
nrg
Ο

ΓΕΝικοι οΡοι ΣγΜΒΑΣΗΣ πΡοΜΗΘΕιΑΣ ΗΛΕκτΡικΗΣ ΕΝερτειΑ:
ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ

οι κατωτÝρω διοτüξειò αποτελοýν το!ò Γενικοýò¼ρουò τηò σýμβασηò που διÝπει την προμÞθειο ηλεκτρικÞò ενÝργειοò
οπü την εταιρßο με την εηωνυμßο «NRc TRADlNc HoUsE ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝγΙι4Η ΕτΑΙΡΕΙΑ» και με τογ διοκριτικü τßτλο
«NRc TRADlNc Ηου5Ε S,A» (εφεξÞζ «ΠρομηθευτÞò») προò τον ηελüτη (εΦεξÞò «πελÜτηò,Þ το Φοιχεßα του οποßου
ανογρüφοντοι αην αßτηση που !πÝβαλε Φον ΠρομηθευτÞ (εφεξÞò «ΑßτησηrÞ. Η μεταξý των ονωτÝρω
συμβολλομÝνων μερþν σýμβοση προμÞθειοò ηλεκτρικÞò ενÝργειαò (εφεξÞò «Σýμβαση προμÞθειαò») αηοτελεßτοι
απü α) την οßτΓ]ση του Πελüτη για σýναψη Σýμβοσηò ΠρορÞθειοò (εφεξÞò «ΑßιησDr, η οÞοßο υηογρüφεται οπü τον
ΠελÜτη και τον ΠρομηθευτÞ β) τουò παρüντεò Γενικοýò¼ρομò, οι οποßοL υηογρÜφοντοι dηü τον Πελüτη, κοθþò κοι γ)
το Γενικü τιμοκοτüλογο Προσφερüμενων Προγρομμüτυjν ηλεκτρικÞò ενÝργειοò, üπωò ισχýει ιοτü το τρüνο
υπογραφÞò τηò Σýμβοσηò ΠρομÞθειαò (εφεξÞò «Γεγικüò τιμοκατÜλογοζ προσφερüμεγωγ Προγρομμßτωγ») και δ)
τον Κοτüλογο Προωθητικcýν ενεργειþν κοι Εκπτþσεων εηß Προγρομμüτων ΗλεκτρικÞò ΕνÝργειαò για οικιοκÝò κοι
εηογγελμοτικÝò ιοροχÝò χαμηλÞò τüσηò κοι Ειδικοýζ ¼ρουò αυτþν (εφεξÞò «Κοßιßλογοò προωθητικþν Ενεργειþν
κqι ΕκπτþοεΦν»), εφüσον ισχýει τÝτοιοò κι εφüσον ο ΠελÜτηò Ýχει επιλÝξει την ÝπαξÞ του σε κüποιο οπü τα
διοθÝσιμο ηρογρÜμμοτο, το οηοßο συνδυÜζεται με κÜποιο αηü τιò διοθÝσι!εò κατü το εν λüγω χρονικü σηρεßο
προωθητικÝò ενÝργειεò Þ εκπτþσειò του ΠρομηθευτÞ,

¶ρθρο 1: Γενικü

',1 
Ο ΠρομηθευτÞò εßνοι κüτοχοò ¶δειαò ΠρομÞθειαò ΗλεκτρικÞò ΕνÝργειαò, δυνÜμει τηò υπ'οριθμ. 541/20,]3

Αηüφοσηò τηò ΡΑΕ (1 5/1 1/201 3), εßνοι εγ¾εγραμμÝνοò Φο Μητρþο Συμμετεχüντων που τηρεßται οπü τον Λειτουργü
Αγορüò ΗλεκτρικÞò ΕνÝργειοò (^ΑΓΗΕ) και οf,ü τον ΔιαχειριαÞ των ηλεκτρικþν συΦημÜτων των Ιýη
ΔιασυνδεδεμÝνων ΝÞσων (ΔΕΔΔΗΕ Α,Ε,) ωò Προ!ηθε!τÞò με οριθμü 29XNRGΤRADlNc-S.
1.2 Για τουò σκοποýò εφορρογÞò και ερμηνεßοò τηò ποροýσοò Lσχýουν οι ορισμοß του Κþδικο ΠρομÞθειαò ΗλεκτρικÞò
ΕνÝργειαò σε Πελüτεò (εφεξÞò: Κþδικοò ΠρομÞθειαò, ΦΕΚ Β 832/201 3 & Β 1 463/201 6), Η ποροýσα εφορμüζετοι υπü
τον üρο üτι ο Πελüτηò ονÞκει και παρομÝνει αην κοτηγορßοτων οικιοκþν πελοτþν κατüτην Ýwοια του üρθρου 3 ηαρ.
2 του Κþδικο ΠρομÞθειαò,
¶ρθρο 2: Αντικεßμενο τηòΣýμβασηò ΠρομÞθειαò
2.1 Ο ΠρομηθευτÞò ονολομβüνει την υÞοχρÝωση να flρομηθεýει το χþρο του Πελüτη το στοιχεßο του οποßου
οναφÝροWοι αην Αßτηση με ηλειτρυÞ ενÝργειο, συμφωνο με τουò ορουò τηò ηοροýσοò, και ο Πελüτη( νο
ηορολομβüνει την ηλεκτρικÞ ενÝργεια με την οηοßο ο ΠρομηθευτÞò προμηθεýει το χþρο του, καταβüλλüwοò
εμηροθÝσμωòτιò ομοιβÝζ κοι χρεþσειò που προβλÝπονται στην ηοροýσα καιαο νοι]ο.
2.2 Κοτü τη διüρκειü ισχýοò τηò ποροýσοò, τα ΜÝρη συμφωνοýν üτι ο ΠρομηθευτÞζ θο εßναι ο μονοδικüò

.δ,,*" flρομηθευτÞò ηλεκτρικÞò ενÝργειοòγια το χþρο το! ΠελÜτη,
¶ρθρο 3: Υποχρεþσειòτων Μερþν
3.1 Ο Προ!ηθευτÞò δηλþνει κοι ανολαμβüνειτην υποχρÝωση Ýναwι του Πελüτη:
3.1.1 Νο τηρεß και να εφαρμüζει τουò üρουò των συμβÜσεων που Ýχει σ!νüψει !ε τον Ανεξüρτητο ΔιαχειριΦÞ
Μετοφορüò ΗλεκτρικÞò ΕνÝργειαò (ΑΔΜΗΕ ΑΕ) και αντßποιχα με τον ΔιοχειριΦÞ του Δικτýου ΔιανομÞò ΗλεκτρικÞò
ΕνÝργειοò (ΔΕΔΔΗΕ) γιο τη χρÞση του δικτýου, þmε να μηορεß νο εκηληρþνει ττò οπορρÝουσεò οπü την ποροýσα
υποχρεþσειòτου.
3.1.2 Εντüò δεκαπÝwε (] 5) ημερþν μετü την υπογραφÞ τηò ποροýσοò, νο προβεß σε üλεò τιò οπαροßτητεò ενÝργειεò
σχετικü με την υποβολÞ ΔÞλωσηò Εκπροσþπησηò του ΜετρητÞ Φορτßου του Πελüτη στον ΔΕΔΔΗΕ, κοτÜ το οριζüμενα
αιò κεßμενεò διοτüξειò.
3.º.3 Νο εηεξεργüζετοι το αLτÞματο κοι το ηορÜηονα του ΠελÜτη γρÞγορο κοι οποτελεσμοτικÜ και νο πορÝχει στον
Πελüτη το σýνολο των πληροφοριþν ηου οροβλÝποwαι οπü τον νüμο κοι τουò αwßΦοιχουò Κþδικεò, σχετικü !ε την
εκτÝλεση τηò ηαροýσαò, üπωò ιδßωòνα θÝτει Φη διüθεση του Πελüτη το¸ντυπο γπηρεσιþν ΗλεκτρικÞò ΕνÝργειοò (αι
τον ΚþδιΚο Διοχεßρισηò οιτημüτων κοι παροπüνων κατοναλωτþν το οποßα εßνοι ανορτημÝνα αην ιαοσελßδο του
ΠρομηθευτÞ, σýμφωνα με τον Κþδικο ΠρομÞθειαò καινατον ενημερþνει κüθε φορÜ που τροηοποιοýνται, με σχετικÞ
ονοφορü Φη διεýθυνση τηò ιΦοσελßδοζτου üπου Ýχουν ανορτηθεß.
3.1.4 Να τηρεß γενικü υψηλü εηßηεδο ποιüτηταò υπηρεσιþν κοι, σε περßπτωση πλημμελοýò εκπλÞρωσηò τηò
υποχρÝωσηò αυτÞò με ευθýνη του, συμπεριλομβονομÝνηò τηò εσφολμÝνηò Þ κοθυαερημÝνηò χρÝωσηò, να
οποζημιþνει τον Πελüτη γιο τυχüν üμεση θετικÞ περιουσιοκÞ ζημßο του λüγω τηò υηοßτιοò συμπεριφορüò του
ΠρομηθευτÞ,
3.2 ο ΠελÜτηò δηλþνει και ονολομβüνειτην υηοχρÝωση ÝναWιτου ]'']ρομηθευτη:
3.2.1 Ν ο δ ιοτη ρεß Φο χþρο του εγκοτεαη μ Ýνου ò τουò τεχνικü απ αßτο ý μενουò μ ετρ ητÝò, για τη μÝτρηση τη ò ενÝργειοò
ηου οπορροφü.
3.2,2 Νο εξοφλεß νομß!ωò κοι εμηροθÝüμωò τουò λογαριασμοýò κοτονüλωσηò που τοý αποαÝΜει ο ΠρομηθευτÞò,
σýμφωνο με το Üρθρο Β των Þαρüντων Γενικþν ¼ρων, Στην περßf,τωση Þου ο πελÜτηò οηοπληρþνει εμπρüθεσμο
τουò λογοριοσμοýò του, θα δικοιοýται Ýκπτωση αιò Χρεþσειò ΠρομÞθειαò, üπωò ορßζετοι στο üρθρο 8.7 των
πορüντων Γενικþν¼ρων,
3.2.3 Να καταναλþνει την ηλεκτρικÞ ενÝργεια με την οποßα τον προμηθεýει ο ΠρομηθευτÞò οποκλειστικü ο ßδιοò και
μüνο γιοτη χρÞση ηου προβλÝπετοι Φην παροýσαΣýμβαση ΠρομÞθειοζ.
3.2.4 Νο ενημερþσει με Ýγγροφη αßτησÞ του τον ΠρομηθευτÞ, σε ηερßßτωση μετεγκατüαοσÞò του, τουλüχιστον
δεκαπÝWε (] 5) ημÝρεò πριν την ημερομηνßο μετεγιοτοαοσηò το!, ελτüò ον εηιθυμεß τη λýση τηò ποροýσοò οπüτε θα
ισχýει η προθεσμßο των τριüWο (30) ημερþν του üρθρου ] 1 των παρüwων Γενικþν¼ρων,
3.2.5 ΕΠßσηò, οναγνωρßζει το δικοßωμο του Λειτουργοý τηò Αγορüò (^ΑΓΗΕ) νο ΦρÝφεται απευθεßοò κοτü του ιδßου του
Πελüτη, με το ßδια δικοιþμοτο ηου Ýχει κοι κοτü του ΠρομηθευτÞ, γιατο τμÞμο τηò κοτανüλωσÞòτου που αwιαοιχεß αη
ΔÞλωση Φορτßου του ΠρομηθευτÞ Φιò f,εριητþσειò μη νüμιμηò υποβολÞò ΔÞλωσηò Φορτßου λüγω Ýλλειψηò βεβαßωσηò
κüλυψηòχρηματικþν υποχρεþσεων Þ μη εκηλÞρωσηòχρηματLκþν υποχρεþσεωνγιοΔÞλωση Φορτßουτου ΠρομηθευτÞ
Φο πλαßσιο του ΗμερÞσιο! Ενερνειοκοý Προγραμμοτισμοý, μη δυνüμενοò νο προβüλει εναüσειò απü τη συμβοτικÞ του
σχÝση με τον Γ']ρομηθευτÞ, σýμφωνα με το üρθρο 2, παρÜγροφοò 1, Φοαεßο Ε', του Κþδικα Συνο»ογþν ΗλεκτρικÞò
ΕνÝργειαò (εφεξÞò Κþδικαò ΣΗΕ: Φ ΕΚ Β' 1 04/3 1 .,1 ,2ο 1 2, ωò ισχýει
hitpi//\Μ,Ιagie,gΓlΓiΙeadmiVq.oUps/EDREτH/λ4anUaΙs/Kodikas synaΙΙa9on_EkdosL4,3_2017,05.05 ,pdΕ),
Ο συγκεκριμÝνοò üροò οφορü κατονολþσειò που δεν εßχον περιληφθεß σε Λογαριασμü Κατανüλωσηζ Þ εßχον ηεριληφθεß
και δεν εßχανεξοφληθεß Þδη οπüτον ΠελÜτη,
3.2.6 Επßσηζ, οναγνωρßφι το δικοßωμο του ΔιαειριαÞ των Μην ΔιοσυνδεμÝνων Νηαþν (ΙýΔΝ , ΔεΜΗ Ε) νο αρÝφετοι οπε!θεßαò
κατü του ßδιου του Πελüτη, με το ßδιο δικαιþματα που Ýχει κοι κοτü του ΠρομηθεωÞ, για το τμÞμο τηò κοτανüλωσßò του που
αWαοαεß αη ΔÞλωση Φορτßου, λομβονομπου υπüψη του οWαοÜου οwο,λßüγº]οτοò Υπηρεσιþν ΚοινÞò Ωφελεßαò αΚΩ), μη
δυνü+]òοòW προβüλλει εναüσειò οηο τη συμβαι η του αεση με τον ΠρομηθεωÞ, ανδ& αει Þδη εξοφλÞσειηò οικονομικÝò
υποχρεþσεò ηου οπορρÝοW οπü τη Σýμβοση ΠρομÞθειοò üπωò ρητÜ ορßGτοι αο üρθρο 27, ηορüγροφοò 2 (ε) του Κþδικο
Διαεßρισ,]ò Ηλε(τρικþν Συστημüτων ΜΔΝ (εφεξÞò Κþδικαò ΜΔΝß ΦΕΚ Β 304/2014, ωò ισχýει,
hΙtps;//M,deddie.gΓÝyΙhemata,ιoιiiaxeiΓisti,mi dlasundedemenwn n]Siwn/ΓUihmisiikΦpΙa]siamdn/kwdikastiaxeiΓisi9]ιekiΓik
wn{lsιjmafuπ,mdn).
3.2.7 Να εξουσιοδοτÞσει τον ΠρομηθευτÞ νο !0οβüλει αον ορμüδιο ΔιοχειριΦÞ ΘΕΔΔΗΕ) ΔÞλωση Εκπροσþπησηò
ΙνlετρητÞ Φορτßου για τουò Ι',4ετρητÝò του, νο τον εκηροσωπεß ενþπιον του ΔιοχειριαÞ αυτοý, εφüσον πρüκειται για
ορΧιΚÞ ενεργοποßηση Þ επανολειτουργßο σýνδεσηò, για την ολοκλÞρωση των διοδικασιþν που αηαιτοýwοι γιο την
ηλεκτροδüτηση, καθþò κοι νοτον εκπροσωπεß γενικÜ ενþπιον ο!τοý (ΔιοχειριαÞ) για üλατα θÝμοτο που ρυθμßζοWοι με
τον Κþδικο ΠρομÞθειαò, το Εγχειρßδιο Διαχεßρισηò λÞετρÞσεων κοι ΠεριοδικÞò εκκοθÜρισηò ΠρομηΟευτþν Δικτýου
(ΕγΧειρßδιοΔιοΧεßρισηò ΜετρÞσεωνß ΦΕΚ Β' '] 463/2Ο1 3, üπωò ÝχεLτροποποιηθεß και ισχýεΟ, τον ΚþδικοΣΗΕ, τον Κþδικο
Δταχεßρισηò του Ελληνικοý ΣνΦÞμοτοò λΙετοφορüò ΗλεκτρικÞò ΕνÝργειαò (εφεξÞò ΚþδικαòΔιαεßρισηò ΕΣΜΗΕ: ΦΕΚ Β'
103/20'] 2, üπωò Ýχειτροποποιηθεß κοι ισχýει,
hΙΙp://Ww,admie,gΓ/Γyιhmi5ιiko-plaisio/kodikes,egcheiridia/doccat/Ιisι/DocUmenι/671r, τον κþδικα ΜΔΝ, τιò
τροflοποιÞσειò τουò κοι üλλη σχετικÞ κεßμενη νομοθεσßο.
¶ρθρο 4: Διüρκεια τηξ Σýμβασηò ΠρομÞθειαò/Δικαßωμο Υηανοχþρησηò
4.'l Με την επιφýλοξη διοφορετικÞò ειδικÞò συμφωνßοò των Μερþν, η παροýσα Ýχει οüριΦη διüρκειο και τßθεται σε
ισχý κοτü την ημερομηνΙο υπογροφÞòτηò οflü τα ΜÝρη, üποιο υπογρÜψει τελευτοßο. Ειδι(ü γιο την περßπτωση που η
ποροýσο Σýμβοση ηρομÞθειοò συνüπτετοι αο πλοßσιο ο,\λογÞò ΠρομηθευτÞ, η Ýνορξη ισχýοò τηò παροýσαò
συμπßητει με την ημÝρα Ýναρξηò ισχýοò τηò ΔÞλωσηò Εκπροσþπησηò ΜετρητÞ Φορτßου, την οποßο σýμφωνο με τον
ΚþδLκα ΠρομÞθειαò ονολομβüνει ο ΠρομηθευτÞò νο !fiοβüλει Φον ορμüδιο ΔιολειριαÞ,
4.2 Εwüò πÝwε εργüσιμων ημερþν αηü την υπογραφÞ τηò ηοροýσοò Σýμβασηò ηρομÞθειοò και εφüσον Ýχουν
ολο(ληρωθεß οι διαδικοσßεζ που σχετßζονται με την ενεργοποΙηση τηò σýνδεσηò κοι την κοταβολÞ τηò εγγýησηò, ο
ΠρομηθευτÞò ενημερþνει τον Πελüτη σχετικü με τον ηροβλεπüμενο χρüνο ενεργοποßησηò τηò σýνδεσηò κοι την
Ýνορξη προμÞθειοò ηλεκτρικÞò ενÝργειοò,
4.3 Η ελüτιαη διüρκειοτηò Σýμβασηò ΠρομÞθειοò εßναι Ýνα (Τ ) Ýτοò σü την Ýνορξη προμÞθειαò ηλεκτρικÞò ενÝργειοò,
με την Ýwοια üτι η Σýμβαση ΠρομÞθειαò δεν μπορεß να κοταγ¾ελθεß αηü τον ΠρορηθευτÞ μÝσα σε ουτü το χρονικü
διüΦημο ηορÜ μüνο σýμφωνο με το üρθρο 1,],5 των πορüwων Γενικιbν ¼ρων (περß καταγγελßοζ τηò Σýμβοσηò
ΠρομÞθειαò οπü τον ΠρομηθευτÞ, λüγω υπερημερßοò του ΠελÜτη), Εßνοι δυνατüν ωαüσο να συμφωνηθεß και
μικρüτερο του ενüò Ýτουò χρονικü διüΦημο μετοξý των Ν4ερþν, οπüτε θο ονογρüφεται ουτü ρητü ΦηνΑßτflση.
4.4 Ο Πελüτηò δýνοτοι εντüò δεκοτεσσüρων (-]4) ημερολογιοκþν ημερþν μετÜ την υπογραφÞ του νο υποναχωρÞσει
οζημßωò αηü την παροýσα,
¶ρθρο 5ι ΜετρητÝò και ΜετρÞσειò κατανüλωσηò
5.1 Ο Πελüτηò φÝρει πλÞρη ευθýνη για τη φýλοξη των ηüσηò φýσεωò εγκοτααÜσεων, μετρητþν και λοιπþν
συσΚευþν του αρμüδιου ΔιαχειριΦÞ που βρßσκονται Φο xd)po του και υπüσχεται üιι δεν θα προβεß σε οποιαδÞποτε
επÝ!βοση Þ παραβßοση ουτþν, ονολαμβüνοWοò διü τηò ηοροýσοò την ευθýνη για κÜθε βλüβη, φθορü, Þ ολλοßωσÞ
τουò ηο! οφεßλετοι, εν üλω Þ εν μÝρει, σε επÝμβοση του ΠελÜτη Þ των προαηθÝWων αυτοý,
5.2 ο Πελüτηò οφεßλει νο εηιτρÝπει αουò εξουσιοδοτημÝνουò προπηθÝwεò του αρμüδιου ΔιαχειριαÞ και του
ΠρομηθευτÞ την ηρüσβαση Φο χþρο του, προκειμÝνου νο επιβεβαιþνουν τιò ενδεßξειò κατανÜλωσηò των μετρητþν
Που εΚΠροσωπεß ο ΔιοΧειριαÞò καL να εαιβεβοιιbνουν üτι συντρÝχουν οι f,ροýποθÝσειò γιο την κοτÜταξη του Πελüτη
Φη ΒοσικÞ Þ/κοι αην ΕιδικÞ Κοτηγορ(ο η οηοßο ονοφÝρεται αην ηοροýσο, κοι ηροκ€ιμÝνου ο προμηθευτÞò νο
μπορεß εν γÝνει νο εκπληρþνειτιò υποχρεþσειòτου αÞü την παροýσο.
5.3 Το ηοσü γιο τα οηοßο θο τιμολογεß ο Προμηθε!τÞò τον Πελüτη γιο τιò ηοσüτητεò ηλεκτρικÞò ενÝργειαò που το!, προμÞθευσε θο υηολογßζονται βüσει των ποσοτÞτων ηλεκτρικÞò ενÝργειοò που κοτομετρωνται ωριαßα, μηνιοιο η σε
üλλη τοκτÞ Þ μη χρονικÞ βÜση στουζ ΝlετρητÝζ που δÞλωσε ο Πελüτηò Φην ΑΙτηση,
s.4 Σε περßÞτωση μη διαθεσιμüτητοò επιτυχþò πιαοποιημÝνων μετρÞσεων κατανüλωσηò, ο λογοριοσμüò
κοτονüλωσηò εκδßδετοι βüσει των δεδομÝνων μÝτρησηò που εκτιμü ο ορμüδlοò ΔιοχειριαÞò, σýμφωνο με τη
διοδικασßαδιüρθωσηò κοι εκlßμησηò μετρÞσεων που ορßζεταιΦο οwßστοιχο Εγχειρßδιο ΔιοχεßρισηòΜετρÞσεων, Στην
ηερßπτωσηαυτÞ,οΛογοριοσμüòπεριÝχεισχετικÞεπισÞμονσηκοισυνοητικÞηεριγροφÞτουτρüπουυηολογισμοýτων
χρεþσεων βüσει εκτιμþμενηò κατονüλωσηò, σý!φωνα με το Φοαεßα που παρÝχοWοι σχετικü οπü τον ορμüδιο
ΔιαχειριστÞ (ΔΕΔΔΗΕ),
5.5 Ο ΠρομηθευτÞò δικαιοýται νο αηαιτÞσει οηü τον αρμüδιο ΔlοχειριΦÞ τον ÝλÝγχο του ΜετρητÞ, üτον θεωρεß üτι η
λειτουργßατου δεν εßνοι ακριβÞò, Ο ΠρομηθευτÞò υποχρεοýτοι να ενημερþσειτον Πελüτη γLα την υποβολÞ οιτÞ|οτοò
ελÝγχου του μετρητÞ του, το χρüνο διενÝργειοò και το οηοτελÝσμοτο του ελÝγχου, ο ΠελÜτηò δýνοται νο παρßΦατοι

κοτÜ τη διενÝργειο ελÝγχου του μετρητÞ του, Εüν οf,ü τον Ýλεγχο προκýψει üτι η λειτουργßο του llετρητÞ δεν εßναι
ακριβÞò, ο Προμηθε!τÞò υποχρεοýτοι νο ονοπροσορμüσει τα ποσÜ ηου χρεþθηκαν,
5.6 Ο Πελüτηò δýνοτοινο οιτεßτοιτονÝλεγχοτου μετρητÞ του οπüτονορμüδιο ΔιαχειριΦÞ εßτε μÝσωτου προμηθευτÞ
Þ οπευθεßοζ, ενημερþνοWοò τον ΠρομηθευτÞ, και φÝρει το κüαοò του ελÝγχου εüν αηοδειχθεß üτι η λειτουργßο του
εßνοι οκριβÞò, Σε αντßθετη ηερßητωση, το κüαοò φÝρει ο ορμüδιοò ΔιοχειριστÞò_ ο Πελüτηò οφεßλει νο ενημερþσει
αρεσο τον ΔιαχειριαÞ του Δικτýου Þ του ΣυΦÞμοτοò κοθþò κοι τον ΠρομηθευτÞ εüν οντιληφθεΙ üτι κüποιοò
ΙνlετρητÞò Ýχει υηοαεß βλüβη Þ ζημßο.

¶ρθρο 6: Χρεþσειò -Συμφωνηθεßσα €ρπορικÞ ßολιτικÞ τιμολüγησηò
6.1 Γιο την τιμολüγηση του Πελüτη συμφωνεßτοι üτι θο εφορμüζεται ο Γενικüò τι!οκατü_λογοò Προσφερüμενων
ΠρογρομμÜτων Þ ο Κοτüλογοò Προωθητικßßν Ενεργειþν κοι Εκπτþσεων, εφüσον ισχýει τÝτοιοò κι εφüσον ο Πελüτηò
Ýχει επιλÝξει την ÝντοξÞ το! σε κüποιο αηü τα διοθÝσιμα ηρογρÜμμοτα, το οηοßο συνδυαζετοι με κÜποια οπü τιò
διαθÝσιμεò κοτü το εν λüγω χρονικü σημεßο προωθητικÝò ενÝργειεò Þ εκπτþσειò του ΠρομηθευτÞ, ο Γενικüò
τιμοκατüλογοò Þ ο Κοτüλογοò Προωθητικþν Ενεργετþν κοι Εκπτþσεων ισχýουν τουλüχιαον για Ýξι (6) μÞνεò οηü τη
σýναψη τηò Σýμβοσηò ΠρομÞθειαò, μετÜ δε την ελüχιστη ουτÞ διÜρκειο, δýνανται νο τροποποιηθοýν σýμφωνο με
τουò πορüντεò Γενικοýò¼ρουò κοι την κεßμενη νομοθεσßα, Σε περlητωση ηου ο Κοτüλογοò Προωθητικþν Ενεργειþν
κοι Εκπτþσεων ρυθμßζε1 τιμολüγια ΠρομÞθειαò το οποßο διοφÝρουν οηü το Τιμολüγιο ΠρομÞθειοò Φον Γενικü
τιμοκοτüλογο Προσφερüμενων ΠρογρομμÜτων υπερισχýουν το οριζüμενα αον Κοτüλογο Προωθητικþν Ενεργειþν
και Εκπτþσεων,
6.2οιχρεþσειòηουεηιβüλλοWοιοπüτονΠρομηθευτÞγιοτηνηρομÞθειοηλεκτρικÞòενÝργειοòΦοχþροτουΠελüτη
περιλομβüνουν τιò Χρεþσειò ΠρομÞθειαò, τιò ρυθμιζüμενεò χρεþσειò κοι τιò λοιπÝò χρεþσειò, üηωò ουτÝò
περιγρüφοWοι ονολυτικü αο Γενικü τιμοκατüλογο Προσφερüμενων ηρογρομμüτων Þ/κοι Φον Κατüλογο
Προωθητικþν Ενεργειþν κοι Εκπτþσεων, Οι χρεþσειò που καθορßζοντοι αηü τον ΠρομηθευτÞ εßναι !üνο οι Χρεþσειò
ΠρομÞθεLοò, Þτοι ουτÝò ßου οποτελοýν αντüλλαγμο για την ηρομÞθειο ηλεκτρικÞò ενÝργειαò, Ο τρüαοò υπολογισμοý
των ρυθμιζüμενων χρειßσεων και των λοιπþν τρεωσεων γßνετοι σýμφωνο με την κεΙμενη νομοθεσßα κοτü τρüπο
ενιοßο γιο üλουò τουò ΠρομηθευτÝò.
6.3 ο Προ!ηθευτÞò διατηρεß το δικαßωμο, σε ηερßπτωση μετοβολÞò του κüαουζ ηοροχÞò ηλεκτρικÞò ενÝργειοò, να
ονοπροσορμüσει τιò Χρεþσειò προμÞθειοò Φουò εκüΦοτε ισχýοwεò τιμοκατολüγουò του γ ο το προγρομματο
υηηρεσιþν που διαθÝτει. Η ενημÝρωση σχετικü με τροηοηοßηση των χρεþσεων ΠρομÞθειαò δýνοται να λαμβüνει
χþρα με τον πρþτο Λογαριοσμü Κοτονüλωσηò ηου ακολουθεß ιηντροποποßηση-
6.4 τα ΜÝρη συμφωνοýν üτι ο ΠρομηθευτÞò δικοιοýται, καθ' üλη τη διüρκεια ισχýοò τηò ποροýσαò, να
οναπροσορμüζει τιò Χρεþσειò ΠρομÞθειαò, οπωò ο!τÝò ονοφεροντοι αουò εκüΦοτε ισχýοντεò τιμοκαταλüγουò του
γιο το προγρüμμοτο κοι τιò προωθητικÝò ενÝργειεò που διοθÝτει βüσειτων διακυμüνσεων αο üθροισμο:
ß, τηò ΟριακÞò τιμÞò ΣυΦÞματοò του ΗμερÞσιου Ενεργειακοý ηρογρομμοτισμοý (εφεξÞò οτΣ), üιωò αυτÞ
δημοσιεýεται καθημερινü Φην ιποσελßδα του ΑΔ|ΙΗΕ
(hiip://www,admie,9Γ/Ιeiioyrg]a-dedomenδ/Ιe]toyr9ia,a9oΓa5,iΙekiΓiki5-eneΓ9eias/anatoΓeS,dimosieysei5,δgoΓa5/),
ßß, του Λογοριοσροý ΠροσουξÞσεων για τιò ΕηικουρικÝò ΥηηρεσΙεò κοι τιò Υπηρεσßεò Εφε6ρεßαζ ΕνÝργειοζ ß(ΛΠ,3»)
üπωζ α!τüò ε(κοθαρßζεται και καθορßζετοι μηνιοßο κοι δημοσιεýετοι αην ιαοσελßδο του ΑΔΜΗΕ
(hitp://wW,admie,gΓ/ΙeitoyΓ9]a,dedomena/ekk.ιhaΓisi/ekkaιhaΓi5i Ιοgατßαsmοη-ρΓοsαγτ]òεοηr, D
ΙΙ]. του Λογαριοσμοý προσουξÞσεων Ισοσ(ελισμοý Εκκοθüρισηò (,ÞΠ,2») üπωò ουτüò ει τοθοριζετοι ιòßι κοθορLζεται
μηνιοßο και δημοσιεýετοι Φην ιΦοσελßδατου ΑΔΙýΗΕ
(hiipi//ww.Ýdmie,9Γ/ιe]toyΓg]a,dedomena/ekka*aΓisl/ekkaihaΓisιιogaΓia5mon-pΓoSayxjseonr,
]ν. του ß!ηÝσου Μετοβλητοý Κüαουò Θερμικþν Συμβοτικþν Ιýονüδων (,ßΜΔ,lΚΘΣΣ») üπωò αυτüò εκκαθορßζετοι κοι
κοθορßζετοι μηνιοßο και δημοσιεýεται αην ιαοσελßδατου ΑΔΜΗΕ
(htipi//www.admle.9Γ/Ιeitoyrgia-dedomena/ekkaιhaΓ]s]/ekkathaΓisιΙogaΓia5mon prosδyxiseonr,
ν. του Λογοριοσμοý ΠροσουξÞσεων Ισοσκελισμοý Εκκοθüρισηζ («Λ,ΣΤ/ ΠχΕΦΕΛ») üπωò α!τüò εκκοθορßζετοι και
κοθορßζετοι μηνιαßα και δημοσιεýετοι αην ιαοσελßδο του httρ://www.Ια9ßΘ,gΓ/δgοaα/ρΓοsαγχßSε S/pchetel/, (οι των
ωò üνω ß ν προσαυξημÝνων κοτüτον εκüστοτε ισχýοWο συντελεΦÞ οηωλειþν δικτýου, ο οηοßοò κοθορßζετοι οπü τον
ΔιοχειριαÞ Δlκτýου ΔιονομÞò κοι εγκρßνετοι με οπüφασητηò ΡΑΕ, σýμφωνα μετα προβλεπüμενααο üρθρο ] 26 πορ.
4του ΚþδικαΔΕΣΛηΗΕ,
ΣυγκεκριμÝνο:
α) ωιò ηεριητþσειò αιò οηοßεò το üθροισμο των ονωτÝρω συντελεαþν κüαουò ηρομÞθειοò ενÝργειοò κυμοßνετοι
μεταξý του ορßου των 45€/MWh (Κοτþτοτη Μηνιοßα τιμÞ) και του ορßου των 6o€/MWh (Ανþτοτη ΜηνιοΙο τιμÞ), ο1
Χρεþσειò ΠρομÞθειοò θα ιοραμÝνουν αμετÜβλητεò,
β) στιò περιπτþσειζ Φιò οηοßεò το üθροισμα των ονωτÝρω συwελεαþν κüΦουò προμÞθειαò ενÝργειαò εßνοι κüτω
του ορßου των 45€/Ιýινh (Κατþτατη Μηνιοßα τιμÞ) οι Χρεþσειò ΠρομÞθειοò θο μειþνονται κατü τη διοφορü των
45€/M!Vh με το üθροιοματων ονωτÝρω συWελεστþν, οπüιε κοι η διοφορü ουτÞ θα μετοκυλýετοι υηÝρ του Πελüτη.
γ) αιò πaριπτþσειò στιò οποßεòτο ÜθροισμοτωνονωτÝρω συwελεστþν κüστουò f,ρομÞθειοò ενÝργειοò εßνοιüνω του
ορßου των 60€,/λ,ºWh (Ανþτατη Ν4ηνιοßα τιμÞ) οι χρεþσειò ΠρομÞθειοò θα αυξÜνοwοι κατü τη διοφορü του
οθροßσμοτοò των ανωτÝρω συWελεαþν με τα 60€/MVVh, οπüτε και η διοφορü ουτÞ θα δýναται νο απαιτηθεß σον
εηιηροοθε.οιοαοòο ü ιο\ Πι,οιι,
Οι ωò Üνω ουξομειþσειò των Χρεþσεων προμÞθειοò θο εμφανßζοντοι ωò διακριτÝò \ρεΦσειò Þ πιστþσειζ αουò
λογοριασμοýò κατανüλωσηò που θα αποαÝλλει ο ΠρομηθευτÞò αον Πελüτη, üτον το πραγμοτικÜ δεδομÝνα
καθßααwοι διοθÝσι!ο απü το!ò ορμüδιουò διοχειριΦÝò,
Η ηοροýσο πορüγροφοò δεν εφορμüζετοι ηριν αηü την πÜροδο Ýξι (6) μηνþν:
ß) οπü την ημερομηνlα πρþτηò εκηροσþπησηò τηò παροχÞò, για νÝεò ßοροχÝò ηλεκτρικηò ενÝργειαò,
ßß) οηü την ημερομηνßο υηογροφÞò τηò σχετικÞòΑßτησηò ΠρομÞθειαò ΗλεκτρικÞò ΕνÝργειοò γιο Þδη εκπροσωηοýμενεò
ποροχÝò ηλεκτρικÞò ενÝργειοò,
¶ρθρο 7: ΚατοβολÞ Εγγýησηò
7.1 Ο Πελüτηò ονολαμβÜνει την υηοχρÝωση να κατοβüλει αον ΠρομηθευτÞ, ωò εγγýηση για την εμπρüθεσμη
εξüφληση των Λογαριασμþν, το χρημοτικü ποσü που ονοφÝρετοι Φην Αßτηση το οποßο δεν μπορεß να υηερβοßνει το
εftιμþμενο ποσü δýο (2) διαδοχικþνΛογοριοσμþν Κοτονüλωσηò, Κοτ' εξαßρεση, ον Ýχει υποβληθεß τουλüχιστον δýο
φορÝò δÞλωση οηενεργοηοßησηò μετρητÞ φορτßου λüγω ληξιπρüθεσμων οφειλþν του ΠελÜτη κοτü τη διüρκειο των
δþδεκοτελευτοßων μηνþν, το ποσü τηò εγγýησηò μπορεß νο εßναι τριþν (3) διοδοχικþν Λογαριασμþν Κοτονüλωσηò,
Η εγγýηση κοτοβüλλετοι υποχρεωτικü εντüò του οριζüμενου Φην Αßτηση χρονικοý διααÞμοτοò, Σε περßπτωση μη
κοτοβολÞò τηò εγγýησηò ο ηρομηθευτÞò δικοιοýτοι νο (οταΦÞσει τον ΠελÜτη υπερÞμερο ι oL νο εφορμüσει τ]ζ
αντßαοιχεò διοτüξειò τηò ποροýσοò.
7.2 το ηοσü τηò εγγýησηò θο επιαραφεΙ ατüκωò αον ΠελÜτη κατÜτη λÞξη τηò ποροýσοò. Σε περßπτωση ηου κατüτο
χρüνο διοκοηÞò ηρομÞθειοò υφΙΦοτοι ονεξüφλητο υπüλοιπο Þ üλλεò οικονομικÝò υηοχρεþσειζ του ΠελÜτη προòτον
ΠρομηθευτÞ, συμfiεριλομβανομÝνηζ τηò υποχρÝωσηò αποζημßωσηò, εßνοι εηιτρεητüò ο συμψηφισμüò, τυχüν
ηιστωτικü υηüλοιπο που προκýπτει μετü τον συμψηφισμü κοταβüλλετοι αον Γlελüτη οτüκωò εντüò ενüò μηνüò οflü
την Ýκδοση του τελικοý εκκαθοριΦι(οý Λογαριασμοý σε τραπεζικüλογαριοσμü τον οηοßο υποδεικνýει ο Πελüτηò,
7.3 Σε περßπτωση που ο ΠελÜτηò δþσει ηÜγια εWολÞ αην τρüπεζü του γιο νο εξοφλεß τουò λογορτοσμοýζ που του
αποαÝλλονται απü τον ΠρομηθευτÞ, αον τραπεζικü λογοριοσμü του τελευτοßου σýμφωνο με το üρθρο Β.6 των
παρüντων Γενικιßν¼ρων, ο ΠελÜτηò απαΜüσσετοι απü την υποχρÝωση νο κατοβüλει το ποσü τηò εγγýησηò. Αν μÝχρι
τη λÞξη του πρþτου εκδοθÝWοò Λογοριασμοý Κατονüλωσηò, δεν Ýχει ενεργοποιηθεß η πüγια αυτÞ εντολÞ, τüτε ο
ΠρομηθευτÞòδýναται ναχρεþσειτο ηοσü τηò ε\,γýησηò στο δεýτερο κοτü σειρü ÝκδοσηòΛογοριοσμü Κοτονüλωσηò
(Εκκοθοριαικüò Λογοριασμüò). Αν κοτüτη διüρκειο ισχýοòτηò Σýμβοσηò ΠρομÞθειαò δυο (2) διοδοχικοßΛογοριοσροß
δεν εξοφληθοýν ολοσχ€ρþò μÝσω πüγιοò εντολÞò εßτε εüν ονοκληθεß απü τον ΠελÜτη η πüγιο εντολÞ ηροò τον
τροηεζικü λογοριοσμü του ΠρομηθευτÞ, ο Προ!ηθευτÞò κοι αιò δυο αυτÝò ηεριητþσειò δýνοται να χρεþσει το ποσü
τηò εγγýησηò αον επüμενο κατü σειρü ÝκδοσηòΛογαριασμü.
7.4 Ο ΠρομηθευτÞò διατηρεß το δικοßωμο νο αναπροσορμüσει το ηοσü τηò εγγýησηò σε περßπτωση που διαπιπωθεß
σημοντικÞ οηüκλιση μετοξý του ποσοý αυτοý κοι τηò αξßαò τηò πραγματικÞò κοτονüλωσηò ηλεκτρικÞò ενÝργειοò του
Πελüτη που χρησιμοηοιÞθηκε ωò βüση γιο τον κοθορισμü του εν λüγω ποσοý, κοθþò εfißσηò (οι σε περßητωση
εηαναλομβανüμενηò καθυστÝρησηò το! Πελüτη στην εξüφληση των λογοριοσμþν του, Για την ονοπροσαρμογÞ τηò
εγγýησηò, ο Πελüτηò θο ενημερþνετοι με σχετικÞ υπüμνηση αοντραοντq Λογοριοσμü, ενþ η \ρεωση Þ πιαωση του
ποσοý τηò διαφορÜò θο γßνετοι Φον εÞüμενο Λογοριοσμü (ΕκκαθαριπικüòΛογοριοσμüò),
¶ρθρο 8: Τιμολüγηση -¼ροι πληρΦμÞò
8.'Ι ο ΠρομηθευτÞò υποχρεοýται Φην Ýκδοση κοι οποαολÞ λογοριασμþν κοτονüλωσηò ηλεκτρικÞò ενÝργειοζ πον
Πελüτη (<(Λογοριοσμοß Καταγüλωσηò»), σε μηνιαßο Þ διμηνιοßο βüση, ονüλογα με την περιοδικüτητα λÞψηò των
απαροßτητωνενδεßξεων Þ μετρÞσεων κατονολþσεων απü τον αρμüδιο διαχειριΦÞ, οΛογοριασμüò Κοτονüλωσηòθα
εκκοθορßζετοL βüσει ÞιστοποιημÝνηò οηü τον αρμüδιο ΔιοχειριΦÞ κοτομετροýμενηò κατανüλωσηò κατ'ελüχιΦο μιο
φορü το χρüνο.
8.2 ο Προμηθε!τÞò δýναται νο αποστÝλλει Λογαριασμοýò «ΕΝΑΝτb αον Πελüτη σε μηνιοßο Þ διμηνιαßο βÜση, βüσει
εκτιμþμενηò κατανüλωσηò ηου βασßζετοι σε ιστορικü στοιχεßο κοτανüλωσηòτου Πελüτη σýμφωνο μετο Φοιχεßα που
ιαρÝχοντοι σχετικÜ αον ΠρομηθευτÞ απü τον ΔιαχειριστÞ του Δικτýου,
8.3 Ο Λογοριασμüò θα αποστÝλλετοι οπü τον ΠρομηθευτÞ στον Πελüτη μÝσω τοχυδρομεßου αη δηλωθεßσα
ταχυδρομικÞ διεýθυνση του Πελüτη, Þ εφüσον επιθυμεß ο Πελüτηò μÝσω ηλεκτρονικοý ταχυδρομεlου αην
ηλεκτρονικÞ διεýθυνση ηου ανογρüφετοι Φην Αßτηση.
8.4 Ο Πελüτηò υιοχρεοýται σε πλÞρη κοι ολοσχερÞ εξüφληση των Λογοριοσμþν Ýωò και την αναγραφüμενη σε
ουτοýò ημερομηνßα εμηρüθεσμηò πληρωμÞò ß,δÞλη ημÝρο»), η οποßα εßναι εßκοσι (20) ημερολογιακÝò ημÝρεò απü την
ÝκδοσÞ τουò, ο ΠρομηθευτÞò δικοιοýτοι να εÞιβÜλλει αον Πελüτη εηιτüκιο υπερημερßοò, ßσο με το ανþτοτο νüμιμο
εηιτüκιο υπερημερßοò, οηü την επüμενη ημÝρα που η οφειλÞ κοτÝαη ληξιπρüθεσμη κοι αηαιτητÞ, και μÝχρι ηλÞρουò
και ολοσχεροýò εξοφλÞσεþò τηò,
8,5 Σε περßπτωση ομφιβολßοò, το ýψοò τηò οφειλÞòτου Πελüτη ÝνοWι του Προμηθε!τÞ αηοδεικνýετοι πλÞρωò οπü το
Φοιχεßα των τηροýμενων αο ηληροφοριακÜ συαÞμοτο των ορμοδßων Διαχειριστþν μετρÞσεων κοτανüλωσηζ του
πελüτη,
8,6 Ο Λογαρlοσμüò εξοφλεßτοι με πληρωμÞ Φον τραηεζικü λογοριοσμü του ΠρομηθευτÞ που ονογρüφετοι στον
Λογοριοσμü Κοτονüλωσηò, εßτε με πÜγιο εwολÞ του Πελüτη προò την ΤρüπεζÜ του για εξüφληση των λογοριοσμιßν
που του αποπÝλλει ο ΠρομηθευτÞò στον τραπεζικü λογοριασμü του τελευτοßου Þ/κοι με üλλουò τρüηουò που
ονογραφοÞοι σ'ουτüν Þ/ κοι αο Γενικü τιμοκοτü,λογο Προσφερüμενων Προγρομμüτων, εκ των οποßων Ýνοò
τουλÜχιαον εßνοι δυνατüν νο εξοφληθεß οτελιßJò οκüμο και μετÜ τη λÞξη τηò προθεσμßοò εξüφλησηò, Σε περßητωση
dßογÞò των τρüπων πληρωμÞò ηου ονοφÝρονται στο Γενικü τιμοκοτü,λογο Προσφερüμενων Προγρομμüτων ο
ΠρορηθευτÞò ενημερþνει τον Πελüτη με τον επüμενο Λογαριοσμü Κατανüλωσηò,
8.7 ο Λογοριοσμüò Κοτονüλωσηò Ηλε«ρικÞò ΕνÝργειαò θεωρεßται οπüσποσμο αÞü το εμπορικÜ βιβλßο του
ΠρομηθευτÞ και Ýχει πλÞρη αποδει(τικÞ δýνομη,
¶ρθρο 9. ΑνΦτÝρα βßα
9.1 Γεγονüζ ΑνωτÝροò Βßαò θεωρεßται οLοδÞποτε γεγονüò που επηρεüζει την εκτÝλεση τηò παροýσοò Σýμβοσηò
Προ!Þθειοò, το οποßο δεν Þταν δυνατüν νο προβλεφθεß Þ να προληφθεß πορÜ την επιμÝλειο του συμβολλü!ενου
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