπος
Φορτίου για
τον/τους
Μετρητή/ές
του Πελάτη.
µε
το
∆ίκτυο,
υπό
τα
ειδικότερα
στοιχεία
που
ορίζονται
στην Αίτηση.
3.1.3. Θα ανταποκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης,
χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και θα διαχειρίζεται το σύνολο των παραπόνων ή/και
1.4.14. Ως
∆ιασυνδεδεµένα
Νησιά»
(εφεξής Μ∆Ν)
νοούνται τα νησιά
Ελληνικής
επικράτειας,
των των
οποίων
το δίκτυο διανοµής
ηλεκτρικής
ενηµέρωσης
και συνεργασίας,
και θατης
παρέχει
στον Πελάτη
το σύνολο
πληροφοριών
που προβλέπονται
αιτηµάτων
του«Μη
Πελάτη,
κατόπιν αµοιβαίας
συνδέεται
µε το ελληνικό
σύστηµα µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της
απόενέργειας
το νόµο σεδεν
σχέση
µε το αντικείµενο
της Σύµβασης.
ηπειρωτικής
χώρας.και εφαρµόζει «Κώδικα ∆εοντολογίας Επικοινωνίας µε Πελάτη» µε στόχο την εν γένει προστασία των καταναλωτών από µη
3.1.4.
Έχει καταρτίσει
1.4.15. Ωςεπιθετικές
«Νοµοθεσία»
νοούνται οι Νόµοι,
οι Κώδικες
καθώς και
άλλη νοµοθετική,
διαφανείς,
ή παραπλανητικές
πρακτικές
επικοινωνίας
και κάθε
προώθηση
προσφορών.κανονιστική ή ρυθµιστική διάταξη που ρυθµίζει, αφορά ή
επηρεάζει
τη
Σύµβαση
ή
την
εκτέλεσή
της,
όπως
αυτή
εκάστοτε
ισχύει.
3.2.Ο. Πελάτης δηλώνει και εγγυάται προς τον Προµηθευτή ότι:
ο Ν.κατάσταση
2773/1999 τον/τους
(ΦΕΚ Α΄286/22.12.1999)
και οστην
Ν. 4001/2011
(ΦΕΚτου
Α΄179/22.08.2011).
1.4.16.
3.2.1.
ΈχειΩς
και«Νόµοι»
διατηρείνοούνται
σε ασφαλή
ευρισκόµενο/-ους
Εγκατάστασή
Μετρητή/-ές, προκειµένου να καθίσταται εφικτή
1.4.17. Ως
νοείται η Οριακή
Τιµή Συστήµατος,
δηλαδή
η τιµή στην
εκκαθαρίζεται
η αγορά της
ηλεκτρικής
ενέργειας και είναι η τιµή που
η µέτρηση
της«ΟΤΣ»
απορροφώµενης
από αυτόν/-ούς
ηλεκτρικής
ενέργειας
και ναοποία
καταστεί
εφικτή η εκτέλεση
Σύµβασης.
εισπράττουν
όσοι εγχέουν
ενέργεια στο
Ελληνικό
Σύστηµα Μεταφοράς
και πληρώνουν
όλοιτονόσοι
ενέργεια από
3.2.2.
Θα εξοφλείόλοι
νοµίµως
και εµπροθέσµως
όλους
τους Λογαριασµούς
που τουΗλεκτρικής
αποστέλλει Ενέργειας
ο Προµηθευτής,
σύµφωνα µε
Γ.Ο.ζητούν
9.
αυτό.
ΟΤΣ διαµορφώνεται
απόστον
το συνδυασµό
τωντην
προσφορών
τιµών και ποσοτήτων
µέρα οι διαθέσιµες
3.2.3.
ΘαΗγνωστοποιεί
εγγράφως
Προµηθευτή
πρόθεση αποχώρησής
του απόπου
την υποβάλλουν
Εγκατάσταση,κάθε
τουλάχιστον
τριάντα (30)µονάδες
ηµέρεςπαραγωγής
πριν τη
ηλεκτρικής
ενέργειας
και
του
ωριαίου
φορτίου
ζήτησης
ηλεκτρικής
ενέργειας,
που
διαµορφώνεται
σε
καθηµερινή
βάση
από
τους
καταναλωτές.
σκοπούµενη ηµεροµηνία αποχώρησης, εφόσον δεν επιθυµεί την τροποποίηση της Σύµβασης λόγω µετεγκατάστασης και στην περίπτωση αυτή ως
Στην ουσίααυτοδίκαιης
η ΟΤΣ συµπίπτει
την παρούσας
προσφορά θα
τηςλαµβάνεται
τελευταίας µονάδας
που πρέπει
λειτουργήσει
για να καλυφθεί
η ζήτηση.
ηµεροµηνία
λύσηςµετης
η Ηµεροµηνία
ΛήξηςναΠροµήθειας
Ηλεκτρικής
Ενέργειας.
Το ίδιο ισχύει και στην
1.4.18. Ωςπου
«ΡΑΕ»
νοείται ηδεν
Ρυθµιστική
Αρχή Ενέργειας.
περίπτωση,
ο Πελάτης
γνωστοποιήσει
την αποχώρηση του ή δεν την γνωστοποιήσει εµπροθέσµως, οπότε η Σύµβαση Προµήθειας
1.4.19. Ως να
«Ρήτρες
νοούνται
οι ρήτρες
που προβλέπονται
στονΜετρητή/-ών
Γ.Ο. 7.1 της Σύµβασης.
εξακολουθεί
ισχύει Προσαρµογής»
µέχρι να λάβει χώρα
η παύση
της εκπροσώπησης
του/των
του Πελάτη, όπου ως ηµεροµηνία αυτοδίκαιης λύσης
Ως «Υπεύθυνος
Προστασίαςη ∆εδοµένων»
νοείται της
η σχετική
έννοια που
προβλέπεται
στο άρθρο
4 παρ.όπως
7 τουαυτή
υπ’καθορίζεται
αρ. 2016/679
ης1.4.20.
Σύµβασης
Προµήθειας λαµβάνεται
ηµεροµηνία παύσης
εκπροσώπησης
του/των
Μετρητή/-ών
του Πελάτη,
απόΓενικού
τον
Κανονισµού
Προστασίας
Προσωπικών
∆εδοµένων
(GDPR).
αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων. Και στις δύο (2) ως άνω περιπτώσεις εφαρµόζονται όσα ορίζονται στον
Γ.Ο.1.4.21.
11.5. Ως «Σύστηµα» νοείται το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης).
1.4.22.
Ως «Χρέωσηεγγράφως
Βάσει Μεσοσταθµικού
Μεταβλητού
Κόστουςάλλη
Θερµικών
Συµβατικών
ή «Χρέωση
νοείται
η τυχόν θετική
3.2.4.
Θα ενηµερώσει
τον Προµηθευτή,
σε οποιαδήποτε
περίπτωση
επιθυµεί Σταθµών»
την τροποποίηση
όρων ΜΜΚΘΣΣ»
της Σύµβασης
(ενδεικτικά:
σε
διαφοράαλλαγής
µεταξύ των
(α) του
ποσού επικοινωνίας
που προκύπτει
γινόµενο
που εγχέεται
κατά των
προτεραιότητα
ελληνικό σύστηµα
µεταφοράς
περίπτωση
στοιχείων
τουως
Πελάτη
όπωςτης
π.χ.ενέργειας
της διευθύνσεως
αποστολής
ΛογαριασµώνστοΚατανάλωσης),
υποβάλλοντας
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