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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ ΤΜΒΑΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΦΤΙΚΟΤ ΑΕΡΙΟΤ 
 
H Ανϊνυµθ Εταιρεία µε τθν επωνυµία ΗΡΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΩΠΗ Α.Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΩΝ ΤΠΗΡΕΙΩΝ, θ 
οποία εδρεφει ςτθν Ακινα Αττικισ, επί τθσ Λ. ΣΚ 11526,µε ΑΦΜ 099810593, αρµοδιότθτασ ∆ΟΤ ΦΑΕ 
ΑΘΗΝΩΝ, Αρικµό ΓΕΜΗ: 005805601000  και µε τθν υπ’αρ. 870/25-10-2012  Άδεια Προµικειασ  
Φυςικοφ  Αερίου,  εφεξισ  καλοφµενθ  ωσ «Προµηθευτήσ»  και ο καταναλωτισ,  εφεξισ  καλοφµενοσ  
ωσ «Πελάτησ»,  τα ςτοιχεία  του  οποίου  αναγράφονται  ςτθ  ςυνθµµζνθ  δεόντωσ  και  νοµίµωσ  
ςυµπλθρωµζνθ  και  υπογεγραµµζνθ  Αίτθςθ  Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου (εφεξισ «Αίτηςη») µε 
αφξοντα αρικµό τον αυτό µε τθν παροφςα ςφβαςθ (εφεξισ «φµβαςη») ςυµφωνοφν για τθν 
προµικεια φυςικοφ αερίου, ςφµφωνα µε τουσ ακόλουκουσ όρουσ και ςυµφωνίεσ: 
 
ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ 
Γ 1. Οριςµοί 
Γ 1.1. Οι όροι που περιλαµβάνονται ςτθ φµβαςθ µε κεφαλαία και δεν ορίηονται διαφορετικά κα 
ζχουν τθν ζννοια που τουσ αποδίδεται: α) ςτο Ν. 4001/2011 «Για τθ λειτουργία Ενεργειακϊν Αγορϊν 
Ηλεκτριςµοφ και Φυςικοφ Αερίου, για Έρευνα, Παραγωγι και ∆ίκτυα Μεταφοράσ  
Τδρογονανκράκων  και άλλεσ ρυκµίςεισ»  (ΦΕΚ Α’ 179/22.08.2011),  β) ςτον Κϊδικα ∆ιαχείριςθσ  του 
Εκνικοφ υςτιµατοσ Φυςικοφ Αερίου (Απόφαςθ Ρ.Α.Ε. 239/2017, ΦΕΚ Β’ 1549/05.05.2017),  γ) ςτον 
Κϊδικα ∆ιαχείριςθσ ∆ικτφου ∆ιανοµισ (Απόφαςθ Ρ.Α.Ε. 
589/2016, ΦΕΚ Β’ 487/20.02.2017), ωσ τροποποιθµζνοι εκάςτοτε ιςχφουν.  
Γ 1.2. Οποιαδιποτε αναφορά που γίνεται ςτθ φµβαςθ ςε Νόµο, Προεδρικό ∆ιάταγµα, Τπουργικι 
Απόφαςθ κακϊσ και κάκε άλλο διάταγµα, κανονιςτικι πράξθ, απόφαςθ, κανονιςµό ι ςε 
οποιαδιποτε άλλθ νοµοκετικι πράξθ, κα νοείται ωσ αναφορά ςε Νόµο, Προεδρικό ∆ιάταγµα, 
Τπουργικι Απόφαςθ κακϊσ και ςε κάκε άλλο διάταγµα, κανονιςτικι  πράξθ, απόφαςθ, κανονιςµό  ι 
ςεοποιαδιποτε  άλλθ νοµοκετικι  πράξθ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν.  
Γ 1.3. υµφωνείται  ότι τυχοφςεσ τροποποιιςεισ των παραπάνω νόµων και κανονιςτικϊν διατάξεων 
ι/και κζςπιςθ νζων, ςτον βακµό που είναι αναγκαςτικοφ δικαίου, κα δεςµεφουν τα ςυµβαλλόµενα 
µζρθ από τθν θµεροµθνία ιςχφοσ τουσ και κα κεωρείται ότι ενςωµατϊνονται χωρίσ περαιτζρω τφπο 
ι διατφπωςθ ςτθ φµβαςθ, τροποποιϊντασ ι καταργϊντασ τυχόν υφιςτάµενουσ όρουσ τθσ 
φµβαςθσ που ζρχονται ςε αντίκεςθ µε αυτοφσ,  χωρίσ θ τροποποίθςθ  αυτι να αποτελεί  λόγο 
καταγγελίασ  τθσ υµβάςεων,  εκτόσ εάν εκ τθσ υιοκετιςεϊσ  τουσ επζρχεται ουςιϊδθσ δυςµενισ 
επίδραςθ, θ οποία δφναται να καταςτιςει ιδιαίτερα επαχκι τθν εκτζλεςθ τθσ υµβάςεωσ για 
κάποιο από τα ςυµβαλλόµενα µζρθ, το µζροσ αυτό κα δικαιοφται να προβεί ςε καταγγελία τθσ 
υµβάςεωσ µε προθγοφµενθ ζγγραφθ ειδοποίθςθ του ετζρου ςυµβαλλόµενου µζρουσ εντόσ 
τριάντα (30) θµερολογιακϊν θµερϊν.  
Γ 1.4. Τπό τθν επιφφλαξθ των διατάξεων των Όρων Γ 1.1 & Γ1.2 ανωτζρω, για τουσ ςκοποφσ τθσ 
φµβαςθσ:  
Γ 1.4.1. Ωσ «Άδεια Προµήθειασ» νοείται θ υπ’ αρ. 870/25-10-2012  Άδεια Προµικειασ Φυςικοφ 
Αερίου ςε Πελάτεσ, που ζχει χορθγιςει ςτον Προµθκευτι θ Ρυκµιςτικι Αρχι Ενζργειασ, ωσ 
τροποποιθµζνθ εκάςτοτε ιςχφει.  
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Γ 1.4.2. Ωσ «Αίτηςη φνδεςησ» νοείται θ αίτθςθ προσ κατάρτιςθ υµβάςεωσ ςυνδζςεωσ µε το 
∆ίκτυο ∆ιανοµισ που ςυνάπτει ο Πελάτθσ, και θ οποία απευκφνεται  προσ τον οικείο ∆ιαχειριςτι  
του ∆ικτφου ∆ιανοµισ Φυςικοφ Αερίου, για λογαριαςµό  του Πελάτθ, µετά τθν υπογραφι ςχετικισ 
εξουςιοδότθςθσ  εκπροςϊπθςθσ  από τον Πελάτθ προσ τον Προµθκευτι θ εν κζµατι εξουςιοδότθςθ  
κα αποτελεί αναπόςπαςτο  τµιµα τθσ φµβαςθσ.   
Γ 1.4.3. Ωσ «Βαςικό  Πρόγραµµα»  για κάκε τφπο Εµπορικοφ  Προγράµµατοσ  νοείται το αντίςτοιχο 
Εµπορικό Πρόγραµµα ΗΡΩΝ χωρίσ τισ ειδικζσ προςφορζσ ι/και εκπτϊςεισ, οι όροι του οποίου είναι 
αναρτθµζνοι ςτθν ιςτοςελίδα του Προµθκευτι  (www.heron.gr).   
Γ 1.4.4. Ωσ «∆ιαχειριςτισ  του ∆ικτφου ∆ιανοµισ Φυςικοφ Αερίου» νοείται ο κάτοχοσ Άδειασ 
∆ιανοµισ ι/και ∆ιαχείριςθσ ∆ικτφου ∆ιανοµισ Φυςικοφ Αερίου ςφµφωνα µε τα διαλαµβανόµενα 
ςτο άρκρο 21 του ν. 3428/2005 και ςτο άρκρο 80 του ν. 4001/2011, ωσ τροποποιθµζνα εκάςτοτε 
ιςχφουν.  
Γ 1.4.5. Ωσ «∆ιαχειριςτήσ υςτήµατοσ Μεταφοράσ» νοείται ο ∆ιαχειριςτισ του Εκνικοφ υςτιµατοσ 
Μεταφοράσ Φυςικοφ Αερίου (∆ΕΦΑ), και οι ∆ιαχειριςτζσ Ανεξάρτθτων υςτθµάτων Φυςικοφ 
Αερίου, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ τθσ κείµενθσ νοµοκεςίασ.  
Γ 1.4.6. Ωσ «∆ίκτυο ∆ιανοµήσ» νοείται το δίκτυο διανοµισ όπωσ ορίηεται ςτισ διατάξεισ τθσ 
περίπτωςθσ κϋ, τθσ παραγράφου 2, του άρκρου 2, του Ν. 4001/2011, ωσ τροποποιθµζνο εκάςτοτε 
ιςχφει.  
Γ 1.4.7. Ωσ «Εςωτερική Εγκατάςταςη» του Πελάτθ νοείται το ςφνολο των ςωλθνϊςεων, οργάνων, 
ςυςκευϊν, κυρίδων εξαεριςµοφ, φρεατίων, δοµικϊν ςτοιχείων και λοιπϊν ςυναφϊν εξαρτθµάτων, 
µετά το ςθµείο παράδοςθσ του φυςικοφ αερίου (ζξοδοσ µετρθτικισ διάταξθσ) και µζχρι τθν ζξοδο 
τθσ εγκατάςταςθσ απαγωγισ καυςαερίων.  
Γ 1.4.8. Ωσ «Εξωτερικι Εγκατάςταςθ» νοείται κάκε εγκατάςταςθ κυριότθτασ του ∆ιαχειριςτι µεταξφ  
του  ∆ικτφου  ∆ιανοµισ  Φυςικοφ  Αερίου  και  του  θµείου  Παράδοςθσ  ςτον  Πελάτθ.   
Γ 1.4.9. Ωσ  «Ηλεκτρονικόσ  Κωδικόσ Αναγνϊριςθσ  θµείου Παράδοςθσ (ΗΚΑΠ)» νοείται ο 
µοναδικόσ Ηλεκτρονικόσ Κωδικόσ Αναγνϊριςθσ θµείου Παράδοςθσ (ΗΚΑΠ), που αποτελείται από 
είκοςι (20) χαρακτιρεσ, µοναδικοφσ για κάκε θµείο Παράδοςθσ του ∆ικτφου ∆ιανοµισ. Ο ΗΚΑΠ 
κακορίηεται από τον ∆ιαχειριςτι του ∆ικτφου ∆ιανοµισ και περιλαµβάνεται ςτθ φµβαςθ φνδεςθσ. 
Μετά τθν απόδοςθ του ΗΚΑΠ, ςε κάκε επόµενθ επικοινωνία  ςχετικά  µε  το  αντίςτοιχο  θµείο  
Παράδοςθσ  µεταξφ  του  ∆ιαχειριςτι,  του  Προµθκευτι  και  του  Πελάτθ,  ο  ΗΚΑΠ 
χρθςιµοποιείται   υποχρεωτικϊσ  ωσ  αναφορά.   
Γ 1.4.10. Ωσ  «Λογαριαςµόσ   Κατανάλωςθσ   Φυςικοφ  Αερίου»  νοείται  θ  αναλυτικι απεικόνιςθ τθσ 
τιµολόγθςθσ τθσ Κατανάλωςθσ, Προµικειασ, ∆ιανοµισ και Μεταφοράσ του Φυςικοφ Αερίου που 
προµθκεφεται από τον Προµθκευτι  ο Πελάτθσ, για ςυγκεκριµζνο  χρονικό διάςτθµα, 
ςυµπεριλαµβανοµζνων  των αναλογοφντων  Φόρων (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά Φ.Π.Α., 
Ε.Φ.Κ., κλπ.), Παγίων ι/και Ειδικϊν Σελϊν (όπου εφαρµόηονται), ενδεχόµενων χρεϊςεων για 
επικουρικζσ ι προαιρετικζσ υπθρεςίεσ που ο Πελάτθσ ζλαβε από τον ∆ιαχειριςτι του ∆ικτφου 
∆ιανοµισ και τιµολογικθκαν ςτον Προµθκευτι, ωσ και κάκε άλλθ οφειλι του Πελάτθ προσ τον 
Προµθκευτι που απορρζει από τθ φµβαςθ. Ο Λογαριαςµόσ αποςτζλλεται ταχυδροµικά, ι 
θλεκτρονικά, ι/και παραδίδεται ςτον Πελάτθ για πλθρωµι εντόσ οριςµζνθσ χρονικισ προκεςµίασ.  
Γ 1.4.11. Ωσ «Μετρητήσ» νοείται ο εξοπλιςµόσ  µζτρθςθσ  του  όγκου  φυςικοφ  αερίου,  θ οποία  
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ζχει  εγκαταςτακεί  από  τον  ∆ιαχειριςτι  ∆ικτφου  ∆ιανοµισ  ςτο  θµείο Παράδοςθσ του Πελάτθ.  
Γ 1.4.12. Ωσ «Πελάτησ» ι «Επιλζγων Πελάτησ» νοείται οποιοςδιποτε καταναλωτισ φυςικοφ 
αερίου, ο οποίοσ χαρακτθρίηεται  ωσ Επιλζγων Πελάτθσ, όπωσ αυτόσ ορίηεται ςτον Κϊδικα 
∆ιαχείριςθσ του Εκνικοφ υςτιµατοσ Φυςικοφ Αερίου (αρικ. Αποφ. 239/2017, ΦΕΚ Β’ 
1549/05.05.2017) και ςτο ν. 4001/2011, αντιςτοίχωσ, ωσ τροποποιθµζνοι εκάςτοτε ιςχφουν και 
όπωσ θ ζννοια του Επιλζγοντοσ Πελάτθ κα διαµορφϊνεται και κα προςδιορίηεται µε τυχοφςεσ 
επερχόµενεσ νοµοκετικζσ τροποποιιςεισ, και µε τον οποίο θ Εταιρεία ζχει ι προτίκεται να ςυνάψει 
φµβαςθ Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου.  
Γ 1.4.13. Ωσ «Ευάλωτοσ Πελάτησ» νοείται ο Πελάτθσ που πλθροί  τα κριτιρια  που περιγράφονται  
ςτο άρκρο 52 του Ν. 4001/2011  και εξειδικεφονται  µε τθν υπουργικι  απόφαςθ  ∆5-
ΗΛ/Β/Φ1.21/12112/20.06.2013  (ΦΕΚ Βϋ1521/21.06.2013), θ οποία εκδόκθκε κατ’ εξουςιοδότθςθ 
του νόµου αυτοφ. Γ 1.4.14. Ωσ «φνδεςθ» νοείται θ ςφνδεςθ τθσ εγκατάςταςθσ του Πελάτθ µε το 
∆ίκτυο ∆ιανοµισ Φυςικοφ Αερίου.  
Γ 1.4.15. Ωσ «Τπεφθυνοσ Επεξεργαςίασ»  νοείται θ ςχετικι ζννοια που προβλζπεται  ςτο άρκρο 4 
παρ.7 του υπ’ αρ. 2016/679 Γενικοφ Κανονιςµοφ  Προςταςίασ  Προςωπικϊν  ∆εδοµζνων (GDPR). 
 
Γ 2. Αντικείµενο 
Γ 2.1. O Προµθκευτισ, κατόπιν τθσ Αιτιςεωσ του Πελάτθ, αναλαµβάνει δια τθσ παροφςθσ τθν 
υποχρζωςθ να παρζχει Φυςικό Αζριο ςτον Πελάτθ ςτο θµείο Παράδοςθσ, όπωσ τοφτο 
αναγράφεται και ορίηεται ρθτϊσ ςτθν Αίτθςθ (εφεξισ θ «Εγκατάςταςθ») για τθ χριςθ και το φορτίο 
που δθλϊνεται ωςαφτωσ ςτθν Αίτθςθ και ο Πελάτθσ κα παραλαµβάνει το Φυςικό Αζριο, το οποίο ο 
Προµθκευτισ προµθκεφει ςτθν Εγκατάςταςθ, καταβάλλοντασ εµπροκζςµωσ και προςθκόντωσ το 
ςφνολο των αµοιβϊν και χρεϊςεων που απορρζουν από τθν παροφςα και τθν κείµενθ νοµοκεςία.  
Γ 2.2. Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ, ο Πελάτθσ δθλϊνει και αποδζχεται ότι ο Προµθκευτισ 
κα είναι ο µοναδικόσ πάροχοσ Φυςικοφ Αερίου για τθν Εγκατάςταςθ που αναφζρεται ςτθν Αίτθςθ 
και ότι κα καταναλϊνει το Φυςικό Αζριο αποκλειςτικά ο ίδιοσ και µόνο για τθ χριςθ που 
περιγράφεται ςτθν Αίτθςθ. 
 
Γ 3. Τποχρεώςεισ - ∆ηλώςεισ - Εγγυήςεισ 
Γ 3.1. Ο Προµθκευτισ αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ παραδόςεωσ Φυςικοφ Αερίου ςτθν 
Εγκατάςταςθ του Πελάτθ ςφµφωνα µε τουσ ειδικότερουσ  όρουσ τθσ υµβάςεωσ και τουσ κανόνεσ 
τθσ νοµοκεςίασ που διζπει εν γζνει τθν προµικεια Φυςικοφ Αερίου.  
Γ 3.2. Ο Προµθκευτισ  οφείλει  να ενεργεί  προσ  τον  ςκοπό  τθσ  ςτακερισ,  απρόςκοπτθσ  και  
αξιόπιςτθσ  προµικειασ  Φυςικοφ  Αερίου  ςτον Επιλζγοντα Πελάτθ. ∆οκζντοσ του ότι ο 
Προµθκευτισ κα παρζχει κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ υµβάςεωσ ςτον Πελάτθ Φυςικό Αζριο  
µζςω υποδοµϊν επί των οποίων δεν διακζτει οιοδιποτε εµπράγµατο ι ετζρασ φφςεωσ δικαίωµα 
και δεν τον βαρφνει ςχετικϊσ ουδεµία ςυµβατικι υποχρζωςθ, ςυµφωνείται ρθτϊσ µεταξφ των 
ςυµβαλλοµζνων µερϊν ότι ο Προµθκευτισ δεν κα ευκφνεται ζναντι του Πελάτθ κακ’ οιονδιποτε 
τρόπο για διακοπζσ ι εν γζνει δυςλειτουργίεσ  ςτθν παροχι Φυςικοφ Αερίου που οφείλονται ι 
ςχετίηονται µε τισ εν λόγω υποδοµζσ.  
Γ 3.3. O Προµθκευτισ αναλαµβάνει ρθτϊσ τθν υποχρζωςθ µετά τθν υπογραφι τθσ υµβάςεωσ να 
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ενεργιςει πάςα και το ςφνολο των προβλεπόµενων  εκ του νόµου πράξεων προσ καταχϊρθςθ  εισ το 
µθτρϊο που τθρείται υπό του ∆ιαχειριςτοφ  ∆ικτφου ∆ιανοµισ (εφεξισ ο «∆ιαχειριςτισ», ωσ 
περαιτζρω ορίηεται ανωτζρω υπό Γ 1.4.4), ωσ Προµθκευτισ του Πελάτθ και εκπρόςωποσ για τον 
Μετρθτι του Πελάτθ, ωσ περαιτζρω τοφτοσ ζχει οριςτεί υπό τον όρο Γ 1.4.11 τθσ υµβάςεωσ.  
Γ 3.4. Ο Προµθκευτισ αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ να 
ανταποκρίνεται άνευ υπαιτίου κακυςτεριςεωσ και να διαχειρίηεται κατά τον πλζον αποτελεςµατικό 
τρόπο τυχόν παράπονα ι/και αιτιµατα του Πελάτθ, κακϊσ και να παρζχει ςτον τελευταίο κάκε 
ενθµζρωςθ ςχετικά µε το αντικείµενο τθσ υµβάςεωσ.  
Γ 3.5. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να διατθρεί κακ’ όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ υµβάςεωσ ςε αςφαλι 
κατάςταςθ τον εγκατεςτθµζνο ςτο θµείο Παράδοςθσ Μετρθτι Φυςικοφ Αερίου, όπωσ θ κζςθ 
αυτοφ ρθτϊσ περιγράφεται ςτθν Αίτθςθ, προκειµζνου να κακίςταται εφικτι θ µζτρθςθ των 
παρεχόµενων από τον Προµθκευτι ποςοτιτων Φυςικοφ Αερίου. Εάν τοφτο δεν τθρείται 
απαρεγκλίτωσ, ωσ ανωτζρω ορίηεται, εκ µζρουσ του Πελάτθ, ο Προµθκευτισ δφναται να καταγγείλει 
αµζςωσ, αηθµίωσ και µε υπαιτιότθτα του Πελάτθ τθν παροφςα.  
Γ 3.6. Ο Πελάτθσ ευκφνεται πλιρωσ και αποκλειςτικϊσ για τθ φφλαξθ του Μετρθτι ωσ και τυχόν 
περαιτζρω εξαρτθµάτων του ∆ιαχειριςτι που βρίςκονται ςτθν Εγκατάςταςθ ενϊ είναι ωςαφτωσ 
πλιρωσ υπεφκυνοσ για οιαδιποτε βλάβθ, φκορά, παραβίαςθ ςφραγίδων ι οιαςδιποτε µορφισ 
επζµβαςθ επ’ αυτϊν. Έτι περαιτζρω ρθτϊσ ςυµφωνείται ότι ο Πελάτθσ υποχρεοφται, αφ’ θσ ςτιγµισ 
διαπιςτϊςει οιοδιποτε εκ των ανωτζρω ςυµβάντων, να ειδοποιιςει άµεςα ςχετικϊσ τον 
∆ιαχειριςτι και τον Προµθκευτι. 
Γ 3.7. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να εξοφλεί εµπρόκεςµα ζκαςτο Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ Φυςικοφ 
Αερίου (ωσ ορίηεται ανωτζρω υπό Γ 1.4.10)  που του  αποςτζλλει  ο Προµθκευτισ,  κατά  τα 
διαλαµβανόµενα  κατωτζρω  ςτον  Όρο  Γ 6 τθσ  υµβάςεωσ.   
Γ 3.8.  Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτον Προµθκευτι τθν πρόκεςθ 
αποχωριςεϊσ του από τθν Εγκατάςταςθ (ωσ ορίηεται ανωτζρω υπό Γ 2.1) το αργότερο τριάντα (30) 
θµζρεσ προ τθσ επικυµθτισ θµεροµθνίασ αποχωριςεωσ.  Ρθτϊσ ςυµφωνείται ότι ςτθν περίπτωςθ 
αυτι, θµεροµθνία λιξεωσ τθσ υµβάςεωσ Προµικειασ, νοείται θ Ηµεροµθνία κατά τθν οποία ο 
∆ιαχειριςτισ λαµβάνει τθν τελικι καταµζτρθςθ ςφµφωνα µε τον αντίςτοιχο Κϊδικα ∆ιαχείριςθσ 
∆ικτφου. ε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ δεν προβεί (εµπροκζςµωσ) ςτθν κατά τα ανωτζρω 
γνωςτοποίθςθ, θ παροφςα κεωρείται άνευ ετζρου ότι παραµζνει εν ιςχφι ζωσ τθν παφςθ 
εκπροςωπιςεωσ του Μετρθτι του Πελάτθ και ο τελευταίοσ (εννοείται: ο Πελάτθσ) υποχρεοφται να 
καταβάλει το ςφνολο των εκ τθσ υµβάςεωσ οφειλόµενων ποςϊν.  
Γ 3.9. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται εν πάςθ περιπτϊςει να ενθµερϊνει τον Προµθκευτι αµελλθτί για 
οιαδιποτε µεταβολι των ςτοιχείων τθσ Αιτιςεϊσ του. 
 
Γ 4. ∆ιάρκεια 
Γ 4.1. Η διάρκεια τθσ υµβάςεωσ άρχεται από: (i) τθν θµεροµθνία ζναρξθσ τθσ εκπροςϊπθςθσ του 
Μετρθτι τθσ Εγκατάςταςθσ του Πελάτθ από τον Προµθκευτι,  για νζα εκπροςϊπθςθ  παροχισ από 
τον Προµθκευτι  ι (ii) τθν θµεροµθνία  ζνταξθσ του Πελάτθ ςτο επιλεχκζν τιµολόγιο  (Εµπορικό  
Πρόγραµµα),  για ενεργι παροχι που εκπροςωπείται  ιδθ από τον Προµθκευτι  και λιγει µετά τθν 
πάροδο του χρονικοφ διαςτιµατοσ που ορίηεται ςτουσ Ειδικοφσ Όρουσ τθσ φµβαςθσ (∆ιάρκεια 
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φµβαςθσ).. Έτι περαιτζρω, ρθτϊσ ςυµφωνείται ότι θ φµβαςθ µπορεί να καταγγελκεί ςφµφωνα µε 
τον κάτωκι Όρο Γ10 των παρόντων ενϊ τα αποτελζςµατα τθσ καταγγελίασ επζρχονται µετά τθ λιψθ 
τθσ εκκακαριςτικισ ζνδειξθσ του Μετρθτι του Πελάτθ από τον Αρµόδιο ∆ιαχειριςτι. Ο 
Προµθκευτισ οφείλει να ενθµερϊνει τον Πελάτθ για τθν επικείµενθ θµεροµθνία λιξθσ τθσ 
φµβαςθσ ζνα (1) µινα πριν από τθν επζλευςθ αυτισ και θ φµβαςθ κα ανανεϊνεται 
µετατρεποµζνθ  ςε αορίςτου χρόνου, εκτόσ εάν δεκαπζντε (15) θµζρεσ πριν τθ λιξθ τθσ υµβάςεωσ 
ο Πελάτθσ δθλϊςει µε ζγγραφθ επιςτολι κοινοποιοφµενθ ςτον Προµθκευτι ότι δεν επικυµεί τθν 
ανανζωςθ τθσ υµβάςεωσ. ε περίπτωςθ ανανεϊςεωσ τθσ υµβάςεωσ κατά τα ανωτζρω 
διαλαµβανόµενα,  κα εφαρµόηεται  ο Όροσ Γ 6.2 τθσ παροφςθσ.  
Γ 4.2. Για το χρονικό διάςτθµα από τθν λιξθ ι κακ’ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ υµβάςεωσ µζχρι 
τθν παφςθ εκπροςωπιςεωσ του Μετρθτι του Πελάτθ από τον Προµθκευτι, ο Πελάτθσ κα οφείλει 
ςτον Προµθκευτι, αντάλλαγµα για τισ ποςότθτεσ Φυςικοφ Αερίου που κα καταναλωκοφν ςτθν 
Εγκατάςταςθ, βάςει του τιµολογίου (Βαςικοφ Προγράµµµµατοσ) ςτο οποίο ζχει ενταχκεί ο Πελάτθσ 
και ςφµφωνα µε τα προβλεπόµενα ςτθ φµβαςθ. 
 
Γ 5. Μετρήςεισ Φυςικοφ Αερίου 
Γ 5.1. Οι ενδείξεισ του εγκαταςτθµζνου από τον ∆ιαχειριςτι ςτθν Εγκατάςταςθ του Πελάτθ 
Μετρθτι, οι οποίεσ αποςτζλλονται ςτον Προµθκευτι  από  τον  ∆ιαχειριςτι,  αποτελοφν  πλιρθ  
απόδειξθ  τθσ  καταναλϊςεωσ  Φυςικοφ  Αερίου  ωσ  και  των  απαιτιςεων  του Προµθκευτι ζναντι 
του Πελάτθ.  
Γ 5.2. Ο Προµθκευτισ δικαιοφται να απαιτιςει τον µετρολογικό ζλεγχο του Μετρθτι του Πελάτθ 
από τον ∆ιαχειριςτι, κατόπιν ενθµερϊςεωσ και κατόπιν ςυνεννοιςεωσ, εάν τοφτο απαιτείται, 
παρουςίασ του Πελάτθ, εισ τθν περίπτωςθ κατά τθν οποία κεωρεί ότι θ λειτουργία του Μετρθτι δεν 
είναι ακριβισ.  
Γ 5.3. Ο Πελάτθσ δικαιοφται ωςαφτωσ να ηθτιςει τον µετρολογικό ζλεγχο του Μετρθτι του από τον 
∆ιαχειριςτι, είτε µζςω του Προµθκευτι είτε απευκείασ από τον ∆ιαχειριςτι, ενθµερϊνοντασ ςτθν 
περίπτωςθ αυτι τον Προµθκευτι.   
Γ 5.4. Εάν από τον, κατά τα ανωτζρω, µετρολογικό  ζλεγχο προκφψει ότι θ λειτουργία  του Μετρθτι 
δεν είναι ακριβισ,  ο ∆ιαχειριςτισ  υποχρεοφται  να επιβαρυνκεί  µε το κόςτοσ  του  διενεργθκζντοσ  
ελζγχου.  Εάν  αντικζτωσ  εκ του  ελζγχου προκφψει  ότι θ λειτουργία  του Μετρθτι  είναι  ακριβισ,  
το κόςτοσ  του ελζγχου  επιβαρφνει  τον αιτοφντα  τον ζλεγχο,  ιτοι είτε τον Προµθκευτι είτε τον 
Πελάτθ. Η επίκλθςθ εκ µζρουσ του Πελάτθ αντιρριςεων ωσ προσ τθν ακρίβεια λειτουργίασ του 
Μετρθτι δεν απαλλάςςει τον τελευταίο (εννοείται τον Πελάτθ) από τθν υποχρζωςθ τθσ ζγκαιρθσ 
εξόφλθςθσ των Λογαριαςµϊν που εκδίδει ο Προµθκευτισ και αποςτζλλει ςτον Πελάτθ.  
Γ 5.5. Εν πάςθ περιπτϊςει µθ υπαιτίου αδυναµίασ του Προµθκευτι να εκδϊςει Λογαριαςµό βάςει 
των πραγµατικϊσ µετρθκειςϊν ποςοτιτων Φυςικοφ Αερίου, είτε λόγω βλάβθσ Μετρθτι, είτε άλλου 
λόγου µθ αναγοµζνου ςε υπαιτιότθτα του Προµθκευτι, ο Προµθκευτισ δικαιοφται να προβαίνει ςε 
εφλογθ εκτίµθςθ των χρεϊςεων που κα επιβάλλει ςτον Πελάτθ βάςει των διακεςίµων µετριςεων ι 
των ιςτορικϊν ςτοιχείων του Πελάτθ. Ο Προµθκευτισ υποχρεοφται εν ςυνεχεία να αναπροςαρµόςει 
τουσ ωσ άνω Λογαριαςµοφσ όταν θ πραγµατικι κατανάλωςθ φυςικοφ αερίου, όπωσ προκφπτει από 
τισ ενδείξεισ του Μετρθτι, καταςτεί διακζςιµθ από τον ∆ιαχειριςτι. 
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Γ 6. Χρεώςεισ - υµφωνηθείςεσ Σιµζσ 
Γ 6.1. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται, κατά τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ υµβάςεωσ, να εξοφλεί πλιρωσ και 
ολοςχερϊσ ςτον Προµθκευτι τον Λογαριαςµό  Κατανάλωςθσ  Φυςικοφ  Αερίου  ζωσ και τθν 
αναγραφόµενθ  ςε αυτόν θµεροµθνία  πλθρωµισ  («δήλη  ηµζρα»).  Από τθν εποµζνθ τθσ 
καταλθκτικισ θµεροµθνίασ εξοφλιςεωσ του Λογαριαςµοφ, θ ςχετικι οφειλι κακίςταται 
αυτοδικαίωσ λθξιπρόκεςµθ και απαιτθτι. Οι χρεϊςεισ που επιβάλλονται από το Προµθκευτι 
υπολογίηονται βάςει (κατά φκίνουςα ςειρά ιςχφοσ) των Ειδικϊν Όρων, τθσ δεόντωσ και νοµίµωσ 
ςυµπλθρωµζνθσ και υπογεγραµµζνθσ Αίτθςθσ ωσ και των Γενικϊν Όρων τθσ παροφςθσ. Γ 6.2. ε 
περίπτωςθ ανανεϊςεωσ τθσ υµβάςεωσ για αόριςτο χρονικό διάςτθµα, κατά τα ανωτζρω 
διαλαµβανόµενα  υπό τον Όρο Γ 4.1, κα εφαρµόηεται το «Βαςικό Πρόγραµµα» του Προµθκευτι για 
τθν κατθγορία ςτθν οποία υπάγεται ο Πελάτθσ, όπωσ αυτό κα ιςχφει κατά τθν θµεροµθνία τθσ 
µετατροπισ τθσ φµβαςθσ ςε αορίςτου χρόνου. Ο Προµθκευτισ δικαιοφται να τροποποιεί τισ 
Χρεϊςεισ Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου µετά τθν πάροδο ζξι (6) µθνϊν από τθν θµεροµθνία 
εκπροςϊπθςθσ του Μετρθτι τθσ Εγκατάςταςθσ του Πελάτθ. υµφωνείται ρθτά ότι κάκε 
τροποποίθςθ των Χρεϊςεων Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου κα λαµβάνει χϊρα µε τον πρϊτο 
Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ που ακολουκεί τθν τροποποίθςθ,  διατθρϊντασ το δικαίωµα του Πελάτθ 
να καταγγείλει αηθµίωσ τθν παροφςα φµβαςθ.  
Γ 6.3. O Προµθκευτισ  διατθρεί το δικαίωµα να εφαρµόηει επί των Χρεϊςεων Προµικειασ Φυςικοφ 
Αερίου , κακ’ όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςασ, διακριτι Αναπροςαρµογι  ∆ιακφµανςθσ  
Αγοράσ Φυςικοφ  Αερίου (Α.∆.Α.Φ.Α.)  είτε ςτουσ Έναντι είτε Εκκακαριςτικοφσ  Λογαριαςµοφσ  
Φυςικοφ Αερίου.  
Γ 6.4. Ωσ Αναπροςαρµογι ∆ιακφµανςθσ Αγοράσ Φυςικοφ Αερίου (Α.∆.Α.Φ.Α.) ορίηεται το Άκροιςµα 
τθσ µζςθσ τιµισ που λαµβάνει το προκεςµιακό προϊόν «TTF» (Title Transfer Facility ι Σαµείο 
Μεταφοράσ Σίτλων), για τθ χρονικι περίοδο κατανάλωςθσ που αφορά ο εκάςτοτε  Έναντι  ι  
Εκκακαριςτικόσ  Λογαριαςµόσ  του  Πελάτθ,  προςαυξθµζνθσ  µε  το  υντελεςτι  a  =0,004  €/kWh.  
Οι  τιµζσ  του προκεςµιακοφ προϊόντοσ «TTF» είναι αναρτθµζνεσ κάκε µινα ςτθν ιςτοςελίδα του 
Προµθκευτι www.heron.gr. Πλζον ςυγκεκριµζνα το Άκροιςµα επθρεάηει τισ Χρεϊςεισ Προµικειασ 
Φυςικοφ Αερίου ωσ ακολοφκωσ:  
Γ 6.4.1. ε περίπτωςθ που το Άκροιςµα τθσ µζςθσ τιµισ του  «ΣΣF»  µε  το  ςυντελεςτι  «α»,  για  τθ  
χρονικι  περίοδο  που  αφορά  ο  εκάςτοτε  Λογαριαςµόσ  του  Πελάτθ  (είτε  Έναντι,  είτε 
Εκκακαριςτικόσ)  κυµαίνεται  εντόσ  των  ορίων  0,010  και  0,015  €/kWh,  δε  κα  εφαρµόηεται  
οποιαδιποτε  χρζωςθ  ι  πίςτωςθ  ςτον ςυγκεκριµζνο Λογαριαςµό (είτε Έναντι, είτε Εκκακαριςτικό). 
Γ 6.4.2. ε περίπτωςθ που το Άκροιςµα τθσ µζςθσ τιµισ του «ΣΣF» µε το ςυντελεςτι  «α», για τθ 
χρονικι  περίοδο  που αφορά  ο εκάςτοτε  Λογαριαςµόσ  του Πελάτθ (είτε Έναντι  είτε 
Εκκακαριςτικόσ)  είναι µικρότερο του Κατϊτερου Ορίου 0,010 €/kWh, δφναται να εφαρµόηεται 
πίςτωςθ, κατά τθ διακριτικι ευχζρεια του Προµθκευτι, ςτο ςυγκεκριµζνο Λογαριαςµό (είτε Έναντι, 
είτε Εκκακαριςτικό), ίςθ µε τθ διαφορά του Κατϊτερου Ορίου από το ανωτζρω Άκροιςµα.  
Γ 6.4.3. ε περίπτωςθ  που  άκροιςµα  τθσ  µζςθσ  τιµισ  του  «ΣΣF»  µε το ςυντελεςτι  «α»,  για  τθ 
χρονικι  περίοδο  που  αφορά  ο εκάςτοτε Λογαριαςµόσ του Πελάτθ (είτε Έναντι είτε 
Εκκακαριςτικόσ) είναι µεγαλφτερο του Ανϊτερου Ορίου 0,015 €/kWh, δφναται να εφαρµόηεται 
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χρζωςθ, κατά τθ διακριτικι ευχζρεια του Προµθκευτι, ςτο ςυγκεκριµζνο Λογαριαςµό, ίςθ µε τθ 
διαφορά του του ανωτζρω Ακροίςµατοσ από το Ανϊτατο Όριο.  
Γ 6.5. ε περίπτωςθ κατά τθν οποία ο Προµθκευτισ τροποποιιςει, ςφµφωνα µε τισ προβλζψεισ του 
Κϊδικα Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου ςε Πελάτεσ, αιτιολογθµζνα, τθ υµφωνθκείςα Σιµι του 
Εµπορικοφ Προγράµµατοσ ςτο οποίο ζχει ενταχκεί ο Πελάτθσ και αναγράφεται ςτουσ Ειδικοφσ 
Όρουσ τθσ παροφςασ φµβαςθσ, πριν από τθ ςυµπλιρωςθ των είκοςι τεςςάρων (24) µθνϊν από τθν 
θµεροµθνία  ζναρξθσ  τθσ εκπροςϊπθςθσ  του/των  Μετρθτι/τϊν  του Πελάτθ,  ο Πελάτθσ  
δικαιοφται  να καταγγείλει,  επίςθσ ςφµφωνα µε τον Κϊδικα Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου ςε 
Πελάτεσ, τθν παροφςα φµβαςθ χωρίσ να επιβαρυνκεί µε τθν Ποινι Πρόωρθσ Αποχϊρθςθσ, όπωσ 
αυτι ορίηεται ςτουσ Ειδικοφσ Όρουσ τθσ φµβαςθσ. 
 
Γ 7. Καταβολή εγγφηςησ 
Γ 7.1. Ο Πελάτθσ υποχρεοφται να καταβάλλει ςτον Προµθκευτι ωσ εγγφθςθ (εφεξισ θ «Εγγφθςθ») 
για τθν εξαςφάλιςθ µελλοντικϊν απαιτιςεων, απορρεουςϊν από τθ φµβαςθ το χρθµατικό ποςό 
που αναφζρεται ςτθν Αίτθςθ. Σο ποςό τθσ Εγγυιςεωσ κα περιλαµβάνεται ςτον πρϊτο Λογαριαςµό 
Κατανάλωςθσ που κα αποςτείλει ο Προµθκευτισ ςτον Πελάτθ εκτόσ εάν άλλωσ προβλζπεται ςτθν 
Αίτθςθ.  
Γ 7.2. Σο φψοσ τθσ Εγγυιςεωσ ορίηεται ίςο µε τθν ςυνολικι µζγιςτθ χρζωςθ µθνιαίασ κατανάλωςθσ 
φυςικοφ αερίου.  
Γ 7.3. Ο Προµθκευτισ κακ' όλθ τθν διάρκεια ιςχφοσ τθσ υµβάςεωσ (ςυµπεριλαµβανοµζνθσ τθσ κακ’ 
οιονδιποτε τρόπο και οιαςδιποτε διάρκειασ ανανεϊςεωσ ι  παρατάςεωσ  ιςχφοσ  αυτισ)  διατθρεί  
το  δικαίωµα  να  αναπροςαρµόηει  το  ποςό  τθσ  Εγγυιςεωσ  ςε  περίπτωςθ  κατά  τθν  οποία 
παρατθρείται ςθµαντικι απόκλιςθ τθσ µζγιςτθσ µθνιαίασ χρζωςθσκατανάλωςθσ (προ φόρων) του 
Πελάτθ ςε ςχζςθ µε το εκτιµθκζν ποςό που χρθςιµοποιικθκε  αρχικϊσ για τον κακοριςµό τθσ 
Εγγυιςεωσ ι ςε περίπτωςθ επαναλαµβανοµζνθσ  κακυςτεριςεωσ εξοφλιςεωσ των Λογαριαςµϊν 
του Πελάτθ. Προσ τοφτο ο Προµθκευτισ ενθµερϊνει εγγράφωσ τον Πελάτθ για τθν αναπροςαρµογι 
µζςω του τρζχοντοσ Λογαριαςµοφ και χρεϊνει ι πιςτϊνει τθ διαφορά ςτον αµζςωσ επόµενο 
Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ Φυςικοφ Αερίου.  
Γ 7.4. ε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ υµβάςεωσ από τον Προµθκευτι λόγω µθ εξοφλιςεωσ 
λθξιπρόκεςµων οφειλϊν, το ποςό τθσ Εγγυιςεωσ καταπίπτει υπζρ του Προµθκευτι και 
ςυµψθφίηεται µε το ποςό των λθξιπρόκεςµων οφειλϊν. 
Γ 7.5. ε περίπτωςθ λιξεωσ ι/και κακ' οιονδιποτε τρόπο λφςεωσ τθσ υµβάςεωσ το ποςό τθσ 
Εγγυιςεωσ ςυµψθφίηεται µε το πλθρωτζο ποςό του Σελικοφ Εκκακαριςτικοφ Λογαριαςµοφ 
Κατανάλωςθσ  Φυςικοφ Αερίου ιτοι ζωσ τθν παφςθ εκπροςωπιςεωσ  του Πελάτθ από τον 
Προµθκευτι.  Συχόν πιςτωτικό υπόλοιπο, το οποίο κα προκφψει µετά τον, κατά τα ανωτζρω, 
ςυµψθφιςµό, κα επιςτραφεί ατόκωσ ςτον Πελάτθ το αργότερο εντόσ ενόσ (1) µθνόσ από τθν ζκδοςθ 
του Σελικοφ Εκκακαριςτικοφ Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ Φυςικοφ Αερίου και υπό τθν προχπόκεςθ 
ότι ο Πελάτθσ κα ζχει ιδθ γνωςτοποιιςει  εγκαίρωσ ςτον Προµθκευτι τα απαραίτθτα ςτοιχεία του 
τραπεηικοφ λογαριαςµοφ του για τθν επιςτροφι του εν κζµατι πιςτωτικοφ υπολοίπου. 
 
Γ 8. Σιµολόγηςη - Όροι Πληρωµήσ 
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Γ 8.1. Ο Προµθκευτισ υποχρεοφται ςτθν ζκδοςθ και αποςτολι Λογαριαςµοφ ςτον Πελάτθ για τθν 
προµικεια φυςικοφ αερίου ςε µθνιαία βάςθ, µθ αποκλειοµζνθσ τθσ ευχζρειασ του Προµθκευτι να 
εκδίδει Λογαριαςµοφσ Κατανάλωςθσ Φυςικοφ Αερίου βάςει εκτιµϊµενθσ και καταµετροφµενθσ  
κατανάλωςθσ («Έναντι» και «Εκκακαριςτικοί»)  ανά µικρότερο ι µεγαλφτερο χρονικό διάςτθµα 
κατόπιν ειδικισ προσ τοφτο αποφάςεωσ του Προµθκευτι και ςχετικισ εγγράφου ενθµερϊςεωσ του 
Πελάτθ.  
Γ 8.2. Ο Λογαριαςµόσ κατανάλωςθσ Φυςικοφ Αερίου περιλαµβάνει, πλθν των όςων ςτοιχείων 
υποχρεωτικά προβλζπονται από τθν ιςχφουςα νοµοκεςία:  
Γ 8.2.1. Σα οφειλόµενα ποςά για τθν ποςότθτα Φυςικοφ Αερίου που προµικευςε  ο Προµθκευτισ  
ςτον Πελάτθ, βάςει του τιµολογίου,  ςτο οποίο είναι ενταγµζνοσ εκάςτοτε  ο Πελάτθσ και 
αναγράφεται  ςτθν Αίτθςθ.  
Γ 8.2.2.  Σα οφειλόµενα  ποςά που βαρφνουν  εκάςτοτε  τον Πελάτθ και αφοροφν υπθρεςίεσ που 
παρζχονται από τρίτουσ, ιτοι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά χρεϊςεισ για τθ χριςθ του Εκνικοφ 
υςτιµατοσ Φυςικοφ Αερίου, του ∆ικτφου ∆ιανοµισ Φυςικοφ Αερίου κ.ο.κ..  
Γ 8.2.3. Σα οφειλόµενα ποςά που βαρφνουν εκάςτοτε τον Πελάτθ και αποδίδονται από τον 
Προµθκευτι ςε τρίτουσ (ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά φόροι, τζλθ, ειςφορζσ, ειδικόσ φόροσ 
κατανάλωςθσ, ειδικό τζλοσ 5%, τζλοσ αςφάλειασ εφοδιαςµοφ, ποςά άλλθσ φφςεωσ κ.ο.κ.) ςφµφωνα 
µε τα εκάςτοτε οριηόµενα ςτθ νοµοκεςία.  
Γ 8.2.4. Σα οφειλόµενα ποςά για οιεςδιποτε περαιτζρω υπθρεςίεσ που τυχόν ςυµφωνοφνται µεταξφ 
των ςυµβαλλοµζνων µερϊν.  
Γ 8.3. Ο Λογαριαςµόσ Κατανάλωςθσ Φυςικοφ Αερίου κα αποςτζλλεται ςε ζντυπθ µορφι µζςω 
ταχυδροµείου. Άλλοσ τρόποσ αποςτολισ του Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ Φυςικοφ Αερίου 
(ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά θλεκτρονικι αποςτολι) µπορεί να προβλεφκεί κατόπιν 
ςυµφωνίασ των ςυµβαλλοµζνων µερϊν. 
 
Γ 9. Καθυςτζρηςη εξοφλήςεωσ από τον Πελάτη 
Γ 9.1. Για κάκε λθξιπρόκεςµθ οφειλι του Πελάτθ προσ τον Προµθκευτι, ο Προµθκευτισ δικαιοφται 
να επιβάλλει ςτον Πελάτθ τόκο υπερθµερίασ  υπολογιηόµενο  µε το νόµιµο επιτόκιο υπερθµερίασ  
από τθν επόµενθ θµζρα που θ οφειλι κατζςτθ λθξιπρόκεςµθ  και απαιτθτι και ζωσ τθσ πλιρουσ και 
ολοςχεροφσ εξοφλιςεωσ τθσ.  
Γ 9.2. ε περίπτωςθ µθ εκπρόκεςµου εξοφλιςεωσ οιαςδιποτε οφειλισ του Πελάτθ προσ τον 
Προµθκευτι, ο Προµθκευτισ δικαιοφται να προβεί ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ:  
Γ 9.2.1. Αναγράφει το ποςό τθσ λθξιπρόκεςµθσ οφειλισ ςτον αµζςωσ επόµενο λογαριαςµό και 
προςκζτει το ποςό αυτό βεβαρθµζνο µε το νόµιµο τόκο υπερθµερίασ ςτο ςυνολικό οφειλόµενο 
ποςό του νζου λογαριαςµοφ που ο Πελάτθσ οφείλει να καταβάλει εντόσ τθσ κανονικισ προκεςµίασ 
εξόφλθςθσ του νζου Λογαριαςµοφ. Εναλλακτικά, ο Προµθκευτισ δφναται να ενθµερϊςει για τθν 
προκεςµία εξόφλθςθσ τθσ λθξιπρόκεςµθσ οφειλισ µε ειδικι ενθµερωτικι επιςτολι θ οποία κα 
αναφζρει τθ νζα προκεςµία εξόφλθςθσ. Γ 9.2.2. Αν παρζλκει άπρακτθ και θ δεφτερθ κατά ςειρά 
προκεςµία εξόφλθςθσ, ο Προµθκευτισ δφναται να υποβάλει ςτον αρµόδιο ∆ιαχειριςτικι εντολι 
απενεργοποίθςθσ Μετρθτι Κατανάλωςθσ λόγω λθξιπρόκεςµων οφειλϊν. Η εντολι αυτι 
κοινοποιείται υποχρεωτικϊσ προσ τον Πελάτθ. 
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Γ 9.3. Εάν θ λθξιπρόκεςµθ οφειλι δεν εξοφλθκεί εντόσ δζκα (10) θµερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςτον 
Πελάτθ τθσ Εντολισ Απενεργοποίθςθσ του Μετρθτι, ο Προµθκευτισ δφναται να καταγγείλει τθ 
φµβαςθ, υποβάλλοντασ ςτον αρµόδιο ∆ιαχειριςτι διλωςθ παφςθσ εκπροςωπιςεωσ, 
ενθµερϊνοντασ ςχετικϊσ τον Πελάτθ. 
 
Γ 10. Καταγγελία 
Γ 10.1. Τπό τθν επιφφλαξθ των Ειδικϊν Όρων τθσ παροφςθσ, θ φµβαςθ καταγγζλλεται από τον 
Πελάτθ οποτεδιποτε και για οποιοδιποτε λόγο µε ζγγραφθ ειδοποίθςι  του προσ τον Προµθκευτι.  
Σα αποτελζςµατα  τθσ καταγγελίασ  επζρχονται  τριάντα (30) θµζρεσ από τθν επόµενθ τθσ θµζρασ 
αποςτολισ τθσ εγγράφου ειδοποιιςεωσ προσ τον Προµθκευτι,. Επίςθσ θ παροφςα καταγγζλλεται 
ελεφκερα από τον Προµθκευτι µε ζγγραφθ επιςτολι του ςτον Πελάτθ, θ οποία παράγει ζννοµα 
αποτελζςµατα τρεισ (3) µινεσ µετά τθν παραλαβι τθσ, µε τθν επιφφλαξθ του Άρκρου Γ 9 περί 
λθξιπρόκεςµων χρεϊςεων και των κάτωκι Όρων Γ 10.2 και Γ 10.3.  
Γ 10.2. Ο Προµθκευτισ δικαιοφται να προχωριςει ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ, εάν ο Πελάτθσ δεν 
εξοφλιςει τον Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ εντόσ τθσ οριηόµενθσ ς’ αυτόν προκεςµίασ καταβολισ: α. 
Αναγράφει το ποςό τθσ λθξιπρόκεςµθσ οφειλισ ςτον αµζςωσ επόµενο Λογαριαςµό και προςκζτει το 
ποςό αυτό βεβαρθµζνο  µε το νόµιµο τόκο υπερθµερίασ  ςτο ςυνολικό οφειλόµενο ποςό του νζου 
Λογαριαςµοφ  που ο Πελάτθσ οφείλει να καταβάλει εντόσ τθσ κανονικισ προκεςµίασ εξόφλθςθσ του 
νζου Λογαριαςµοφ. β. Αν παρζλκει άπρακτθ και θ δεφτερθ κατά ςειρά προκεςµία εξόφλθςθσ, ο 
Προµθκευτισ δφναται να καταςτιςει τον Πελάτθ υπεριµερο κατόπιν εγγράφου προσ τοφτο 
οχλιςεϊσ του και να υποβάλει ςτον αρµόδιο ∆ιαχειριςτι Εντολι Απενεργοποίθςθσ Μετρθτι 
Φορτίου λόγω Λθξιπρόκεςµων οφειλϊν. Ο Προµθκευτισ ρθτϊσ δθλϊνει ότι κα κοινοποιεί τθν ωσ 
άνω Εντολι ςτον Πελάτθ. γ. Αν θ λθξιπρόκεςµθ οφειλι δεν εξοφλθκεί εντόσ δζκα (10) θµερϊν από 
τθν κοινοποίθςθ ςτον Πελάτθ τθσ εντολισ απενεργοποίθςθσ µετρθτι φορτίου, ο Προµθκευτισ 
δφναται να καταγγείλει τθν παροφςα φµβαςθ Προµικειασ υποβάλλοντασ ςτον αρµόδιο 
διαχειριςτι διλωςθ παφςθσ εκπροςϊπθςθσ, ενθµερϊνοντασ ανάλογα τον Πελάτθ. δ. Σα 
αποτελζςµατα τθσ κατά τα ανωτζρω καταγγελίασ επζρχονται άµεςα.  
Γ 10.3. ε όλεσ τισ άλλεσ περιπτϊςεισ παραβιάςεωσ ουςιωδϊν όρων τθσ παροφςθσ από τον Πελάτθ, 
για χρονικό διάςτθµα µεγαλφτερο των τριάντα (30) θµερολογιακϊν θµερϊν, ο Προµθκευτισ 
δικαιοφται να του κοινοποιιςει  όχλθςθ  υπερθµερίασ,  κζτοντασ  παράλλθλα  προκεςµία  
τουλάχιςτον  τριάντα  (30) θµερολογιακϊν  θµερϊν  από τθν εποµζνθ θµζρα τθσ αποςτολισ τθσ 
οχλιςεωσ υπερθµερίασ από τον Προµθκευτι προσ τον Πελάτθ για τθν άρςθ τθσ παράβαςθσ. Εάν θ 
παραπάνω προκεςµία παρζλκει άπρακτθ, ο Προµθκευτισ δικαιοφται να προβεί ςε άµεςθ 
καταγγελία τθσ παροφςθσ και να απαιτιςει από τον αρµόδιο ∆ιαχειριςτι να αποςυνδζςει ι να 
απενεργοποιιςει τθν προµικεια του Πελάτθ (Παφςθ Εκπροςϊπθςθσ).  
Γ 10.4. ε περίπτωςθ που κάποιο  ςυµβαλλόµενο  µζροσ  πτωχεφςει,  τεκεί  υπό αναγκαςτικι  
διαχείριςθ,  υπό ειδικι  ι άλλθ  εκκακάριςθ  ι ςε διαδικαςία ςυναλλαγισ  ι υπαχκεί ςε 
οποιαδιποτε  άλλθ ςυναφι διαδικαςία  επιφυλάςςει  ο νόµοσ για αφερζγγυουσ  ι µειωµζνθσ  
οικονοµικισ κζςθσ υπόχρεουσ ι υποβλθκεί αίτθςθ για υπαγωγι τισ ανωτζρω διαδικαςίεσ, το µθ 
υπαίτιο µζροσ δικαιοφται να καταγγείλει αµζςωσ τθν παροφςα, κοινοποιϊντασ ςχετικό ζγγραφο.  
Γ 10.5. Κατόπιν καταγγελίασ τθσ παροφςθσ λόγω υπαιτιότθτασ του Πελάτθ, τυχοφςεσ οφειλζσ του 
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Πελάτθ προσ τον Προµθκευτι κακίςτανται εν τω άµα λθξιπρόκεςµεσ και απαιτθτζσ και επιπλζον ο 
Πελάτθσ οφείλει να καταβάλλει τθν εκτιµϊµενθ χρζωςθ για διάςτθµα τριάντα (30) θµερϊν, 
ελάχιςτο διάςτθµα προµθνφςεωσ τθσ καταγγελίασ τθσ παροφςθσ ωσ και να ανορκϊςει οιαδιποτε 
ηθµία που υπζςτθ ο Προµθκευτισ εξ υπαιτιότθτασ του Πελάτθ.  
Γ 10.6. ε περίπτωςθ αποχωριςεωσ του Πελάτθ εκ τθσ εγκαταςτάςεϊσ του και µθ προκζςεωσ 
ςυνεχίςεωσ τθσ παροφςθσ, µε τθν επιφφλαξθ του Γενικοφ Όρου Γ 3, θ παροφςα λφεται αυτοδικαίωσ, 
εφαρµοηόµενων των προβλζψεων του Γενικοφ Όρου Γ 10.1 ανωτζρω περί καταγγελίασ εκ µζρουσ 
του Πελάτθ, εκτόσ εάν θ αποχϊρθςθ οφείλεται ςε περιςτάςεισ ζκτακτου χαρακτιρα, τότε ο Πελάτθσ 
υποχρεοφται όπωσ ενθµερϊςει ςχετικϊσ τον Προµθκευτι κατά το δυνατόν ςυντοµότερα.  
 
Γ 11. Γεγονότα Ανωτζρασ Βίασ 
Γ 11.1. Για τουσ ςκοποφσ τθσ υµβάςεωσ ωσ «Γεγονόσ Ανωτζρασ Βίασ» νοείται οιοδιποτε γεγονόσ το 
οποίον επθρεάηει τθν εκτζλεςθ τθσ υµβάςεωσ, µθ δυνάµενο να προβλεφκεί ι προλθφκεί παρά τθν 
επιµζλεια του ςυµβαλλόµενου µζρουσ που το επικαλείται *όπωσ ενδεικτικϊσ αλλά όχι 
περιοριςτικϊσ: κεοµθνίεσ, ςτάςεισ κατά του πολιτεφµατοσ, πόλεµοι, εξεγζρςεισ, ςειςµοί, καταιγίδεσ, 
τυφϊνεσ, πλθµµφρεσ, εκριξεισ, απεργίεσ υπό αναγνωριςµζνων ενϊςεων εργαηοµζνων, ανταπεργίεσ, 
µζτρα, απαγορεφςεισ και παρεµβάςεισ δθµοςίων αρχϊν (π.χ. αςτυνοµία, πυροςβεςτικι), 
τροµοκρατικζσ ενζργειεσ, παρεµπόδιςθ των παρεχόµενων υπθρεςιϊν από τοπικοφσ φορείσ ι/και 
κατοίκουσ τθσ περιοχισ, τεχνικοί περιοριςµοί και βλάβεσ ςτισ διεκνείσ διαςυνδζςεισ τθσ χϊρασ ι/και 
ςε άλλα διαςυνδεδεµζνα  ςυςτιµατα µεταφοράσ ενζργειασ, τεχνικοί περιοριςµοί, βλάβεσ ι/και  
παραλείψεισ του ∆ιαχειριςτι κ.ο.κ., οι οποίεσ ζχουν ωσ αποτζλεςµα τθν µθ τιρθςθ και εφαρµογι 
του κανονιςτικοφ πλαιςίου τθσ αγοράσ φυςικοφ αερίου+, εκφεφγων δε του ελζγχου του 
ςυµβαλλόµενου µζρουσ το οποίο επθρεάηεται δυςµενϊσ κατά τθν εκπλιρωςθ των υποχρεϊςεϊν 
του εκ τθσ υµβάςεωσ ςε τζτοιο βακµό, ϊςτε να κακίςταται αδφνατθ ι υπζρµετρα επαχκισ θ 
εκπλιρωςθ των ςυµβατικϊν του υποχρεϊςεων.  
Γ 11.2. Ρθτϊσ ςυµφωνείται ότι τα ςυµβαλλόµενα µζρθ δε κα φζρουν ευκφνθ οφτε κα κεωρθκεί 
ακζτθςθ των εκ τθσ παροφςθσ απορρεουςϊν υποχρεϊςεϊν τουσ, ςε περίπτωςθ υπερθµερίασ ι 
αδυναµίασ εκπλθρϊςεωσ των ςυµβατικϊν τουσ υποχρεϊςεων εξ επελεφςεωσ Γεγονότοσ Ανωτζρασ 
Βίασ, υπό τθν προχπόκεςθ όµωσ ότι το ςυµβαλλόµενο µζροσ το οποίο επθρεάηεται από το Γεγονόσ 
Ανωτζρασ Βίασ και επικυµεί να επικαλεςτεί τισ διατάξεισ του Άρκρου αυτοφ, ζχει προγενεςτζρωσ  
ειδοποιιςει το ταχφτερο δυνατόν - και εν πάςθ περιπτϊςει το αργότερο εντόσ πζντε (5) 
θµερολογιακϊν θµερϊν- το ζτερο ςυµβαλλόµενο µζροσ, εγγράφωσ, για τθν επζλευςθ του ςχετικοφ 
γεγονότοσ.  
Γ 11.3. Σο ςυµβαλλόµενο  µζροσ  που  επικαλείται  του  Γεγονότοσ  Ανωτζρασ  Βίασ  και  τθσ  
εφαρµογισ  των  διατάξεων  του  παρόντοσ  Άρκρου, υποχρεοφται να καταβάλει κάκε δυνατι 
προςπάκεια για τθν αποτροπι των δυςµενϊν επιπτϊςεων του γεγονότοσ αυτοφ και τθν ανάλθψθ 
αµζςωσ µετά τθσ παρελεφςεωσ  του, όλων των υποχρεϊςεων  που απορρζουν  εκ τθσ υµβάςεωσ.   
Γ 11.4.  Ρθτϊσ ςυµφωνείται  ότι θ επζλευςθ Γεγονότοσ Ανωτζρασ Βίασ, επθρεάηοντασ τθν εκτζλεςθ 
τθσ υµβάςεωσ δεν κεµελιϊνει κακ’ οιονδιποτε τρόπο δικαίωµα αποηθµιϊςεωσ δι’ οιοδιποτε των 
ςυµβαλλοµζνων µερϊν. 
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Γ 12. Προςταςία ∆εδοµζνων Προςωπικοφ Χαρακτήρα 
Γ 12.1. Ο Πελάτθσ αναγνωρίηει ότι ο Προµθκευτισ τθρεί και επεξεργάηεται δεδοµζνα προςωπικοφ 
χαρακτιρα ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Κανονιςµοφ (ΕΕ) 2016/679 και τθσ Ελλθνικισ νοµοκεςίασ 
ςυµπεριλαµβανοµζνων  των Ν. 3471/2006 & 4624/2019 και ρθτά ςυναινεί δια του παρόντοσ ςτθν 
επεξεργαςία των προςωπικϊν δεδοµζνων αυτοφ από τον Προµθκευτι, υπό τθν επιφφλαξθ του 
άρκρου 11 του ανωτζρω νόµου.  
Γ 12.2. Ο Πελάτθσ δια τθσ υπογραφισ τθσ υµβάςεωσ δίδει τθ ρθτι ςυγκατάκεςι του ςτον 
Προµθκευτι να καταγράφει και να καταρτίηει Αρχεία ∆εδοµζνων, βάςει των Λογαριαςµϊν 
Προµικειασ Φυςικοφ Αερίου του Πελάτθ και τισ ςυναλλαγζσ του µε τον Προµθκευτι, οφτωσ ϊςτε 
να ανταποκρίνεται ςτθν ανάγκθ ορκισ διαχειρίςεωσ των δραςτθριοτιτων του Προµθκευτι και 
ςυµµορφϊςεωσ του µε τισ εν γζνει νοµοκετικζσ διατάξεισ.  
Γ 12.3. ∆ιά τθσ υπογραφισ τθσ υµβάςεωσ, ο Πελάτθσ ςυναινεί και δθλϊνει ρθτϊσ και 
ανεπιφυλάκτωσ  ότι ςυγκατατίκεται ςτθν καταχϊριςθ των προςωπικϊν του δεδοµζνων 
(ονοµατεπϊνυµο,  διεφκυνςθ, τθλζφωνο κ.ο.κ.), κακϊσ και των ςτοιχείων του Λογαριαςµοφ ςτο 
λογιςµικό πρόγραµµα ∆ιαχείριςθσ Πελατειακϊν χζςεων (Customer Relationship Management) που 
διατθρεί ο Προµθκευτισ και ρθτϊσ αποδζχεται τθ χρθςιµοποίθςθ των ςτοιχείων αυτϊν από 
εξουςιοδοτθµζνουσ, ςυµβεβλθµζνουσ ςυνεργάτεσ του Προµθκευτι αποκλειςτικϊσ για τουσ 
ςκοποφσ τθσ ενθµερϊςεϊσ του για το Φυςικό Αζριο, κακϊσ και τθσ αποςτολισ των Λογαριαςµϊν. Ο 
Πελάτθσ επίςθσ δικαιοφται πλιρουσ προςβάςεωσ ςτα δεδοµζνα που τον αφοροφν, ωσ και ςτθν 
διόρκωςι τουσ, αφοφ απευκυνκεί προσ τοφτο ςτο αρµόδιο Σµιµα Εξυπθρετιςεωσ Πελατϊν του 
Προµθκευτι. 
 
Γ 13. Εκχώρηςη 
Γ 13.1. ∆εν επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ οιωνδιποτε δικαιωµάτων  ι υποχρεϊςεων  που απορρζουν από 
τθ φµβαςθ άνευ προθγουµζνθσ εγγράφου προσ τοφτο ςυναινζςεωσ του ετζρου ςυµβαλλόµενου  
µζρουσ πλθν του ρθτϊσ ςυµφωνοφµενου  από τα ςυµβαλλόµενα µζρθ δικαιϊµατοσ τθσ Εταιρείασ να 
ανακζτει ςε τρίτα µζρθ, τθν αναηιτθςθ και είςπραξθ των απορρεουςϊν από τθν παροφςα 
λθξιπρόκεςµων απαιτιςεων του Πελάτθ γνωςτοποιϊντασ τουσ τα απολφτωσ αναγκαία προσ το 
ςκοπό αυτό δεδοµζνα.  
Γ 13.2. Ωςαφτωσ ρθτϊσ ςυµφωνείται ότι επιτρζπεται θ µεταβίβαςθ ι εκχϊρθςθ από τον 
Προµθκευτι ςε οιαδιποτε άλλθ ςυνδεδεµζνθ εταιρεία του αυτοφ Οµίλου Εταιρειϊν υπό τθν ζννοια 
του άρκρου 99 του ν. 4548/2018 ωσ εκάςτοτε ιςχφει, οιαςδιποτε απαιτιςεωσ, δικαιϊµατοσ ι 
αγωγισ που διατθρεί κατά του  Πελάτθ  και  απορρζει  ι  ςχετίηεται  κακ’  οιονδιποτε  τρόπο  µε  τθ  
φµβαςθ  ωσ  και  ότι  ςε  περίπτωςθ  µελλοντικοφ  εταιρικοφ µεταςχθµατιςµοφ,  κατά τθν διάρκεια 
ιςχφοσ τθσ υµβάςεωσ, ςυµπεριλαµβανοµζνθσ  τθσ οιαςδιποτε χρονικισ διάρκειασ παρατάςεωσ 
αυτισ, ο κακολικόσ διάδοχοσ του Προµθκευτι, υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ και εκ του νόµου ςτα 
δικαιϊµατα και ςτισ υποχρεϊςεισ του Προµθκευτι. 
 
Γ 14. Τπαναχώρηςη 
Ο Πελάτθσ  δικαιοφται  να  υπαναχωριςει  αηθµίωσ  εκ  τθσ  υµβάςεωσ,  εντόσ  δεκατεςςάρων  (14)  
θµερολογιακϊν  θµερϊν  από  τθν υπογραφι  τθσ  από  τον  ίδιο.  ε  περίπτωςθ  που  προκφψουν  
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χρεϊςεισ  εντόσ  του  ωσ  άνω  διαςτιµατοσ  των  δεκατεςςάρων  (14) θµερολογιακϊν θµερϊν, 
αυτζσ βαρφνουν τον Πελάτθ. 
 
Γ 15. Εφαρµοςτζο ∆ίκαιο & Επίλυςη ∆ιαφορών 
Γ 15.1. Η φµβαςθ ςυµπεριλαµβανοµζνων  των Γενικϊν και Ειδικϊν Όρων αυτισ διζπεται από το 
Ελλθνικό ∆ίκαιο και τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νοµοκεςία ωσ και το ειδικότερο ρυκµιςτικό πλαίςιο περί 
τθν προµικεια Φυςικοφ Αερίου ςε Επιλζγοντεσ Πελάτεσ.  
Γ 15.2. Σα ςυµβαλλόµενα  µζρθ δεςµεφονται  να καταβάλλουν  κάκε δυνατι  προςπάκεια  περί 
φιλικισ  διευκετιςεωσ  εκάςτθσ  διαφοράσ  τουσ. Οµοίωσ ο Πελάτθσ δφναται κατά τα εκάςτοτε 
οριηόµενα εισ τθν κείµενθ νοµοκεςία να απευκυνκεί ςε εξωδικαςτικό όργανο ςυναινετικισ 
επιλφςεωσ καταναλωτικϊν διαφορϊν.  
Γ 15.3. Εισ περίπτωςθ αδυναµίασ φιλικισ διευκετιςεωσ τυχόν διαφορϊν, και εφόςον δεν 
προβλζπεται  ειδικότερο  τι ωσ προσ τον τρόπο επιλφςεωσ  αυτϊν, από ειδικοφσ όρουσ τθσ 
υµβάςεωσ,  αρµόδια δικαςτιρια  για τθν επίλυςθ διαφορϊν που προκφπτουν ι απορρζουν εκ τθσ 
υµβάςεωσ ι εξ οιαςδιποτε τροποποιιςεωσ αυτισ, ορίηονται τα ∆ικαςτιρια των Ακθνϊν.  
 
Γ 16. Σροποποιήςεισ 
Γ 16.1. Τπό τθν επιφφλαξθ του Γ6.2 ανωτζρω, µονοµερισ τροποποίθςθ οποιουδιποτε εκ των όρων 
τθσ φµβαςθσ από τον Προµθκευτι είναι δυνατι για ςπουδαίο λόγο, µε ςχετικι ατοµικι ενθµζρωςθ 
προσ τον Πελάτθ, τριάντα (30) θµερολογιακζσ  θµζρεσ πριν από τθν ζναρξθ ιςχφοσ των 
τροποποιιςεων. υµφωνείται ρθτά ότι θ ατοµικι ενθµζρωςθ µπορεί να πραγµατοποιείται µε 
εναλλακτικοφσ τρόπουσ ιτοι ενδεικτικά αλλά όχι περιοριςτικά:  τθλεφωνικά, µε επιςτολι, µε 
θλεκτρονικό ταχυδροµείο,  µζςω ςφντοµθσ ειδοποίθςθσ θ οποία περιλαµβάνεται ςτο Λογαριαςµό ι 
αποςτζλλεται θλεκτρονικά, παραπζµποντασ ςε κάκε περίπτωςθ ςτθν ιςτοςελίδα του Προµθκευτι 
για πλιρθ ενθµζρωςθ επί του περιεχοµζνου τθσ τροποποίθςθσ.  
Γ 16.2. ε περίπτωςθ οιαςδιποτε µεταβολισ τθσ νοµοκεςίασ ι εκδόςεωσ αποφάςεωσ αρµοδίων 
εποπτικϊν και ρυκµιςτικϊν αρχϊν και φορζων που επθρεάηουν κακ’ οιονδιποτε τρόπο τθ 
λειτουργία τθσ υµβάςεωσ, ο Προµθκευτισ δφναται να προβεί εισ µονοµερι τροποποίθςθ των όρων 
τθσ υµ βάςεωσ οφτωσ ϊςτε θ τελευταία να περιγράφει το ςφνολο των νοµικϊν υποχρεϊςεων και 
δικαιωµάτων των ςυµβαλλοµζνων  µερϊν, όπωσ αυτά εκάςτοτε ιςχφουν και να γνωςτοποιεί 
εγγράφωσ τθν τροποποίθςθ εισ τον Πελάτθ. 
 
Γ 17. Ειδικζσ Ρυθµίςεισ για την Προςταςία Ευάλωτων Πελατών 
Γ 17.1. ε περίπτωςθ που ο Πελάτθσ ανικει ςτθν κατθγορία των Ευάλωτων Πελατϊν, νοείται 
αυτοδικαίωσ ότι θ φµβαςθ κα ενςωµατϊνει τον  παρόντα  ειδικό  όρο  κατά  παρζκκλιςθ  των  
προβλεπόµενων  ςτθ  φµβαςθ.   
Γ  17.2.  Η  προκεςµία  εξόφλθςθσ  του  Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ Φυςικοφ Αερίου ορίηεται ςε 
ςαράντα (40) θµζρεσ.  
Γ 17.3. τθν περίπτωςθ που ο Πελάτθσ παραβιάηει όρουσ τθσ φµβαςθσ για χρονικό διάςτθµα 
µεγαλφτερο των τριάντα (30) θµερϊν, ο Προµθκευτισ δικαιοφται να του κοινοποιιςει ζγγραφθ 
όχλθςθ, κζτοντασ παράλλθλα προκεςµία τουλάχιςτον εξιντα (60) θµερολογιακϊν  θµερϊν για τθν 
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άρςθ τθσ παραβίαςθσ και ενθµερϊνοντάσ  τον για τισ ςυνζπειεσ  τθσ  τυχόν  µθ  ςυµµόρφωςθσ  του  
εντόσ  τθσ  ταχκείςασ  προκεςµίασ.  Αν  θ  ανωτζρω  προκεςµία  παρζλκει  άπρακτθ,  ο Προµθκευτισ 
δικαιοφται να καταγγείλει αµζςωσ τθ φµβαςθ και να προβεί ςτισ απαραίτθτεσ ενζργειεσ προσ τον 
∆ιαχειριςτι ∆ικτφου ∆ιανοµισ Φυςικοφ Αερίου για τθν παφςθ εκπροςϊπθςθσ του Μετρθτι του 
Πελάτθ. Σα αποτελζςµατα τθσ ωσ άνω καταγγελίασ επζρχονται άµεςα.   
Γ 17.4. Ο Προµθκευτισ δεν µπορεί να υποβάλει ςτον ∆ιαχειριςτι ∆ικτφου ∆ιανοµισ Εντολι  
Απενεργοποίθςθσ  Μετρθτι Κατανάλωςθσ ι να καταγγείλει τθ φµβαςθ για το χρονικό διάςτθµα 
από τον Νοζµβριο ζωσ τον επόµενο Μάρτιο κάκε ζτουσ.  
Γ 17.5. ε περίπτωςθ που ο Ευάλωτοσ Πελάτθσ χριηει µµθχανικισ υποςτιριξθσ ι ζχει ςοβαρά 
προβλιµατα υγείασ ο Προµθκευτισ δικαιοφται να καταγγείλει τθ φµβαςθ, ςε περίπτωςθ που ο 
Πελάτθσ είναι υπεριµεροσ ωσ προσ τθν εξόφλθςθ ζξι (6) διαδοχικϊν Λογαριαςµϊν κατανάλωςθσ 
φυςικοφ αερίου και υπό τθν προχπόκεςθ ότι ο Προµθκευτισ ζχει αποςτείλει προθγουµζνωσ ςτον 
Πελάτθ επιςτολι µε τθν οποία ενθµερϊνει τον Πελάτθ για τθ δυνατότθτα του Πελάτθ για 
διακανονιςµό πλθρωµισ των οφειλϊν του. 
 
Γ 18. Σελικζσ ∆ιατάξεισ 
Γ 18.1. Η φµβαςθ ιτοι θ Αίτθςθ, οι Γενικοί Όροι και οι Ειδικοί Όροι αυτισ, οι οποίοι αποτελοφν 
ενιαίο και αναπόςπαςτο τµιµα αυτισ, αποτελεί το ςφνολο των ςυµφωνιϊν µεταξφ των 
ςυµβαλλοµζνων µερϊν που ςχετίηονται µε τθν προµικεια φυςικοφ αερίου ενζργειασ και καταργεί 
κάκε προθγοφµενθ, ζγγραφθ ι προφορικι ι άλλθ ςχετικι ςυµφωνία µεταξφ τουσ. Ρθτϊσ 
ςυµφωνείται ότι ςε περίπτωςθ αντικζςεωσ µεταξφ αυτϊν, υπεριςχφουν, κατά φκίνουςα ςειρά 
ιςχφοσ οι Ειδικοί Όροι, θ δεόντωσ και νοµίµωσ ςυµπλθρωµζνθ και υπογεγραµµζνθ Αίτθςθ και τζλοσ 
οι Γενικοί Όροι.  
Γ 18.2. Σο κφροσ ι θ εκτελεςτότθσ οιουδιποτε όρου τθσ υµβάςεωσ δεν επθρεάηεται από  τθν  
ακυρότθτα  ι  το  µθ  εκτελεςτό  οιουδιποτε  Όρου  αυτισ,  εισ  θν  περίπτωςιν  τα  ςυµβαλλόµενα  
µζρθ  υποχρεοφνται  προσ αντικατάςταςθ  ακυρωκζντοσ όρου δια όρου παροµοίου περιεχοµζνου.   
Γ 18.3. Η παράλειψθ ι κακυςτζρθςθ οποιουδιποτε µζρουσ να αςκιςει  τα νόµιµα  ι ςυµβατικά  
δικαιϊµατα  του δεν µπορεί  να ερµθνευκεί  ωσ παραίτθςθ  από τα δικαιϊµατα  αυτά. Η παράλειψθ 
οιουδιποτε ςυµβαλλόµενου  µζρουσ όπωσ εµείνει ςτθν αυςτθρι τιρθςθ εκ του ετζρου 
ςυµβαλλοµζνου  µζρουσ οιουδιποτε όρου τθσ υµβάςεωσ δεν κα ςυνιςτά παραίτθςι του εξ αυτοφ 
δια το µζλλον και τθσ λιψεωσ µζτρων ςφµφωνα µε τουσ όρουσ τθσ υµ βάςεωσ και άπαντεσ οι όροι 
τθσ υµβάςεωσ κα παραµζνουν ςε πλιρθ ιςχφ και ενζργεια.  
Γ 18.4. Άπαντεσ οι όροι τθσ υµβάςεωσ ςυµφωνοφνται ουςιϊδεισ. 
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