ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
H Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, η οποία εδρεύει στην Αθήνα Αττικής, επί της Λεωφ. Μεσογείων
85, ΤΚ 11526, ΑΦΜ 099810593, αρµοδιότητος ∆ΟΥ 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 συµπληρωµένη
και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, συνάπτουν την παρούσα σύµβαση και συµφωνούν για την προµήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας, σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες:
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ (Γ.Ο.)
1. Ορισµοί
1.1. Ως «Σύµβαση» νοείται η έγγραφη συµφωνία µεταξύ του Προµηθευτή και του Πελάτη για την προµήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας και αποτελείται,
κατά σειρά ισχύος, από την Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, του Ειδικούς Όρους και τους Γενικούς Όρους, όλα δε τα ανωτέρω έγγραφα
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο σύνολο και καταργούν κάθε άλλη προηγούµενη έγγραφη ή προφορική µεταξύ τους συµφωνία.
1.2. Οι όροι µε κεφαλαία και δεν ορίζονται διαφορετικά στους παρόντες Γενικούς Όρους θα έχουν την έννοια που τους αποδίδεται στη Νοµοθεσία.
1.3. Συµφωνείται ότι τυχούσες τροποποιήσεις της Νοµοθεσίας στον βαθµό που είναι αναγκαστικού δικαίου, δεσµεύουν τα Μέρη από την ηµεροµηνία
ισχύος τους και 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 Σύµβασης, εκτός εάν από την υιοθέτησή
τους επέρχεται ουσιώδης δυσµενής επίδραση, η οποία δύναται να καταστήσει ιδιαίτερα επαχθή την εκτέλεση της Σύµβασης για κάποιο από τα Μέρη,
το Μέρος αυτό θα δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της Σύµβασης µε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση εντός τριάντα (30) ηµερολογιακών
ηµερών.
1.4. Για τους σκοπούς της Σύµβασης:
1.4.1. Ως «Ανταγωνιστικές Χρεώσεις» νοούνται τα οφειλόµενα ποσά που προβλέπονται στον Γ.Ο. 7.1 της Σύµβασης.
1.4.2. Ως «Αρµόδιος ∆ιαχειριστής» νοείται ο κατά περίπτωση εκ των ακολούθων αναγραφόµενων αρµόδιος φορέας, ήτοι:
• Ο «∆ιαχειριστής της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» (η ανώνυµη εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.).
• Ο «∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» (η ανώνυµη εταιρεία «∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.»).
• Ο «∆ιαχειριστής του ∆ικτύου ∆ιανοµής» (η ανώνυµη εταιρεία «∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής
∆Ε∆∆ΗΕ) στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του ελληνικού δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η διαχείριση του δικτύου των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών).
• Ο «∆ιαχειριστής Μεταφοράς του Συστήµατος» (η ανώνυµη εταιρεία «Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.»).
1.4.3. Ως «∆ίκτυο» νοείται το Ελληνικό ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Χαµηλή & Μέση Τάση) καθώς και τα Ηλεκτρικά Συστήµατα των Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νήσων.
1.4.4. Ως «Εγκατάσταση» νοείται κάθε εγκατάσταση κυριότητας ή/και εκµετάλλευσης του Πελάτη, η οποία προσδιορίζεται ειδικότερα στην Αίτηση
και στην οποία ο Προµηθευτής προµηθεύει Ηλεκτρική Ενέργεια.
1.4.5. Ως «Εκκαθαριστική Περίοδος» νοείται το χρονικό διάστηµα τεσσάρων (4) µηνών ή οποιοδήποτε άλλο χρονικό διάστηµα που ορίζεται στη
Νοµοθεσία, κατά την οποία πραγµατοποιούνται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, οι καταµετρήσεις της καταναλωθείσας ηλεκτρικής ενέργειας του/των
Μετρητή/-ών του Πελάτη.
1.4.6. Ως «Εντολή Παύσης Εκπροσώπησης» νοείται η εντολή που δίδει ο Προµηθευτής προς τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή προκειµένου να παύσει η
εκπροσώπηση του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη από τον Προµηθευτή.
1.4.7. Ως «Ευάλωτος Πελάτης» νοείται ο Πελάτης που πληροί τα κριτήρια που έθεσε η υπουργική απόφαση ∆5-ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013 (ΦΕΚ Β΄
1521/21.06.2013).
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1.4.8. Ως «Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται η πρώτη ηµέρα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας στον Πελάτη από τον
Προµηθευτή, σύµφωνα µε τη Σύµβαση.
1.4.9. Ως «Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται είτε η ηµεροµηνία παύσης της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/-ων του
Πελάτη από τον Προµηθευτή είτε η προηγούµενη της ηµέρας έναρξης ισχύος της δήλωσης εκπροσώπησης Μετρητή/-ων από τον Προµηθευτή, όποια
εκ των δύο (2) περιπτώσεων επέλθει νωρίτερα, όπως οι ηµεροµηνίες αυτές καθορίζονται από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή και γνωστοποιούνται στον
Προµηθευτή.
1.4.10. Ως «Κώδικες» νοούνται οι κατωτέρω αναγραφόµενοι, ήτοι:
- «Κ∆Ε∆∆ΗΕ»: Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 395/2016, ΦΕΚ Β’ 78/2017).
- «Κ∆ΕΣΜΗΕ»: Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 57/2012, ΦΕΚ Β’
103/31.01.2012).
- «ΚΜ∆Ν»: Ο Κώδικας ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 39/2014, (ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014).
- «ΚΠΗΕ»: Ο Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (απόφαση του Υφυπουργού ΠΕΚΑ, ΦΕΚ Β΄ 832/09.04.2013).
- «ΚΣΗΕ»: Ο Κώδικας Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 56/2012, ΦΕΚ Β’ 104/31.01.2012).
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
(Εκκαθαριστικός Λογαριασµός) είτε εκτιµώµενη ( Έναντι Λογαριασµός).
1.4.12. Ως «ΛΠ» νοούνται οι Λογαριασµοί Προσαυξήσεων του Αρµόδιου ∆ιαχειριστή Μεταφοράς του Συστήµατος, όπως αυτοί ορίζονται κάθε φορά
από το ρυθµιστικό πλαίσιο.
1.4.13. Ως «Μετρητής» νοείται η µετρητική διάταξη, η οποία έχει εγκατασταθεί στο σηµείο κατανάλωσης και σύνδεσης της Εγκατάστασης του Πελάτη
µε το ∆ίκτυο, υπό τα ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται στην Αίτηση.
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
ηπειρωτικής χώρας.
1.4.15. Ως «Νοµοθεσία» νοούνται οι Νόµοι, οι Κώδικες καθώς και κάθε άλλη νοµοθετική, κανονιστική ή ρυθµιστική διάταξη που ρυθµίζει, αφορά ή
επηρεάζει τη Σύµβαση ή την εκτέλεσή της, όπως αυτή εκάστοτε ισχύει.
1.4.16. Ως «Νόµοι» νοούνται ο Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α΄286/22.12.1999) και ο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α΄179/22.08.2011).
1.4.17. Ως «ΟΤΣ» νοείται η Οριακή Τιµή Συστήµατος, δηλαδή η τιµή στην οποία εκκαθαρίζεται η αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και είναι η τιµή που
εισπράττουν όλοι όσοι εγχέουν ενέργεια στο Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας και πληρώνουν όλοι όσοι ζητούν ενέργεια από
αυτό. Η ΟΤΣ διαµορφώνεται από το συνδυασµό των προσφορών τιµών και ποσοτήτων που υποβάλλουν κάθε µέρα οι διαθέσιµες µονάδες παραγωγής
ηλεκτρικής ενέργειας και του ωριαίου φορτίου ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, που διαµορφώνεται σε καθηµερινή βάση από τους καταναλωτές.
Στην ουσία η ΟΤΣ συµπίπτει µε την προσφορά της τελευταίας µονάδας που πρέπει να λειτουργήσει για να καλυφθεί η ζήτηση.
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.
1.4.20. Ως «Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων» νοείται η σχετική έννοια που προβλέπεται στο άρθρο 4 παρ. 7 του υπ’ αρ. 2016/679 Γενικού
Κανονισµού Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων (GDPR).
1.4.21. Ως «Σύστηµα» νοείται το Ελληνικό Σύστηµα Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (Υψηλής και Υπερυψηλής Τάσης).
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

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΕ.
Λεωφ. Κηφισίας 124 και Ιατρίδου 2 115 26 Αθήνα (κεντρικά γραφεία)
Τηλ: 213 03 33 000 - Fax: 213 00 75 498
499
heron.gr - customercare@heron.gr

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
ηλεκτρικής ενέργειας και στο ελληνικό δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας, κατά τα οριζόµενα στις διατάξεις του άρθρου 9 του Ν. 3468/2006 (ως
ισχύει), επί το µεσοσταθµικό µεταβλητό κόστος των θερµικών συµβατικών σταθµών, και (β) του αλγεβρικού συνόλου αφενός των ποσών, που
χρεώνονται οι προµηθευτές στο πλαίσιο της εκκαθάρισης του ηµερήσιου ενεργειακού προγραµµατισµού (όπως αυτός περιγράφεται στον ΚΣΗΕ και
στον Κ∆ΕΣΜΗΕ), και αφετέρου των ποσών που χρεώνονται ή πιστώνονται οι προµηθευτές στο πλαίσιο της εκκαθάρισης των αποκλίσεων
παραγωγής-ζήτησης για την ενέργεια αυτή.
2. Αντικείµενο
Από την Ηµεροµηνία Έναρξης µέχρι και την Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας:
2.1. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να προµηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στην Εγκατάσταση σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης και τις διατάξεις της
Νοµοθεσίας και ο Πελάτης υποχρεούται να καταβάλει εµπροθέσµως και προσηκόντως τις αµοιβές και χρεώσεις που προβλέπονται στην παρούσα και
στην Νοµοθεσία για την σε αυτόν καταλογιζόµενη ηλεκτρική ενέργεια.
2.2. Ο Προµηθευτής θα είναι ο µοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στην Εγκατάσταση και ο Πελάτης υποχρεούται να καταναλώνει την
ηλεκτρική ενέργεια αποκλειστικά ο ίδιος και µόνο για τη χρήση που προβλέπεται στη Σύµβαση και στη Νοµοθεσία.
3. Υποχρεώσεις - ∆ηλώσεις - Εγγυήσεις
3.1. Ο Προµηθευτής δηλώνει και εγγυάται προς τον Πελάτη ότι, ως έχει από το νόµο και τα συναλλακτικά ήθη υποχρέωση:
3.1.1. Θα τηρεί τη Νοµοθεσία.
3.1.2. Θα ενεργήσει κάθε νόµιµη προβλεπόµενη πράξη, προκειµένου να καταχωρηθεί στον οικείο πίνακα, που τηρείται από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή,
ως Εκπρόσωπος Φορτίου για τον/τους Μετρητή/ές του Πελάτη.
3.1.3. Θα ανταποκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της Σύµβασης, χωρίς υπαίτια καθυστέρηση και θα διαχειρίζεται το σύνολο των παραπόνων ή/και
αιτηµάτων του Πελάτη, κατόπιν αµοιβαίας ενηµέρωσης και συνεργασίας, και θα παρέχει στον Πελάτη το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται
από το νόµο σε σχέση µε το αντικείµενο της Σύµβασης.
3.1.4. Έχει καταρτίσει και εφαρµόζει «Κώδικα ∆εοντολογίας Επικοινωνίας µε Πελάτη» µε στόχο την εν γένει προστασία των καταναλωτών από µη
διαφανείς, επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές επικοινωνίας και προώθηση προσφορών.
3.2.Ο. Πελάτης δηλώνει και εγγυάται προς τον Προµηθευτή ότι:
3.2.1. Έχει και διατηρεί σε ασφαλή κατάσταση τον/τους ευρισκόµενο/-ους στην Εγκατάστασή του Μετρητή/-ές, προκειµένου να καθίσταται εφικτή
η µέτρηση της απορροφώµενης από αυτόν/-ούς ηλεκτρικής ενέργειας και να καταστεί εφικτή η εκτέλεση της Σύµβασης.
3.2.2. Θα εξοφλεί νοµίµως και εµπροθέσµως όλους τους Λογαριασµούς που του αποστέλλει ο Προµηθευτής, σύµφωνα µε τον Γ.Ο. 9.
3.2.3. Θα γνωστοποιεί εγγράφως στον Προµηθευτή την πρόθεση αποχώρησής του από την Εγκατάσταση, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες πριν τη
σκοπούµενη ηµεροµηνία αποχώρησης, εφόσον δεν επιθυµεί την τροποποίηση της Σύµβασης λόγω µετεγκατάστασης και στην περίπτωση αυτή ως
ηµεροµηνία αυτοδίκαιης λύσης της παρούσας θα λαµβάνεται η Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Το ίδιο ισχύει και στην
περίπτωση, που ο Πελάτης δεν γνωστοποιήσει την αποχώρηση του ή δεν την γνωστοποιήσει εµπροθέσµως, οπότε η Σύµβαση Προµήθειας
εξακολουθεί να ισχύει µέχρι να λάβει χώρα η παύση της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη, όπου ως ηµεροµηνία αυτοδίκαιης λύσης
της Σύµβασης Προµήθειας λαµβάνεται η ηµεροµηνία παύσης της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/-ών του Πελάτη, όπως αυτή καθορίζεται από τον
αρµόδιο ∆ιαχειριστή, κατά τα οριζόµενα στους Κώδικες ∆ιαχείρισης ∆ικτύων. Και στις δύο (2) ως άνω περιπτώσεις εφαρµόζονται όσα ορίζονται στον
Γ.Ο. 11.5.
3.2.4. Θα ενηµερώσει εγγράφως τον Προµηθευτή, σε οποιαδήποτε άλλη περίπτωση επιθυµεί την τροποποίηση όρων της Σύµβασης (ενδεικτικά: σε
περίπτωση αλλαγής των στοιχείων επικοινωνίας του Πελάτη όπως π.χ. της διευθύνσεως αποστολής των Λογαριασµών Κατανάλωσης), υποβάλλοντας
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σχετική Αίτηση, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες προ της επιθυµητής ηµεροµηνίας τροποποίησης της παρούσας.
4. ∆ιάρκεια
4.1. Υπό την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων της παρούσας, η Σύµβαση συµφωνείται αορίστου χρόνου και τίθεται σε ισχύ κατά την ηµεροµηνία
υπογραφής της από τα Μέρη. Η εκτέλεση της Σύµβασης αρχίζει κατά την Ηµεροµηνία Έναρξης 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 ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου ∆ιανοµής Αίτηµα
Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου ΧΤ για τον/τους Μετρητή/-ές του, κατά τα διαλαµβανόµενα στον Γ.Ο. 3.1.2.
5. Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Παροχής – Παραλαβής Ηλεκτρικής Ενέργειας & Πρόσβαση σε Μετρητή/-ές
5.1. Ο Προµηθευτής θα παραδίδει την ηλεκτρική ενέργεια στο Σύστηµα, ενώ ο Πελάτης θα την παραλαµβάνει στο/υς Μετρητή/-ές της Εγκατάστασής
του από το ∆ίκτυο σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στη Νοµοθεσία.
5.2. Οι Μετρητές, οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα σηµεία προµήθειας της Εγκατάστασης του Πελάτη από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή, καταχωρούνται στη
βάση δεδοµένων Μετρητών, την οποία καταρτίζει και τηρεί ο Αρµόδιος ∆ιαχειριστής. Ο Πελάτης ευθύνεται για την φύλαξη της Εγκατάστασης καθώς
και των συσκευών του Αρµοδίου ∆ιαχειριστή που βρίσκονται στην Εγκατάστασή του και υπόσχεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επαφή,
επέµβαση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση της Εγκατάστασης και των εντός αυτής συσκευών, συµπεριλαµβανοµένων του/των Μετρητή/-ών. Σε
κάθε περίπτωση βλάβης, φθοράς, ή αλλοίωσης της Εγκατάστασης παροχής ηλεκτρικής ενέργειας µετά από επέµβαση του Πελάτη ή των
προστηθέντων αυτού, ο Πελάτης ρητώς αποδέχεται την ιδία ευθύνη του.
5.3. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης αντιληφθεί ότι κάποιος ή/και κάποιοι Μετρητής/-ές έχει/-ουν υποστεί ζηµιά ή βλάβη, οφείλει να
ενηµερώσει αµέσως τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή και τον Προµηθευτή, εγγράφως.
5.4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Πελάτης µεταφερθεί, αποκτήσει ή δηµιουργήσει νέα Εγκατάσταση, που θα απαιτεί νέα σύνδεση µε το ∆ίκτυο,
ή/και νέο/νέους Μετρητή/-ές, τότε ο Πελάτης φέρει την υποχρέωση της προµήθειας του/των ως άνω Μετρητή/-ών, σε συνεργασία µε τον Αρµόδιο
∆ιαχειριστή ∆ικτύου.
5.5. Οποιεσδήποτε δαπάνες προµήθειας, εγκαταστάσεως ως και συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισµού µεταξύ των σηµείων συνδέσεων του/των
Μετρητή/-ών και των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Πελάτη, βαρύνουν τον τελευταίο αποκλειστικώς.
5.6. Ο Πελάτης οφείλει να επιτρέπει στους εξουσιοδοτηµένους προστηθέντες, εκπροσώπους, υπαλλήλους, υπεργολάβους κ.ο.κ. του Αρµοδίου
∆ιαχειριστή την πρόσβαση στην Εγκατάστασή του ώστε αυτοί να δύνανται να εκπληρώνουν τις αρµοδιότητες και υποχρεώσεις τους κατά τους όρους
της Σύµβασης και την κείµενη νοµοθεσία.
5.7. Τα Μέρη αναγνωρίζουν ότι σε περίπτωση µόνιµης βλάβης του/των Μετρητή/-ών, ο Αρµόδιος ∆ιαχειριστής υποχρεούται να µεριµνήσει για την
άµεση αντικατάσταση του/των Μετρητή/-ών, ενηµερώνοντας σχετικά τον Προµηθευτή για την τελική χρέωση του κόστους του/των Μετρητή/-ών.
6. Μετρήσεις και Εκτιµήσεις Κατανάλωσης
6.1. Οι µετρήσεις των ποσοτήτων που καταναλώνονται από τον Πελάτη διενεργούνται από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
6.2. Ρητώς συµφωνείται µε την παρούσα ότι το σύνολο της καταµετρηθείσας ποσότητας ηλεκτρικής ενέργειας θα λογίζεται ως ηλεκτρική ενέργεια
η οποία παρασχέθηκε από τον Προµηθευτή. Με την επιφύλαξη του Γ.Ο. 6.6, τα µετρητικά δεδοµένα που αποστέλλονται στον Προµηθευτή από τον
Αρµόδιο ∆ιαχειριστή 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 άρθρα τιµολόγηση της στον Πελάτη καταλογιζόµενης ενέργειας σε κιλοβατώρες (kWh) διενεργείται (α) µηνιαίως σύµφωνα
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µε τις εκτιµήσεις από ιστορικά στοιχεία του Πελάτη που παρέχει ο Αρµόδιος ∆ιαχειριστής και (β) ανά Εκκαθαριστική Περίοδο βάσει των µετρηθεισών
ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που καταµετρώνται στον/στους Μετρητή/-ές του Πελάτη.
6.4. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προµηθευτής αδυνατεί να εκδώσει Λογαριασµό βάσει των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που µετρήθηκαν
πραγµατικά, είτε λόγω βλάβης Μετρητή, είτε λόγω καθυστερήσεως στην αποστολή ή ακόµα και λόγω µη αποστολής των µετρήσεων από τον Αρµόδιο
∆ιαχειριστή, ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα να προβεί σε εύλογη εκτίµηση των χρεώσεων που θα επιβάλλει εις τον Πελάτη, σύµφωνα µε τις
διαθέσιµες µετρήσεις ή τα ιστορικά στοιχεία του Πελάτη. Ο Προµηθευτής υποχρεούται να αναπροσαρµόσει τους Λογαριασµούς αυτούς µόλις οι
πραγµατικές ποσότητες καταστούν διαθέσιµες. Εάν οι πραγµατικές ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, ο υπολογισµός τους γίνεται
βάσει των εκκαθαρισµένων από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή ποσοτήτων.
6.5. Η διαδικασία εκτίµησης της κατανάλωσης του Πελάτη θα στηρίζεται στις πιστοποιηµένες καταµετρήσεις προς εκκαθάριση που θα έχει λάβει ο
Προµηθευτής από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή, για το χρονικό διάστηµα της εκπροσώπησης της Εγκατάστασης του Πελάτη από τον Προµηθευτή ενώ στις
περιπτώσεις που ο Προµηθευτής δεν έχει λάβει τις παραπάνω καταµετρήσεις έστω και µία φορά, η διαδικασία εκτίµησης της κατανάλωσης του
Πελάτη θα στηρίζεται: α) στα ιστορικά στοιχεία µετρήσεων της Εγκατάστασης που λαµβάνει ο Προµηθευτής από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, τα οποία
αφορούν στο χρονικό διάστηµα της εκπροσώπησης της Εγκατάστασης του Πελάτη από άλλους Προµηθευτές και β) στο προφίλ καταναλώσεων βάσει
καταµετρήσεων που είναι διαθέσιµες στη βάση του Προµηθευτή για Παροχές αντίστοιχου µεγέθους µε παρόµοια χρήση (µέσος όρος καταναλώσεων
για αντίστοιχες Παροχές και για αντίστοιχους µήνες παρελθόντων ετών). Ο τρόπος υπολογισµού του µέσου όρου καταναλώσεων, που θα
χρησιµοποιείται ως βάση για τον υπό έκδοση Έναντι Λογαριασµό, ορίζεται αναλυτικά στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή www.heron.gr.
6.6. Κάθε Μέρος έχει το δικαίωµα να απαιτήσει τον έλεγχο του/των Μετρητή/-ών , όταν θεωρεί ότι δεν είναι ακριβής και φέρει το κόστος του
ελέγχου αυτού/-ών , αν αποδειχθεί ότι η λειτουργία του/των Μετρητή/-ών είναι ακριβής. Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η λειτουργία του/των
Μετρητή/-ών δεν είναι ακριβής, ο Προµηθευτής οφείλει να αναπροσαρµόσει τα ποσά που χρεώθηκαν ενώ το κόστος του ελέγχου στην περίπτωση
αυτή βαρύνει τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή. Η επίκληση από πλευράς του Πελάτη αντιρρήσεων ως προς την ακρίβεια λειτουργίας ενός Μετρητή δεν
απαλλάσσει αυτόν από την υποχρέωση έγκαιρης εξόφλησης των Λογαριασµών που εκδίδει και αποστέλλει ο Προµηθευτής, σύµφωνα µε τα
ειδικότερα οριζόµενα στον Γ.Ο. 9.
7. Χρεώσεις - Συµφωνηθείσες Τιµές
7.1. Ο Προµηθευτής προβαίνει σε διακριτές χρεώσεις του Πελάτη, ήτοι για την κατανάλωσή του ως ακολούθως: (α) «Ανταγωνιστικές Χρεώσεις» για
την Ηλεκτρική Ενέργεια (ισχύς, ενέργεια, εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα, χρέωση παγίου), όπως αυτές καθορίζονται στους Ειδικούς Όρους, το
ποσό των οποίων εξάγεται από την εφαρµογή επ’ αυτών της Ρήτρας Προσαρµογής του παρόντος όρου περίπτωση (δ), (β) «Ρυθµιζόµενες Χρεώσεις»
(∆ίκτυο Μεταφοράς, ∆ίκτυο ∆ιανοµής, ΕΤΜΕΑΡ, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας, και Λοιπές Χρεώσεις), (γ) τις «Συµπληρωµατικές Χρεώσεις» (Ε.Φ.Κ.,
Ειδικό Τέλος 5‰), (δ) τις Ρήτρες Προσαρµογής (σήµερα εν ισχύι: ΛΠ, ΜΜΚΘΣΣ, Ρήτρα ΟΤΣ), (ε) τις Χρεώσεις ∆ήµων (∆ηµοτικά Τέλη, ∆ηµοτικοί Φόροι,
ΤΑΠ), (στ) το Τέλος υπέρ ΕΡΤ καθώς και οποιαδήποτε άλλη χρέωση, τέλος ή φόρο υποχρεούται να επιβάλλει στον Πελάτη εκ της εν γένει Νοµοθεσίας.
7.2. Ο Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα να τροποποιεί τις Ανταγωνιστικές Χρεώσεις των Εµπορικών του Προγραµµάτων µετά την παρέλευση έξι (6)
µηνών από την Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτή ορίζεται στον Γ.Ο. 12. Συµφωνείται ρητά ότι κάθε τροποποίηση
των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας θα λαµβάνει χώρα µε τον πρώτο Λογαριασµό που θα εκδίδεται µετά τον µήνα
κατανάλωσης κατά τον οποίο εφαρµόστηκε η τροποποίηση µε ταυτόχρονη παραποµπή στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή www.heron.gr για πλήρη
ενηµέρωση.
7.3. Το συνολικό ποσό των προ ΦΠΑ Ανταγωνιστικών Χρεώσεων θα εξάγεται κατόπιν εφαρµογής επ’ αυτού του Μέσου Προσαυξηµένου Αθροίσµατος,
ήτοι του αθροίσµατος (i) της ΟΤΣ, (ii) των µοναδιαίων χρεώσεων για τους ΛΠ και (iii) της Μοναδιαίας Χρέωσης ΜΜΚΘΣΣ κατά την περίοδο
κατανάλωσης, των (i) έως και (iii) προσαυξηµένων κατά τον εκάστοτε ισχύοντα συντελεστή απωλειών δικτύου, ο οποίος καθορίζεται από τον Αρµόδιο
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∆ιαχειριστή και εγκρίνεται µε απόφαση της ΡΑΕ. Οι τιµές της ΟΤΣ, των µοναδιαίων χρεώσεων για τους ΛΠ και της Μοναδιαίας Χρέωσης ΜΜΚΘΣΣ
δηµοσιεύονται στην ιστοσελίδα του ∆ιαχειριστή Συστήµατος Μεταφοράς (http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseis-agoras και http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoρas-ilektrikis-energeias/anafores-dimosieyseis-agoras/ και http://www.admie.gr/leitoyrgia-ded0mena/ekkatharisi-logariasmon-prosayxiseon/). Πλέον συγκεκριµένα
το Μέσο Προσαυξηµένο Άθροισµα επηρεάζει το ποσό των Ανταγωνιστικών Χρεώσεων ως ακολούθως:
7.3.1. Εάν το «Μέσο Προσαυξηµένο Άθροισµα» για το διάστηµα που καλύπτει ο κάθε Εκκαθαριστικός Λογαριασµός κυµαίνεται µεταξύ του ελαχίστου
και του µεγίστου ορίων, όπως αυτά καθορίζονται και είναι αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή www.heron.gr, δεν θα πραγµατοποιείται
οποιαδήποτε χρέωση ή πίστωση στον συγκεκριµένο Εκκαθαριστικό Λογαριασµό.
7.3.2. Εάν το «Μέσο Προσαυξηµένο Άθροισµα» για το διάστηµα που καλύπτει ο κάθε Εκκαθαριστικός Λογαριασµός είναι κάτω του ελαχίστου ορίου,
όπως αυτό καθορίζεται και είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή www.heron.gr, θα πραγµατοποιείται πίστωση στον συγκεκριµένο
Εκκαθαριστικό Λογαριασµό, κατά τη διαφορά του ελαχίστου ορισθέντος ορίου µε το «Μέσο Προσαυξηµένο Άθροισµα».
7.3.3. Εάν το «Μέσο Προσαυξηµένο Άθροισµα» για το διάστηµα που καλύπτει ο κάθε Εκκαθαριστικός λογαριασµός είναι άνω του µεγίστου ορίου,
όπως αυτό καθορίζεται και είναι αναρτηµένο στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή www.heron.gr, θα δύναται (κατά την διακριτική ευχέρεια του
Προµηθευτή ως προς την ολική, µερική ή µη χρέωση) να πραγµατοποιείται χρέωση στο συγκεκριµένο Εκκαθαριστικό Λογαριασµό κατά τη διαφορά
του µεγίστου ορίου µε το «Μέσο Προσαυξηµένο Άθροισµα».
7.3.4. Ρητώς διευκρινίζεται ότι το ελάχιστο και το µέγιστο όριο καθώς και οι τιµές των επί µέρους µεταβλητών του Μέσου Προσαυξηµένου
Αθροίσµατος (όπως ορίζονται στον Γ.Ο. 7.3.3) που θα λαµβάνονται υπόψη για την πίστωση ή χρέωση των Ρητρών Προσαρµογής του Προµηθευτή, κατά
τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα, θα είναι ρητώς ορισµένα και αναρτηµένα στην ιστοσελίδα του www.heron.gr, όπως αυτά θα διαµορφώνονται σε τακτή
βάση,
7.3.5. Όλες οι ως άνω περιγραφόµενες χρεοπιστώσεις θα εµφανίζονται διακριτά στους Εκκαθαριστικούς Λογαριασµούς, που θα αποστέλλει ο
Προµηθευτής στον Πελάτη, όταν τα πραγµατικά δεδοµένα καθίστανται διαθέσιµα από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
8. Καταβολή Εγγύησης
8.1. Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Προµηθευτή, ως εγγύηση για την εµπρόθεσµη εξόφληση των Λογαριασµών, το
χρηµατικό ποσό που αναφέρεται σχετικά στην Αίτηση. Το ποσό της εγγύησης θα περιλαµβάνεται στον πρώτο Λογαριασµό που θα αποστείλει ο
Προµηθευτής στον Πελάτη εκτός εάν άλλως προβλέπεται στην Αίτηση.
8.2. Ο Προµηθευτής καθ’ όλη τη 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 επαναλαµβανόµενης εξοφλήσεως των Λογαριασµών. 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.
8.3. Σε περίπτωση λήξεως ή/και καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσεως της Συµβάσεως το ποσό της Εγγυήσεως συµψηφίζεται µε το πληρωτέο ποσό του
Τελικού Εκκαθαριστικού Λογαριασµού, ήτοι της κατανάλωσης έως την Ηµεροµηνία Λήξης Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, κατόπιν της καθ’
οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύµβασης. Τυχόν πιστωτικό υπόλοιπο που θα προκύψει µετά τον , κατά τα ανωτέρω, συµψηφισµό θα επιστρέφεται
ατόκως στον Πελάτη εντός ενός (1) µηνός από την έκδοση του Τελικού Εκκαθαριστικού Λογαριασµού 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.
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9. Τιµολόγηση – Όροι Πληρωµής
9.1. Ο Προµηθευτής εκδίδει και αποστέλλει µηνιαίως στον Πελάτη τους Λογαριασµούς για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας της Εγκατάστασής
του, βάσει είτε εκτιµώµενης είτε καταµετρούµενης κατανάλωσης (« Έναντι» και «Εκκαθαριστικοί»). Ο Λογαριασµός αποστέλλεται είτε σε φυσική
µορφή µέσω ταχυδροµείου είτε σε ηλεκτρονική µορφή µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην
Αίτηση. Ρητώς συµφωνείται ότι οι Λογαριασµοί που εκδίδονται και αποστέλλονται από τον Προµηθευτή στον Πελάτη, αποτελούν πλήρη απόδειξη για
την ύπαρξη, την έκταση, την αξία και την χρέωση των παροχών και αξιώσεων που ενσωµατώνουν.
9.2. Ο Πελάτης υποχρεούται στην πλήρη και ολοσχερή εξόφληση του Λογαριασµού που εκδίδεται από τον Προµηθευτή έως και την αναγραφόµενη σε
αυτόν ηµεροµηνία πληρωµής («δήλη ηµέρα»), η οποία θα απέχει είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την παράδοση του Λογαριασµού στο
ταχυδροµείο ή την αποστολή του µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου. Από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας εξοφλήσεως του Λογαριασµού,
η σχετική οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. Για κάθε ληξιπρόθεσµη οφειλή του Πελάτη προς τον Προµηθευτή, ο Πελάτης επιβαρύνεται
µε τόκο υπερηµερίας, υπολογιζόµενο µε βάση το νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας, από την επόµενη ηµέρα που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσµη και
απαιτητή, και µέχρι πλήρους και ολοσχερούς εξοφλήσεώς της.
9.3. Εάν ο Πελάτης επιθυµεί να υποβάλλει αντιρρήσεις ή εν γένει ενστάσεις σχετικώς µε την ορθότητα ή/και το ύψος των χρεώσεων έχει το δικαίωµα
να το πράξει εγγράφως, εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από της εξοφλήσεως του Λογαριασµού. Η υποβολή αντιρρήσεων δεν
αναστέλλει την εκ του Γ.Ο. 9.2 υποχρέωση του Πελάτη. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ακολουθήσει την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία και ο
Λογαριασµός παραµένει ανεξόφλητος, ο ροµηθευτής έχει δικαίωµα να λάβει οιοδήποτε πρόσφορο µέτρο για την είσπραξη των ληξιπρόθεσµων
οφειλών προσαυξηµένων κατά το νόµιµο τόκο υπερηµερίας.
9.4. Ο Λογαριασµός εξοφλείται µε κατάθεση ή έµβασµα στον τραπεζικό λογαριασµό του Προµηθευτή που αναγράφεται στον Λογαριασµό ή/και µε
άλλους τρόπους που αναγράφονται σ’ αυτόν. Ενδεχόµενα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν κατ’ αποκλειστικότητα τον Πελάτη ούτως ώστε το τελικό ποσό
που θα εισπραχθεί από τον Προµηθευτή να αντιστοιχεί στο ποσό που αναγράφεται στον Λογαριασµό. Ενδεικτικά αναφέρεται ότι ο Λογαριασµός
περιέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες υποχρεωτικές από το νόµο αναφορές: I) Τη Βασική ή την Ειδική Κατηγορία Πελατών στην οποία απευθύνεται.
II) Το διαχωρισµό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε οµάδα Ανταγωνιστικών Χρεώσεων Προµήθειας και σε οµάδα Ρυθµιζόµενων Χρεώσεων και
διακριτό διαχωρισµό των επιµέρους χρεώσεων των ανωτέρω δύο οµάδων. III) Κάθε επιµέρους χρέωση, διακριτή αναγραφή της υπηρεσίας ή του
τέλους στο οποίο αφορά η χρέωση, τον τρόπο υπολογισµού της χρέωσης, των µεγεθών που τιµολογούνται, των αντίστοιχων µοναδιαίων τιµών
χρέωσης, την περίοδο χρέωσης και των παραµέτρων υπολογισµού της χρέωσης. IV) Την περιοδικότητα έκδοσης Λογαριασµών, ήτοι Έναντι ή
Εκκαθαριστικών, καθώς και τον τρόπο προσδιορισµού των χρεώσεων του Λογαριασµού που εκδίδεται βάσει εκτιµώµενης κατανάλωσης. V) Το ποσό
ή τη µεθοδολογία υπολογισµού της απαιτούµενης χρηµατικής εγγύησης. VI) Τη µέθοδο και τα κριτήρια αναπροσαρµογής των χρεώσεων. VII) Τους
εναλλακτικούς τρόπους πληρωµής (π.χ. µε πάγια εντολή) καθώς και την ενδεχόµενη σύνδεση του Λογαριασµού µε συγκεκριµένο τρόπο πληρωµής.
VIII) Τα πλήρη στοιχεία του Προµηθευτή. IX) Τα πλήρη στοιχεία του Πελάτη. X) Τα στοιχεία Μετρητή/-ών. XI) Τη διεύθυνση Εγκαταστάσεως
Κατανάλωσης. XII) Τις ηµεροµηνίες έναρξης και λήξης της περιόδου κατανάλωσης στην οποία αφορά ο Λογαριασµός. XIII) Την καταληκτική
ηµεροµηνία εξόφλησης του Λογαριασµού. XIV) Τα ποσά τυχόν παρελθόντων ανεξόφλητων Λογαριασµών µε τόκους υπερηµερίας. XV) Τα τυχόν ποσά
πιστώσεως. XVI) Τα στοιχεία των µετρήσεων για την περίοδο κατανάλωσης. XVII) Την ποσότητα ηλεκτρικής ενέργειας και ισχύος που καταµετρήθηκε
και πωλήθηκε σε kWh ή / και σε MWh. XVIII) Τα ποσά καθαρής χρέωσης για κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. XIX) Την ανάλυση τυχόν λοιπών
χρεώσεων. XX) Το συνολικό ποσό χρέωσης. XXI) Τον/τους τρόπο/ους εξόφλησης του Λογαριασµού. XXII) Τα στοιχεία των τραπεζικών λογαριασµών του
Προµηθευτή.
10. Ειδικές Ρυθµίσεις για την Προστασία Ευάλωτων Πελατών
10.1. Σε περίπτωση που ο Πελάτης ανήκει στην κατηγορία των Ευάλωτων Πελατών, νοείται αυτοδικαίως ότι η Σύµβαση θα ενσωµατώνει τον παρόντα
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ειδικό όρο κατά παρέκκλιση των προβλεπόµενων στη Σύµβαση.
10.2. Η προθεσµία εξόφλησης του Λογαριασµού ορίζεται σε σαράντα (40) ηµέρες.
10.3. 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 συµµόρφωσης 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 Αρµόδιο
∆ιαχειριστή για την παύση εκπροσώπησης του Μετρητή του Πελάτη. Κατά τα λοιπά εφαρµόζεται ο Γ.Ο. 11.
10.4. Ο Προµηθευτής δεν µπορεί να υποβάλει στον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή Εντολή Παύσης Εκπροσώπησης ή/και να καταγγείλει τη Σύµβαση για το
χρονικό διάστηµα από την 1η Νοεµβρίου έως την 31η Μαρτίου καθώς και κατά τη διάρκεια των µηνών από την 1η Ιουλίου έως την 31η Αυγούστου.
10.5. 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 και υπό την
προϋπόθεση ότι ο Προµηθευτής έχει αποστείλει προηγουµένως στον Πελάτη επιστολή µε την οποία ενηµερώνει τον Πελάτη: (α) για τη δυνατότητα του
Πελάτη για διακανονισµό πληρωµής των οφειλών του, (β) για την πρόθεσή του να καταγγείλει τη Σύµβαση, τάσσοντας προθεσµία τουλάχιστον είκοσι
(20) ηµερών, η οποία και παρήλθε άπρακτη.
11. Καταγγελία
11.1. Υπό την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων, η Σύµβαση καταγγέλλεται από τον Πελάτη οποτεδήποτε και αναίτια µε έγγραφη ειδοποίησή του προς τον
Προµηθευτή, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο της καταγγελίας ο Πελάτης είτε δεν έχει ληξιπρόθεσµες οφειλές προς τον Προµηθευτή είτε έχει
προβεί σε διακανονισµό των ληξιπρόθεσµων οφειλών του που απορρέουν από τη Σύµβαση στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισµών που εφαρµόζει
ο Προµηθευτής.
11.2. Υπό την επιφύλαξη του Γ.Ο. 11.3, στην περίπτωση που ο Πελάτης παραβιάζει όρους της Σύµβασης, οι οποίοι συµφωνούνται άπαντες ουσιώδεις,
για χρονικό διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, ο Προµηθευτής δικαιούται να του κοινοποιήσει έγγραφη όχληση,
θέτοντας παράλληλα προθεσµία τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών για την άρση της παραβίασης και ενηµερώνοντάς τον για τις συνέπειες της
τυχόν µη συµµόρφωσής του εντός της ταχθείσας προθεσµίας. Εάν η παραπάνω προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο Προµηθευτής δικαιούται να προβεί
σε άµεση καταγγελία της Σύµβασης και σε Εντολή Παύσης Εκπροσώπησης προς τον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή.
11.3. Στην περίπτωση που ο Πελάτης δεν εξοφλήσει το οφειλόµενο ποσό βάσει του Λογαριασµού εντός της προθεσµίας πληρωµής που αναγράφεται
σε αυτόν, ο Προµηθευτής δικαιούται να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες: α) 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. β) Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη
κατά σειρά προθεσµία εξόφλησης, ο Προµηθευτής δύναται να καταστήσει τον Πελάτη υπερήµερο και να υποβάλει στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή Εντολή
Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου λόγω Ληξιπρόθεσµων οφειλών, η οποία κοινοποιείται υποχρεωτικώς στον Πελάτη από τον Προµηθευτή γ) Αν η
ληξιπρόθεσµη οφειλή δεν εξοφληθεί εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης µετρητή φορτίου, ο
Προµηθευτής δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση, υποβάλλοντας στον Αρµόδιο ∆ιαχειριστή Εντολή Παύσης Εκπροσώπησης του Πελάτη και
ενηµερώνοντας ταυτόχρονα τον Πελάτη.
11.4. Σε περίπτωση που κάποιο Μέρος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη εκκαθάριση ή σε διαδικασία συναλλαγής ή
υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη συναφή διαδικασία που επιφυλάσσει ο νόµος για αφερέγγυους ή µειωµένης οικονοµικής θέσης υπόχρεους ή
υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή στις ανωτέρω διαδικασίες, το άλλο Μέρος δικαιούται να καταγγείλει αµέσως τη Σύµβαση, κοινοποιώντας σχετικό
έγγραφο.
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11.5. Σε όλες τις ανωτέρω περιπτώσεις τα αποτελέσµατα της καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύσης της Σύµβασης επέρχονται κατά την Ηµεροµηνία Λήξης
Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Μέχρι τότε, ο Προµηθευτής προµηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στον Πελάτη και ο Πελάτης υποχρεούται σε
εξόφληση όλων των αµοιβών και χρεώσεων για την προµηθευόµενη ηλεκτρική ενέργεια σύµφωνα µε τους ισχύοντες όρους της Σύµβασης.
12. Περίοδος Έναρξης Προµήθειας
Ρητώς συµφωνείται ότι ως Ηµεροµηνία Ενάρξεως Προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, ορίζεται η πρώτη ηµέρα προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας
στον Πελάτη από τον Προµηθευτή.
13. Γεγονότα Ανωτέρας Βίας
13.1. Για τους σκοπούς της Συµβάσεως ως «Γεγονός Ανωτέρας Βίας» νοείται οιοδήποτε γεγονός το οποίο επηρεάζει την εκτέλεση της Συµβάσεως,
µη δυνάµενο να προβλεφθεί ή προληφθεί παρά την επιµέλεια του συµβαλλοµένου Μέρους που το επικαλείται (όπως ενδεικτικώς: 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 ενεργείας, τεχνικοί περιορισµοί και βλάβες στο Σύστηµα Μεταφοράς
και στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας συµπεριλαµβανοµένου του ∆ικτύου Μ∆Ν, τυχούσες ενέργειες ή παραλείψεις του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την µη τήρηση και εφαρµογή του κανονιστικού πλαισίου της αγοράς
ηλεκτρικής ενέργειας) και το οποίο εκφεύγει του ελέγχου του Μέρους που 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.
13.2. Ρητώς συµφωνείται ότι τα Μέρη δε θα φέρουν ευθύνη ούτε θα θεωρηθεί αθέτηση των εκ της Συµβάσεως απορρεουσών υποχρεώσεών τους, η
περίπτωση υπερηµερίας ή αδυναµίας εκπληρώσεως των συµβατικών τους υποχρεώσεων λόγω Ανωτέρας Βίας.
13.3. Το 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 τυχόν παρέλευσής
του, όλων των υποχρεώσεών του που απορρέουν εκ της Σύµβασης.
13.4. Ρητώς συµφωνείται ότι η επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, που δύναται να επηρεάσει την εκτέλεση της Συµβάσεως, δεν θεµελιώνει καθ’
οιονδήποτε τρόπο δικαίωµα αποζηµιώσεως δι’ οιονδήποτε των Μερών.
14. Υπαναχώρηση
Ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αζηµίως από τη Σύµβαση, 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.
15. Προστασία ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα
15.1. Ο Πελάτης αναγνωρίζει ότι ο Προµηθευτής τηρεί και επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΕ) 2016/679 και της Ελληνικής νοµοθεσίας συµπεριλαµβανοµένων των Ν. 3471/2006 & 4624/2019 και ρητά συναινεί δια του παρόντος
στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων αυτού από τον Προµηθευτή, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11 του Ν. 3471/2006.
15.2. Ο Πελάτης µε την υπογραφή της Σύµβασης δίνει τη ρητή συγκατάθεσή του στον Προµηθευτή να καταγράφει και να καταρτίζει Αρχεία
∆εδοµένων, βάσει των Λογαριασµών και τις συναλλαγές του µε τον Προµηθευτή, ούτως ώστε να ανταποκρίνεται στην ανάγκη ορθής διαχειρίσεως των
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ
δραστηριοτήτων του Προµηθευτή και συµµορφώσεως του µε τις εν γένει νοµοθετικές διατάξεις.
15.3. Με την υπογραφή της Σύµβασης, 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
την ηλεκτρική ενέργεια, 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.
16. Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - Επίλυση ∆ιαφορών
16.1. Η Σύµβαση διέπεται και ερµηνεύεται από τη Νοµοθεσία και εν γένει από τους νόµους και τις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου και ερµηνεύεται
σύµφωνα µε αυτές.
16.2. Τα Μέρη ρητώς συµφωνούν ότι σε περίπτωση κατά την οποία ανακύψουν διαφορές κατά την εκτέλεση της παρούσας θα προσπαθήσουν να
επιλύσουν τις ως άνω διαφορές µέσω διαδικασίας φιλικής διευθετήσεως.
16.3. Σε περίπτωση αδυναµίας φιλικής διευθετήσεως τυχόν διαφορών, και εφόσον δεν προβλέπεται ειδικότερη διάταξη ως προς τον τρόπο επιλύσεως
αυτών, από τους Ειδικούς Όρους, αρµόδια δικαστήρια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ή απορρέουν εκ της παρούσης ή εξ οιασδήποτε
τροποποιήσεως αυτής, ορίζονται τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.
17. Τροποποιήσεις
Με την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων, του Γ.Ο. 7.2 και της ενσωµάτωσης στη Σύµβαση από τον Προµηθευτή τροποποιήσεων της Νοµοθεσίας, οι
παρόντες Γενικοί Όροι τροποποιούνται από τον Προµηθευτή µε σχετική ατοµική ενηµέρωση προς τον Πελάτη, εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες πριν
από την έναρξη ισχύος των τροποποιήσεων. Συµφωνείται ρητά ότι η ατοµική ενηµέρωση µπορεί να πραγµατοποιείται µε εναλλακτικούς τρόπους ήτοι
ενδεικτικά αλλά όχι περιοριστικά: τηλεφωνικά, µε επιστολή, µε ηλεκτρονικό ταχυδροµείο, µέσω σύντοµης ειδοποίησης η οποία περιλαµβάνεται στο
Λογαριασµό ή αποστέλλεται ηλεκτρονικά, παραπέµποντας σε κάθε περίπτωση στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή για πλήρη ενηµέρωση επί του
περιεχοµένου της τροποποίησης.
18. Τελικές ∆ιατάξεις
18.1. Το κύρος ή η εκτελεστότητα οποιουδήποτε όρου της Σύµβασης δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα ή το µη εκτελεστό όρου αυτής, και σε τέτοια
περίπτωση τα Μέρη υποχρεούνται στην αντικατάσταση του άκυρου ή µη εκτελεστού όρου µε ισοδύναµο όρο.
18.2. Η παράλειψη οποιουδήποτε Μέρους να εµµείνει στην αυστηρή τήρηση εκ του ετέρου Μέρους οιουδήποτε όρου της Σύµβασης δεν συνιστά
παραίτησή του εξ αυτού για το µέλλον και από τη λήψη µέτρων σύµφωνα µε τους όρους της Σύµβασης και άπαντες οι όροι αυτής συµφωνούνται
ουσιώδεις και θα παραµένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια.
18.3. Επιτρέπεται η µεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Προµηθευτή εις οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ιδίως δε σε οποιαδήποτε άλλη
συνδεδεµένη Εταιρεία του αυτού µε τον Προµηθευτή Οµίλου Εταιρειών, οποιασδήποτε απαιτήσεως, δικαιώµατος ή αγωγής που διατηρεί κατά του
Πελάτη και απορρέει ή σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µε τη Σύµβαση. Ιδιαιτέρως δε ως προς την είσπραξη απαιτήσεων του Προµηθευτή
συµφωνείται ότι ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει σε τρίτους την είσπραξη των απαιτήσεών του εφόσον ενηµερώσει προς τούτο εγγράφως
τον Πελάτη.
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