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Με τθν παροφςα ςφµβαςθ, θ ανϊνυµθ εταιρεία µε τθν επωνυµία «VOLTON ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΕΝΕΓΕΙΑΚΘ Α.Ε.» και τον διακριτικό τίτλο «VOLTON Α.Ε.» (εφεξισ
αποκαλοφµενθ «Ρροµθκευτισ»), θ οποία εδρεφει ςτον Ρειραιά, οδόσ Σκουηζ 14, και ο Ρελάτθσ (εφεξισ αποκαλοφµενοσ «Ρελάτθσ»), τα ςτοιχεία του οποίου
αναφζρονται ςτθ ςυνθµµζνθ ςτθν παροφςα Αίτθςθ Σφµβαςθσ (εφεξισ αποκαλοφμενθ «Αίτθςθ»), ςυµφωνοφν τθν προµικεια θλεκτρικισ ενζργειασ ςφµφωνα µε τουσ
κατωτζρω όρουσ.
1. Αντικείµενο
1.1. Ο Ρροµθκευτισ είναι κάτοχοσ νόµιµθσ Άδειασ Ρρομικειασ και Εµπορίασ Θλεκτρικισ Ενζργειασ και αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ να παρζχει ςτον Ρελάτθ, µε τουσ
όρουσ τθσ παροφςασ και τισ διατάξεισ τθσ κείµενθσ νοµοκεςίασ, θλεκτρικι ενζργεια ςτα ςθµεία ςφνδεςθσ (εφεξισ αποκαλοφµενεσ «Ραροχζσ») του Ρελάτθ, τα ςτοιχεία
του οποίου αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ.
1.2. Ο Ρελάτθσ κα χρθςιµοποιεί τθν ανωτζρω θλεκτρικι ενζργεια αποκλειςτικά για τθν εξυπθρζτθςθ των εγκαταςτάςεϊν του, καταβάλλοντασ εµπρόκεςµα και µε
προςικοντα τρόπο τισ χρεϊςεισ που απορρζουν από τουσ όρουσ τιµολόγθςθσ όπωσ περιγράφονται ςτθν Αίτθςθ, από τουσ παρόντεσ γενικοφσ όρουσ και τθν κείµενθ
νοµοκεςία. Αναλυτικι περιγραφι των παρεχόµενων από τον Ρροµθκευτι υπθρεςιϊν εµπεριζχεται ςτο Ζντυπο Υπθρεςιϊν του Ρροµθκευτι, το οποίο ζχει δθµοςιευκεί
ςτθν ιςτοςελίδα του.
1.3. Θ παροφςα ςφµβαςθ προµικειασ αποτελείται από τθν Αίτθςθ, τουσ παρόντεσ Γενικοφσ όρουσ και τουσ Ειδικοφσ Προυσ που ςυνοδεφουν τθν Αίτθςθ.
1.4. Κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ, ο Ρελάτθσ ςυµφωνεί ότι ο Ρροµθκευτισ κα είναι ο µοναδικόσ πάροχοσ θλεκτρικισ ενζργειασ για τισ Ραροχζσ που
αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ. Συµφωνείται περαιτζρω ότι θ ιςχφσ τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ περιορίηεται µόνο ςτισ Ραροχζσ που αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ.
1.5. Για τουσ ςκοποφσ εφαρµογισ και ερµθνείασ τθσ παροφςθσ, λαµβάνονται υπ’ όψθ οι κατθγορίεσ πελατϊν όπωσ αναφζρονται ςτον Κϊδικα Ρροµικειασ Θλεκτρικισ
Ενζργειασ ςε Ρελάτεσ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει (ΦΕΚ Β’ 832/09.04.2013, εφεξισ «ΚΡΘΕ»). Οι κατθγορίεσ είναι: α. Με κριτιριο το ςκοπό τελικισ χριςθσ θλεκτρικισ
ενζργειασ, οι πελάτεσ διακρίνονται ςε Οικιακοφσ και Μθ Οικιακοφσ, β. Με κριτιριο τθν ιςχφ παροχισ οι πελάτεσ διακρίνονται ςε Μικροφσ (µε ιςχφ παροχισ ζωσ 25kVΑ)
και Μεγάλουσ.
1.6. Για τθν πλθρζςτερθ κατανόθςθσ τθσ παροφςθσ, παρατίκενται οι ακόλουκοι οριςµοί: «ΑΕ» ι «υκµιςτικι Αρχι Ενζργειασ», νοείται θ ανεξάρτθτθ διοικθτικι αρχι
µε αρµοδιότθτα επί κεµάτων τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, θ οποία ςυςτάκθκε µε τον Ν. 2773/1999 (ΦΕΚ Α’ 286/22.12.1999) και θ λειτουργία και οι αρµοδιότθτζσ
τθσ διζπονται από τον Ν. 4001/2011, «ΑΔΜΘΕ» ι «Ανεξάρτθτοσ Διαχειριςτισ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ Α.Ε.» νοείται ο διαχειριςτισ του Ελλθνικοφ Συςτιµατοσ
Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΣΜΘΕ), ο οποίοσ αςκεί κακικοντα Διαχειριςτι του Ελλθνικοφ Συςτιµατοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ, κατά το Άρκρο 94 του
Ν. 4001/2011, «ΔΑΡΕΕΡ» ι «Διαχειριςτισ ΑΡΕ & Εγγυιςεων Ρροζλευςθσ» νοείται θ εταιρεία θ οποία διαχειρίηεται τισ Ανανεϊςιμεσ Ρθγζσ Ενζργειασ (ΑΡΕ) και τισ
εγκαταςτάςεισ Συμπαραγωγισ Θλεκτριςμοφ και Θερμότθτασ Υψθλισ Απόδοςθσ (ΣΘΘΥΑ) του Εκνικοφ Διαςυνδεδεμζνου Συςτιματοσ (Σφςτθμα Μεταφοράσ και Δίκτυο
Διανομισ Θπειρωτικισ Χϊρασ και Διαςυνδεδεμζνων Νιςων) κακϊσ και τισ Εγγυιςεισ Ρροζλευςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ που ζχει παραχκεί από ΑΡΕ και ΣΘΘΥΑ,
«ΔΕΔΔΘΕ» ι «Διαχειριςτισ του Δικτφου Διανοµισ Α.Ε.» νοείται ο Διαχειριςτισ του Ελλθνικοφ Δικτφου Διανοµισ Θλεκτρικισ Ενζργειασ (ΕΔΔΘΕ), «ΕΤΜΕΑ» ι «Ειδικό
Τζλοσ Εκποµπισ Αερίων φπων», νοείται το ειδικό τζλοσ, όπωσ εκάςτοτε τροποποιείται και ιςχφει, που αποτελεί ζςοδο του Ειδικοφ Λογαριαςµοφ που τθρεί ο ΔΑΡΕΕΡ
ςφµφωνα µε το άρκρο 143 παρ. 2, περ. γ’ του Ν. 4001/2011, οι χρεϊςεισ του οποίου ανά κατθγορία πελατϊν κακορίηονται µε Απόφαςθ τθσ ΑΕ, «Κϊδικασ Διαχείριςθσ
ΕΣΜΘΕ» νοείται ο «Κϊδικασ Διαχείριςθσ Ελλθνικοφ Συςτιµατοσ Μεταφοράσ Θλεκτρικισ Ενζργειασ», όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε µε τθν υπ’ αρικµ. 57/2012 Απόφαςθ τθσ ΑΕ
µετά των ςχετικϊν εγχειριδίων, όπωσ εκάςτοτε ιςχφουν, «Κϊδικασ Διαχείριςθσ ΕΔΔΘΕ» νοείται ο «Κϊδικασ Διαχείριςθσ Ελλθνικοφ Δικτφου Διανοµισ Θλεκτρικισ
Ενζργειασ», όπωσ αυτόσ εγκρίκθκε µε τθν υπ’ αρικµ. 395/2016 Απόφαςθ τθσ ΑΕ, όπωσ εκάςτοτε τροποποιείται και ιςχφει, «ΟΤΣ» νοείται θ «Οριακι Τιµι Συςτιµατοσ»,
δθλαδι τιµι εκκακάριςθσ τθσ Ελλθνικισ χονδρεµπορικισ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ, ΕΧΕ Α.Ε., ι Ελλθνικό Χρθματιςτιριο Ενζργειασ, το οποίο διαχειρίηεται τισ Αγορζσ
Ενζργειασ και τισ Ενεργειακζσ Χρθματοπιςτωτικζσ Αγορζσ ςφμφωνα με τισ διατάξεισ του νόμου 4512/2018 και των κατ’ εξουςιοδότθςθ αυτοφ εκδιδομζνων πράξεων.
2. Υποχρεϊςεισ του Ρροµθκευτι
2.1. Ο Ρροµθκευτισ είναι υποχρεωµζνοσ να τθρεί και να εφαρµόηει τουσ όρουσ τθσ ςφµβαςθσ που ζχει ςυνάψει µε τον Α∆ΜΘΕ για τθ χριςθ του ΕΣΜΘΕ και των
∆ιαςυνδζςεων και αντίςτοιχα µε τον ∆Ε∆∆ΘΕ για τθ χριςθ του Ε∆∆ΘΕ, προκειµζνου να εκπλθρϊνει τισ απορρζουςεσ από τθν παροφςα υποχρεϊςεισ του.
2.2. Ο Ρροµθκευτισ οφείλει να ενεργεί για τθν αξιόπιςτθ, αδιάλειπτθ και ςτακερι προµικεια θλεκτρικοφ ρεφµατοσ ςτον Ρελάτθ. Βάςει του ότι ο Ρροµθκευτισ κα
παρζχει ςτον Ρελάτθ θλεκτρικι ενζργεια µζςω υποδοµϊν (ΕΣΜΘΕ, Ε∆∆ΘΕ), ςτισ οποίεσ δεν ζχει καµία δικαιοδοςία πζραν τθσ χριςθσ και δεν τον βαρφνει καµία
ςυµβατικι υποχρζωςθ που ςχετίηεται µε τισ υποδοµζσ, ςυµφωνείται ρθτϊσ µεταξφ των µερϊν ότι ο Ρροµθκευτισ δε κα ευκφνεται ζναντι του Ρελάτθ για διακοπζσ ι εν
γζνει δυςλειτουργίεσ ςτθν παροχι θλεκτρικισ ενζργειασ που οφείλονται ι ςχετίηονται µε τισ υποδοµζσ. Ο Ρροµθκευτισ δεν υπζχει ευκφνθ αποηθµίωςθσ του Ρελάτθ
για τυχόν ηθµίεσ του από διακοπζσ τθσ παροχισ θλεκτρικισ ενζργειασ που οφείλονται ςε αίτια πζραν του δικοφ του ελζγχου, ςε διακοπζσ ι/και δυςλειτουργίεσ του
ΕΣΜΘΕ ι/και του Ε∆∆ΘΕ, ςυµπεριλαµβανοµζνων και των δυςλειτουργιϊν ι των περιοριςµϊν για εκτζλεςθ εργαςιϊν ι οποιαδιποτε άλλθ αιτία, ςε πτϊςεισ τθσ
τάςεωσ, ςε καταςτάςεισ ζκτακτθσ ανάγκθσ, ςε γεγονότα ανωτζρασ βίασ.
2.3. Ο Ρροµθκευτισ αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ εντόσ δεκαπζντε (15) θµερϊν, ι τριάντα (30) θµερϊν όταν αφορά τροποποίθςθ τθσ υφιςτάµενθσ Σφµβαςθσ
αντίςτοιχα, µετά τθν αποδοχι εκ µζρουσ του τθσ Αίτθςθσ που ζχει υποβλθκεί από τον Ρελάτθ και τθσ ςφναψθσ ςφµβαςθσ ι αντιςτοίχωσ αποδοχισ τροποποίθςθσ
ςφµβαςθσ, να υποβάλει ∆ιλωςθ Εκπροςϊπθςθσ Μετρθτι Φορτίου του Ρελάτθ ςτον αρµόδιο ∆ιαχειριςτι και να ενεργιςει κάκε προβλεπόµενθ από το νόµο πράξθ
προκειµζνου να καταςτεί Εκπρόςωποσ για τουσ Μετρθτζσ του Ρελάτθ, όπωσ ορίηονται ςτθν παράγραφο 3.1 τθσ παροφςθσ.
2.4. Ο Ρροµθκευτισ αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ να ανταποκρίνεται χωρίσ κακυςτζρθςθ και να διαχειρίηεται τυχόν
παράπονα ι και αιτιµατα του Ρελάτθ κακϊσ και να παρζχει ςτον τελευταίο κάκε δυνατι ενθµζρωςθ και πλθροφόρθςθ ςχετικά µε το αντικείµενο τθσ παροφςθσ. Θ
διαχείριςθ αιτθµάτων και παραπόνων του Ρελάτθ γίνεται ςφµφωνα µε τον Κϊδικα διαχείριςθσ αιτθµάτων και παραπόνων καταναλωτϊν, ο οποίοσ είναι αναρτθµζνοσ
ςτθν ιςτοςελίδα του Ρροµθκευτι.
2.5. Ο Ρροµθκευτισ υποχρεοφται να προβαίνει ςε νόµιµθ υποβολι ∆θλϊςεων Φορτίου για τον Ρελάτθ ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτον Κϊδικα ∆ιαχείριςθσ ΕΣΜΘΕ,
όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, και να διακζτει αδιαλείπτωσ επαρκζσ χρθµατικό υπόλοιπο για τθν κάλυψθ των χρθµατικϊν υποχρεϊςεων που αυτι ςυνεπάγεται.
2.6. Ο Ρροµθκευτισ υποχρεοφται να αρνθκεί να κάνει δεκτι τθν Αίτθςθ Ρροµικειασ Ρελάτθ εφόςον υφίςτανται λθξιπρόκεςµεσ οφειλζσ του Ρελάτθ προσ άλλο
προµθκευτι βάςει του ΚΡΘΕ, όπωσ αυτόσ τροποποιικθκε µε το ΦΕΚ Β’ 1463/24.05.2016 ι αν ο Ρελάτθσ δεν προςκοµίηει αντίγραφο του τελευταίου Λογαριαςµοφ
Κατανάλωςθσ, νοµίµωσ εξοφλθµζνο µε το ςχετικό αποδεικτικό πλθρωµισ.
Υποχρεϊςεισ και Δικαιϊµατα του Ρελάτθ
3.1. Ο Ρελάτθσ οφείλει πριν από τθ ςφναψθ Σφµβαςθσ Ρροµικειασ µε τον Ρροµθκευτι να ζχει ςυνάψει ζγκυρθ Σφµβαςθ Σφνδεςθσ µε το ∆ιαχειριςτι, θ οποία του
επιτρζπει να παραλαµβάνει τθν ποςότθτα θλεκτρικισ ενζργειασ που ςυνοµολογεί µε τον Ρροµθκευτι.
3.2. Ο Ρελάτθσ είναι υποχρεωµζνοσ να διακζτει και να διατθρεί εγκατεςτθµζνουσ τουσ µετρθτζσ φορτίου (εφεξισ αποκαλοφµενοι «Μετρθτζσ»), όπωσ αναφζρονται
ςτθν Αίτθςθ και ςτισ αντιςτοίχωσ δθλωµζνεσ διευκφνςεισ εγκατάςταςθσ, προκειµζνου να κακίςταται εφικτι θ µζτρθςθ τθσ καταναλιςκόµενθσ από αυτόν ενζργειασ.
3.3. Ο Ρελάτθσ οφείλει να µεριµνά για τθν αςφάλεια των Μετρθτϊν, λαµβάνοντασ εφλογα µζτρα για τθν προςταςία αυτϊν από παρεµβάςεισ τρίτων ι ηθµία, κακϊσ και
για τον τακτικό ζλεγχο των ενδείξεϊν τουσ.
3.4. Ο Ρελάτθσ αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ να εξοφλεί εµπρόκεςµα τουσ Λογαριαςµοφσ Κατανάλωςθσ που του αποςτζλλει ο Ρροµθκευτισ, ςφµφωνα µε τα
προβλεπόµενα ςτο άρκρο 5 τθσ παροφςθσ.
3.5. Ο Ρελάτθσ υποχρεοφται να γνωςτοποιεί εγγράφωσ ςτον Ρροµθκευτι τθν πρόκεςθ αποχϊρθςθσ από τθν Εγκατάςταςθ το λιγότερο τριάντα (30) θµζρεσ πριν τθν
επικυµθτι θµεροµθνία αποχϊρθςθσ, εφόςον δεν επικυµεί τθν τροποποίθςθ τθσ παροφςθσ ςφµβαςθσ λόγω µετεγκατάςταςθσ. Στθν περίπτωςθ αυτι, θ Σφµβαςθ
Ρροµικειασ λφεται αυτοδικαίωσ κατά τον χρόνο που δθλϊνεται ςτθ γνωςτοποίθςθ του Ρελάτθ. Σε περίπτωςθ που ο Ρελάτθσ δεν προβεί εµπροκζςµωσ ςτθν παραπάνω
γνωςτοποίθςθ, θ Σφµβαςθ Ρροµικειασ κεωρείται ότι εξακολουκεί να ιςχφει µζχρι να λάβει χϊρα θ παφςθ τθσ εκπροςϊπθςθσ του µετρθτι του Ρελάτθ και ο Ρελάτθσ
υποχρεοφται να καταβάλει τα οφειλόµενα λόγω χριςθσ αυτισ ποςά µζχρι να λάβει χϊρα θ παφςθ εκπροςϊπθςθσ του Μετρθτι.
3.6. Ο Ρελάτθσ ζχει υποχρζωςθ να ενθµερϊνει τον Ρροµθκευτι για οποιαδιποτε µεταβολι των ςτοιχείων που αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ.
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3.7. Ο Ρελάτθσ οφείλει να κάνει ορκι χριςθ τθσ παρεχόµενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ και δφναται να χρθςιµοποιεί αυτι αποκλειςτικά ςτο πλαίςιο τθσ προµικειασ
θλεκτρικισ ενζργειασ τθν οποία ορίηει θ παροφςα. θτϊσ απαγορεφεται θ χοριγθςθ προσ τρίτουσ τθσ παρεχόµενθσ θλεκτρικισ ενζργειασ µε οιονδιποτε τρόπο ι
µορφι.
3.8. Σε περίπτωςθ µθ νόµιµθσ υποβολισ ∆ιλωςθσ Φορτίου λόγω ζλλειψθσ βεβαίωςθσ κάλυψθσ χρθµατικϊν υποχρεϊςεων ι µθ εκπλιρωςθσ χρθµατικϊν υποχρεϊςεων
για ∆ιλωςθ φορτίου του Ρροµθκευτι ςτο πλαίςιο του Θµεριςιου Ενεργειακοφ Ρρογραµµατιςµοφ, το ΕΧΕ δικαιοφται δικαιοφται να ςτραφεί απευκείασ κατά του ίδιου
του Ρελάτθ, µε τα ίδια δικαιϊµατα που ζχει και κατά του Ρροµθκευτι, για το τµιµα τθσ κατανάλωςισ του που αντιςτοιχεί ςτθ ∆ιλωςθ Φορτίου, µθ δυνάµενου του
Ρελάτθ να προβάλλει ενςτάςεισ από τθν παροφςα ςφµβαςθ. Ο ςυγκεκριµζνοσ όροσ αφορά καταναλϊςεισ που δεν είχαν περιλθφκεί ςε Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ ι
είχαν περιλθφκεί και δεν είχαν εξοφλθκεί ιδθ από τον Ρελάτθ.
3.9. Ο Ρελάτθσ δφναται εντόσ δεκατεςςάρων (14) θµερολογιακϊν θµερϊν µετά τθν υπογραφι του να υπαναχωριςει αηθµίωσ από τθν παροφςα ςφµβαςθ.
4. Μετρθτζσ και Μετριςεισ
4.1. Τα ποςά που τιµολογοφνται από τον Ρροµθκευτι, ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του άρκρου 5 τθσ παροφςθσ υπολογίηονται µε βάςθ τισ ποςότθτεσ θλεκτρικισ
ενζργειασ εκπεφραςµζνεσ ςε κιλοβατϊρεσ (kWh), ι και ιςχφοσ εκπεφραςµζνεσ ςε κιλοβολταµπζρ (kVA), όπωσ προβλζπεται ςτθν Αίτθςθ για κάκε κατθγορία
τιµολογίου, τισ οποίεσ προµικευςε ςτον Ρελάτθ, όπωσ καταµετρικθκαν από τουσ αντίςτοιχουσ Μετρθτζσ.
4.2. Στθν περίπτωςθ που λόγω βλάβθσ ςε Μετρθτι ι άλλου λόγου µθ αναγοµζνου ςε υπαιτιότθτα του Ρροµθκευτι, ο Ρροµθκευτισ αδυνατεί να εκδϊςει τιµολόγιο για
τισ ποςότθτεσ θλεκτρικισ ενζργειασ που πραγµατικά καταναλϊκθκαν, ο Λογαριαςµόσ Κατανάλωςθσ εκδίδεται βάςει των δεδοµζνων µζτρθςθσ που εκτιµά ο Αρµόδιοσ
∆ιαχειριςτισ, ςφµφωνα µε τθ διαδικαςία διόρκωςθσ και εκτίµθςθσ µετριςεων που ορίηεται ςτα ςχετικά ρυκµιςτικά κείµενα και διατάξεισ. Σε αυτι τθν περίπτωςθ, ο
λογαριαςµόσ κα περιζχει επιςιµανςθ και ςυνοπτικι περιγραφι του τρόπου υπολογιςµοφ των χρεϊςεων βάςει εκτιµϊµενθσ κατανάλωςθσ, ςφµφωνα µε τα ςτοιχεία
που παρζχονται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριςτι του ∆ικτφου ∆ιανοµισ. Ο Ρροµθκευτισ ζχει υποχρζωςθ να αναπροςαρµόςει τουσ λογαριαςµοφσ αυτοφσ µόλισ οι
πραγµατικζσ ποςότθτεσ καταςτοφν διακζςιµεσ.
4.3. Στθν περίπτωςθ που ο Ρελάτθσ αντιλθφκεί ότι κάποιοσ Μετρθτισ ζχει υποςτεί ηθµία ι βλάβθ, οφείλει να ενθµερϊςει άµεςα το ∆ιαχειριςτι του ∆ικτφου ∆ιανοµισ
και τον Ρροµθκευτι.
4.4. Ο Ρροµθκευτισ δφναται να αιτείται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριςτι τον ζλεγχο των Μετρθτϊν του Ρελάτθ. Στθν περίπτωςθ αυτι, υποχρεοφται να ενθµερϊνει τον
Ρελάτθ για τθν υποβολι αιτιµατοσ ελζγχου των Μετρθτϊν του, το χρόνο διενζργειασ και τα αποτελζςµατα του ελζγχου. Ο Ρελάτθσ δφναται να παρίςταται κατά τθ
διενζργεια ελζγχου των Μετρθτϊν του.
4.5. Ο Ρελάτθσ δφναται να αιτείται τον ζλεγχο των Μετρθτϊν του από τον αρµόδιο ∆ιαχειριςτι ∆ικτφου, είτε µζςω του Ρροµθκευτι ι απευκείασ, ενθµερϊνοντασ ςτθν
περίπτωςθ αυτι τον Ρροµθκευτι.
4.6. Εάν από τον ζλεγχο προκφψει ότι οι Μετρθτζσ πράγµατι δεν είναι ακριβείσ, ο Αρµόδιοσ ∆ιαχειριςτισ φζρει το κόςτοσ του διενεργθκζντοσ ελζγχου. Εάν αντίκετα
προκφψει από τον ζλεγχο ότι οι Μετρθτζσ είναι ακριβείσ, το κόςτοσ του ελζγχου επιβαρφνει τον αιτοφντα, Ρελάτθ ι Ρροµθκευτι.
5. Τιµολόγθςθ και Ρλθρωµι
5.1. Ο Ρροµθκευτισ εκδίδει µθνιαίωσ Λογαριαςµοφσ Κατανάλωςθσ οι οποίοι διαχωρίηονται ςε Λογαριαςµοφσ βάςει εκτιµϊµενθσ και ςε Λογαριαςµοφσ βάςει
καταµετροφµενθσ κατανάλωςθσ («ζναντι» και «εκκακαριςτικοί» Λογαριαςµοί αντιςτοίχωσ), ανάλογα µε τθν κατθγορία τιµολογίου ςτθν οποία υπάγεται ο Ρελάτθσ. Θ
µεκοδολογία υπολογιςµοφ των χρεϊςεων των «ζναντι» λογαριαςµϊν βαςίηεται ςτα ιςτορικά ςτοιχεία τθσ παροχισ τα οποία λαµβάνει ο Ρροµθκευτισ από το
∆ιαχειριςτι ∆ικτφου ∆ιανοµισ, όπωσ περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ζντυπο Υπθρεςιϊν του, το οποίο δθµοςιεφεται ςτθν επίςθµθ ιςτοςελίδα του.
5.2. Ο Λογαριαςµόσ Κατανάλωςθσ κα αποςτζλλεται ςε φυςικι µορφι µζςω ταχυδρομείου και, εφόςον επικυµεί ο Ρελάτθσ, κα αποςτζλλεται ςυμπλθρωματικά και ςε
θλεκτρονικι µορφι µζςω θλεκτρονικοφ ταχυδρομείου ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ που αναγράφεται ςτθν Αίτθςθ.
5.3. Ο Λογαριαςµόσ Κατανάλωςθσ περιλαµβάνει όλα τα προβλεπόµενα από τον ΚΡΘΕ ςτοιχεία και ειδικϊσ: α) Τθ Χρζωςθ Ρροµικειασ, θ οποία προκφπτει από τθ
ςυνολικι ενζργεια ι και ιςχφ που καταµετρικθκε από τουσ Μετρθτζσ του Ρελάτθ ι που εκτιµικθκε από τον Ρροµθκευτι ςφµφωνα µε τα προβλεπόµενα ςτθν
παράγραφο 4.2 των παρόντων γενικϊν όρων, και υπολογίηεται ςφµφωνα µε τισ Χρεϊςεισ Ρροµικειασ που αναγράφονται ςτθν Αίτθςθ, πλζον τυχόν ποςϊν εκκακάριςθσ
που οφείλονται από τον Ρελάτθ κατόπιν αναπροςαρµογισ τθσ Χρζωςθσ Ρροµικειασ, ςφµφωνα µε τα άρκρα 6 και 8 των παρόντων γενικϊν όρων β) τισ υκµιηόµενεσ
Χρεϊςεισ οι οποίεσ περιλαµβάνουν ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά: β1) Χρζωςθ για τθ χριςθ του Συςτιµατοσ και για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν δαπανϊν του
Α∆ΜΘΕ, β2) Χρζωςθ για τθ χριςθ του ∆ικτφου ∆ιανοµισ και για τθν κάλυψθ των λειτουργικϊν δαπανϊν του ∆Ε∆∆ΘΕ, β3) Χρεϊςεισ για τθν παροχι Υπθρεςιϊν Κοινισ
Ωφελείασ, β4) ΕΤΜΕΑ, β5) Λοιπζσ Χρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ κακορίηονται ςφµφωνα µε τθν κείµενθ νοµοκεςία για το θµερολογιακό διάςτθµα που αναγράφεται ςτο
Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ, κακϊσ και γ) κάκε άλλθ χρζωςθ, φόρο ι τζλοσ που επιβάλλεται ι ικελε ςτο µζλλον επιβλθκεί επί τθσ παρεχόµενθσ ςτον Ρελάτθ θλεκτρικισ
ενζργειασ ι ςυνειςπράττεται βάςει τθσ κείµενθσ νοµοκεςίασ µζςω των Λογαριαςµϊν Κατανάλωςθσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Οι Λογαριαςµοί Κατανάλωςθσ κα
αναγράφουν επίςθσ τον οφειλόµενο ΦΡΑ 6%, όπου και όπωσ εφαρµόηεται. Θ µεκοδολογία υπολογιςµοφ των ανωτζρω χρεϊςεων περιγράφεται αναλυτικά ςτο Ζντυπο
Υπθρεςιϊν του Ρροµθκευτι, το οποίο ζχει δθµοςιευκεί ςτθν ιςτοςελίδα του.
5.4. Ο Ρελάτθσ υποχρεοφται να εξοφλιςει τον Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ µε τον τρόπο που αναγράφεται ςτθν Αίτθςθ, το αργότερο ζωσ τθν αναγραφόµενθ ςε αυτόν
θµεροµθνία πλθρωµισ, θ οποία κα απζχει τουλάχιςτον είκοςι (20) θµερολογιακζσ θµζρεσ από τθν θµεροµθνία παράδοςθσ ςτο ταχυδροµείο ι αποςτολισ ςτθν
θλεκτρονικι διεφκυνςι του.
5.5. θτά ςυµφωνείται ότι τα µετρθτικά δεδοµζνα που αποςτζλλονται ςτον Ρροµθκευτι από το ∆ιαχειριςτι του ∆ικτφου ∆ιανοµισ µζςω θλεκτρονικοφ ταχυδροµείου ι
µε άλλο µζςο, προκει- µζνου ο Ρροµθκευτισ να προβεί ςτθν τιµολόγθςθ των πελατϊν του, αποτελοφν πλιρθ απόδειξθ των απαιτιςεων του Ρροµθκευτι προσ τον
Ρελάτθ µζχρι τθν ολοςχερι εξόφλθςθ τουσ.
5.6. Σε περίπτωςθ που διαπιςτϊνονται λάκθ ςε Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ ωσ προσ τισ χρεϊςεισ που επιβλικθκαν ι τα δεδοµζνα µζτρθςθσ, ο Ρροµθκευτισ
υποχρεοφται να προβαίνει άµεςα ςε διορκωτικι χρζωςθ ι πίςτωςθ, εκδίδοντασ διορκωτικό λογαριαςµό ι ςυµψθφίηοντασ το ςχετικό ποςό ςτον επόµενο τακτικό
λογαριαςµό, ςφµφωνα µε τον ΚΡΘΕ. Τα ποςά των διορκωτικϊν χρεϊςεων και πιςτϊςεων καταβάλλονται ατόκωσ.
Ο Ρροµθκευτισ υποχρεοφται να ενθµερϊνει τον Ρελάτθ ςχετικά µε τα αίτια τθσ διόρκωςθσ, το χρονικό διάςτθµα ςτο οποίο αυτι αναφζρεται, τισ αρχικζσ και τισ
διορκωµζνεσ τιµζσ των επθρεαηόµενων µεγεκϊν και να αναλφει λεπτοµερϊσ τον τρόπο προςδιοριςµοφ των τιµϊν αυτϊν και τον υπολογιςµό των ςχετικϊν χρεϊςεων.
6. Αναπροςαρµογι Χρζωςθσ Ρροµικειασ - Διαδικαςία Τροποποίθςθσ Πρων Σφµβαςθσ
6.1. Τα Μζρθ ςυµφωνοφν ότι οι Χρεϊςεισ Ρροµικειασ, προ ΦΡΑ, κα υπολογίηονται βάςει των ανταγωνιςτικϊν χρεϊςεων του τιμολογίου, ςτο οποίο ζχει ενταχκεί ο
Ρελάτθσ και των διακυμάνςεων ςτο άκροιςμα (i) τθσ ΟΤΣ, (ii) τθσ μοναδιαίασ χρζωςθσ για το Λογαριαςμό Ιςοςκελιςμοφ Εκκακάριςθσ («ΛΡ-2), (iii) τθσ μοναδιαίασ
χρζωςθσ για το Λογαριαςμό Επικουρικϊν και Λοιπϊν Υπθρεςιϊν («ΛΡ-3»), (iv) τθσ μοναδιαίασ χρζωςθσ βάςει Μεςοςτακμικοφ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ Θερμικϊν
Συμβατικϊν Στακμϊν («ΜΜΚΘΣΣ»), (v) τθσ μοναδιαίασ χρζωςθσ του Μεταβατικοφ Μθχανιςμοφ Αποηθμίωςθσ Ευελιξίασ («ΜΜΑΕ») και (vi) τθσ μοναδιαίασ χρζωςθσ του
Λογαριαςμοφ Ρροςαυξιςεων Ιςοςκελιςμοφ Εκκακάριςθσ («Λ-ΣΤ/ ΡΧΕΦΕΛ») , των (i) ζωσ και (vi) προςαυξθμζνων κατά τον εκάςτοτε ιςχφοντα ςυντελεςτι απωλειϊν
δικτφου, ο οποίοσ κακορίηεται από τον Διαχειριςτι Δικτφου Διανομισ και εγκρίνεται με απόφαςθ τθσ ΑΕ, ςφμφωνα με τα προβλεπόμενα ςτο άρκρο 126 παρ. 4 του
ΚΔΕΣΜΘΕ.
6.2. Ο τρόποσ υπολογιςμοφ των ανωτζρω υπό 6.1. χρεϊςεων περιγράφεται ςτθν ιςτοςελίδα του Ρρομθκευτι ( https://volton.gr/energy-ριτρα-οτς/).Τιμζσ αναφοράσ
και λοιπά δεδομζνα τθσ αγοράσ για τισ χρεϊςεισ τθσ παραγράφου 6.1 δθμοςιεφονται ςτισ ακόλουκεσ ιςτοςελίδεσ: www.enexgroup.gr, www.admie.gr, www.lagie.gr
και www.rae.gr.. Οι τιμζσ αναφοράσ που λαμβάνονται υπόψιν ςε κάκε Λογαριαςμό Κατανάλωςθσ για τον υπολογιςμό των διακυμάνςεων προςδιορίηονται, όπωσ
εκκακαρίηονται από τουσ διαχειριςτζσ, ωσ εξισ: για τθν ΟΤΣ λαμβάνεται υπόψιν θ μζςθ τιμι τθσ περιόδου αναφοράσ. Για τισ λοιπζσ (υπό (ii) ζωσ και (vi) χρεϊςεισ)
λαμβάνεται υπόψιν ο μζςοσ όροσ των τελευταίων δϊδεκα (12) εκκακαριςκζντων μθνϊν πριν το μινα αναφοράσ. Διευκρινίηεται ότι τυχόν μελλοντικζσ τροποποιιςεισ
ςτθν ονομαςία ι τθ δομι των εν λόγω χρεϊςεων δε ςυνιςτοφν τροποποίθςθ των παρόντων όρων.
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Εφόςον κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ ςφμβαςθσ Ρρομικειασ επιβλθκοφν τυχόν νζεσ προςαυξιςεισ από τουσ διαχειριςτζσ, αυτζσ εντάςςονται αυτομάτωσ ςτον
υπολογιςμό που περιγράφεται ςτθν παράγραφο 6.1 και αποτυπϊνονται ςτο “Ζντυπο Υπθρεςιϊν Θλεκτρικισ Ενζργειασ”, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
6.3. Οι Χρεϊςεισ Ρρομικειασ κα υπολογίηονται ειδικότερα ωσ εξισ: Αν το άκροιςμα (i) τθσ ΟΤΣ, (ii) τθσ μοναδιαίασ χρζωςθσ για το Λογαριαςμό Ιςοςκελιςμοφ
Εκκακάριςθσ («ΛΡ-2), (iii) τθσ μοναδιαίασ χρζωςθσ για το Λογαριαςμό Επικουρικϊν και Λοιπϊν Υπθρεςιϊν («ΛΡ-3»), (iv) τθσ μοναδιαίασ χρζωςθσ βάςει
Μεςοςτακμικοφ Μεταβλθτοφ Κόςτουσ Θερμικϊν Συμβατικϊν Στακμϊν («ΜΜΚΘΣΣ»), (v) τθσ μοναδιαίασ χρζωςθσ του Μεταβατικοφ Μθχανιςμοφ Αποηθμίωςθσ
Ευελιξίασ («ΜΜΑΕ») και (vi) τθσ μοναδιαίασ χρζωςθσ του Λογαριαςμοφ Ρροςαυξιςεων Ιςοςκελιςμοφ Εκκακάριςθσ («Λ-ΣΤ/ ΡΧΕΦΕΛ») των (i) ζωσ και (vi)
προςαυξθμζνων κατά τον εκάςτοτε ιςχφοντα ςυντελεςτι απωλειϊν δικτφου (εφεξισ το «Μζςο Ρροςαυξθμζνο Άκροιςμα»), υπολογιηόμενο βάςει των τιμϊν αναφοράσ
που ορίηονται ςτθν παράγραφο 6.2, κυμαίνεται εντόσ των ορίων 35 και 55 €/ΜWh, οι Χρεϊςεισ Ρρομικειασ κα παραμζνουν αμετάβλθτεσ, ωσ προσ τισ διακυμάνςεισ τθσ
ΟΤΣ. Αν το Μζςο Ρροςαυξθμζνο Άκροιςμα είναι κάτω του ορίου των 35 €/ΜWh, οι Χρεϊςεισ Ρρομικειασ κα μειϊνονται κατά τθ διαφορά των 55€/ΜWh με το Μζςο
Ρροςαυξθμζνο Άκροιςμα. Αν το Μζςο Ρροςαυξθμζνο Άκροιςμα είναι άνω του ορίου των 55 €/ΜWh, οι Χρεϊςεισ Ρρομικειασ κα αυξάνονται κατά τθ διαφορά του
Μζςου Ρροςαυξθμζνου Ακροίςματοσ με το όριο των 55€/ ΜWh.
Αυτζσ οι αυξομειϊςεισ των Χρεϊςεων Ρρομικειασ κα εμφανίηονται ωσ διακριτζσ χρεϊςεισ ι πιςτϊςεισ ςτουσ Λογαριαςμοφσ Κατανάλωςθσ, που κα αποςτζλλει ο
Ρρομθκευτισ ςτον Ρελάτθ (ζναντι και εκκακαριςτικοφσ).
6.4. Ο Ρροµθκευτισ διατθρεί περαιτζρω το δικαίωµα να προβεί ςε τροποποίθςθ των όρων τθσ παροφςθσ για ςπουδαίο λόγο, όπωσ ενδεικτικά και όχι περιοριςτικά,
µεταβολι τθσ κείµενθσ νοµοκεςίασ και αλλαγι των όρων λειτουργίασ τθσ αγοράσ θλεκτρικισ ενζργειασ. Σε αυτιν τθν περίπτωςθ όµωσ ο Ρροµθκευτισ κα ενθµερϊςει
τον Ρελάτθ µε ζγγραφθ γνωςτοποίθςθ, ςτθν οποία κα αναφζρεται ο λόγοσ και οι τροποποιιςεισ που επιφζρει, και κα παρζχεται ςτον Ρελάτθ χρονικό διάςτθµα εξιντα
(60) θµερολογιακϊν θµερϊν για τθν αποδοχι ι µθ των νζων όρων. Στθν περίπτωςθ που ο Ρελάτθσ δεν επικυµεί τθν αποδοχι των νζων όρων, καταγγζλλει τθν
παροφςα µε ζγγραφο κοινοποιοφµενο ςτον Ρροµθκευτι εντόσ τθσ ωσ άνω προκεςµίασ. Άπρακτθ παρζλευςθ τθσ ωσ άνω προκεςµίασ, ςυνεπάγεται τθν αποδοχι των
τροποποιιςεων από τον Ρελάτθ και τθν εφαρµογι τουσ αµζςωσ µετά τθν παρζλευςθ τθσ εν λόγω προκεςµίασ.
6.5. Κατ’ εξαίρεςθ, θ ενθµζρωςθ ςχετικά µε τθν τροποποίθςθ των Χρεϊςεων Ρροµικειασ, δφναται να λαµβάνει χϊρα µε τον πρϊτο λογαριαςµό κατανάλωςθσ που
ακολουκεί τθν τροποποίθςθ βάςει ΚΡΘΕ.
Οι υκµιηόµενεσ Χρεϊςεισ, όπωσ αυτζσ ενδεικτικά εκτίκενται ςτθν παρ. 5.3 των παρόντων Γενικϊν Πρων, και οι πάςθσ φφςεωσ λοιπζσ χρεϊςεισ υπόκεινται µόνο ςτισ
µεταβολζσ του εκάςτοτε ιςχφοντοσ ρυκµιςτικοφ πλαιςίου και είναι ανεξάρτθτεσ από τον ζλεγχο του Ρροµθκευτι, χωρίσ να απαιτείται τροποποίθςθ τθσ παροφςασ
ςφµβαςθσ.
7. Καταβολι εγγφθςθσ
7.1. Ο Ρελάτθσ αναλαµβάνει τθν υποχρζωςθ να καταβάλλει ςτον Ρροµθκευτι χρθµατικό ποςό ωσ εγγφθςθ για τθν εξαςφάλιςθ αποκλειςτικά µελλοντικϊν οφειλϊν από
Λογαριαςµοφσ Κατανάλωςθσ. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ είναι ίςο µε το ποςό εγγφθςθσ που ζχει κατακζςει ο Ρελάτθσ ςτον προθγοφµενο προµθκευτι και το οποίο κατ'
ελάχιςτο κα ανζρχεται ςτο ποςό των δεκαπζντε (15) ι πενιντα (50) ευρϊ για οικιακά ι επαγγελµατικά τιµολόγια αντιςτοίχωσ, εφόςον ο Ρελάτθσ δεν βρίςκεται ςε
κακεςτϊσ ρφκµιςθσ οφειλϊν µε τον υφιςτάµενο προµθκευτι του. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ ςτθν περίπτωςθ φπαρξθσ λθξιπρόκεςµων οφειλϊν προσ τον προθγοφµενο
προµθκευτι ι ςτθν περίπτωςθ καινοφριασ παροχισ προςδιορίηεται ςτουσ Ειδικοφσ Προυσ και δφναται να ανζρχεται ςτο εκτιµϊµενο ποςό δφο (2) διαδοχικϊν
Λογαριαςµϊν Κατανάλωςθσ. 7.2. Θ καταβολι του ποςοφ τθσ εγγφθςθσ κα πραγµατοποιείται κατόπιν ςυµφωνίασ µε τον Ρελάτθ, είτε µε τθν υπογραφι τθσ παροφςθσ,
είτε µε τθν ζκδοςθ του πρϊτου Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ. Στθν περίπτωςθ κατά τθν οποία µε τθν υπογραφι τθσ Σφµβαςθσ καταβλθκεί ποςό εγγφθςθσ και εφόςον
κρικεί ότι υφίςταται ανάγκθ καταβολισ πρόςκετθσ εγγφθςθσ, το τυχόν επιπλζον υπολογιηόµενο ποςό εγγφθςθσ κα περιλαµβάνεται ςτον πρϊτο εκδοκζντα Λογαριαςµό
Κατανάλωςθσ µετά από προθγοφµενθ ενθµζρωςθ του Ρελάτθ, ζγγραφθ ι προφορικι.
7.3. Το ποςό τθσ εγγφθςθσ κα απεικονίηεται ςτουσ Λογαριαςµοφσ Κατανάλωςθσ που κα αποςτζλλει ο Ρροµθκευτισ ςτον Ρελάτθ. Εγγφθςθ δεν κα οφείλεται ςτισ
περιπτϊςεισ κατά τθν οποία εφαρµόηονται και λειτουργοφν όροι ενεργοποίθςθσ πάγιασ εντολισ για τθν εξόφλθςθ, είτε µζςω Τραπεηικοφ Λογαριαςµοφ είτε µζςω
Ριςτωτικισ Κάρτασ, και υπό τθν προχπόκεςθ ότι µζςω τθσ πάγιασ εντολισ εξοφλείται πλιρωσ ο Λογαριαςµόσ Κατανάλωςθσ.
7.4. Σε περίπτωςθ µθ καταβολισ τθσ εγγφθςθσ, ο Ρροµθκευτισ δικαιοφται να καταςτιςει τον Ρελάτθ υπεριµερο και να εφαρµόςει τισ προβλζψεισ του άρκρου 8 τθσ
παροφςθσ.
7.5. Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ Σφµβαςθσ Ρροµικειασ από τον Ρροµθκευτι λόγω µθ εξόφλθςθσ λθξιπρόκεςµων οφειλϊν, το ποςό τθσ εγγφθςθσ καταπίπτει υπζρ
του Ρροµθκευτι και ςυµψθφίηεται µε το ποςό των λθξιπρόκεςµων οφειλϊν.
7.6. Σε περίπτωςθ κακ' οιονδιποτε τρόπο λφςθσ τθσ ςφµβαςθσ το ποςό τθσ εγγφθςθσ ςυµψθφίηεται µε το πλθρωτζο ποςό του τελικοφ εκκακαριςτικοφ Λογαριαςµοφ
Κατανάλωςθσ ζωσ το χρόνο διακοπισ τθσ προµικειασ ι οφειλι άλλθσ ςφμβαςθσ που αφορά το ΑΦΜ του Ρελάτθ. 7.7. Τυχόν πιςτωτικό υπόλοιπο το οποίο κα προκφψει
µετά τουσ ςυµψθφιςµοφσ που περιγράφονται ςτθν παρ. 7.6 τθσ παροφαςασ, κα επιςτραφεί ςτον Ρελάτθ ατόκωσ το αργότερο εντόσ ενόσ (1) µθνόσ από τθν ζκδοςθ του
τελικοφ εκκακαριςτικοφ Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ.
7.8. Ο Ρροµθκευτισ κακ' όλθ τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ διατθρεί το δικαίωµα να αναπροςαρµόηει το ποςό τθσ εγγφθςθσ ςε περίπτωςθ που παρατθρείται
ςθµαντικι απόκλιςθ των Λογαριαςµϊν του Ρελάτθ ςε ςχζςθ µε το εκτιµϊµενο ποςό που χρθςιµοποιικθκε για τον κακοριςµό τθσ εγγφθςθσ ι ςε περίπτωςθ
επαναλαµβανόµενθσ κακυςτζρθςθσ του Ρελάτθ ςτθν εξόφλθςθ των λογαριαςµϊν του. Ο Ρροµθκευτισ υποχρεοφται να ενθµερϊςει τον Ρελάτθ µζςω του τρζχοντοσ
Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ για τθν αναπροςαρµογι τθσ εγγφθςθσ και να χρεϊςει ι να πιςτϊςει το ποςό τθσ διαφοράσ ςτον επόµενο Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ.
Κακυςτζρθςθ εξόφλθςθσ από τον Ρελάτθ
8.1. Για κάκε λθξιπρόκεςµθ οφειλι του Ρελάτθ προσ τον Ρροµθκευτι ο τελευταίοσ δικαιοφται να επιβάλλει ςτον Ρελάτθ τόκο υπερθµερίασ ίςο µε το ανϊτατο νόµιµο
επιτόκιο υπερθµερίασ από τθν επόµενθ θµζρα που θ οφειλι κατζςτθ λθξιπρόκεςµθ και απαιτθτι και µζχρι τθν πλιρθ και ολοςχερι εξόφλθςθ τθσ.
8.2. Σε περίπτωςθ υπερθµερίασ του Ρελάτθ ο Ρροµθκευτισ δικαιοφται να προβεί ςτισ ακόλουκεσ ενζργειεσ: α) Αναγράφει το ποςό τθσ λθξιπρόκεςµθσ οφειλισ ςτον
αµζςωσ επόµενο Εκκακαριςτικό Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ και προςκζτει το ποςό αυτό και, κατά τθ διακριτικι του ευχζρεια, βεβαρθµζνο µε το νόµιµο τόκο
υπερθµερίασ, ςτο ςυνολικό οφειλόµενο ποςό του νζου λογαριαςµοφ που ο Ρελάτθσ υποχρεοφται να καταβάλει εντόσ τθσ κανονικισ προκεςµίασ εξόφλθςθσ του νζου
λογαριαςµοφ, β) Αν παρζλκει άπρακτθ και θ δεφτερθ κατά ςειρά προκεςµία εξόφλθςθσ ο Ρροµθκευτισ δφναται να υποβάλει ςτον αρµόδιο διαχειριςτι εντολι
απενεργοποίθςθσ µετρθτι φορτίου λόγω λθξιπρόκεςµων οφειλϊν. Θ εντολι αυτι κοινοποιείται υποχρεωτικϊσ προσ τον Ρελάτθ, γ) Αν θ λθξιπρόκεςµθ οφειλι δεν
εξοφλθκεί εντόσ δζκα (10) θµερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςτον Ρελάτθ τθσ εντολισ απενεργοποίθςθσ µετρθτι φορτίου, ο Ρροµθκευτισ δφναται να καταγγείλει τθ
Σφµβαςθ Ρροµικειασ υποβάλλοντασ ςτον αρµόδιο διαχειριςτι διλωςθ παφςθσ εκπροςϊπθςθσ, ενθµερϊνοντασ ανάλογα τον Ρελάτθ.
9. Διάρκεια - Ανανζωςθ
9.1. Θ παροφςα ςφµβαςθ τίκεται ςε ιςχφ τθν θµεροµθνία υπογραφισ τθσ και καταγγζλλεται ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτθν παράγραφο 10.1 τθσ παροφςθσ. Θ Σφµβαςθ
ζχει αόριςτθ διάρκεια µε ελάχιςτθ ιςχφ δφο (2) ετϊν από τθν θµεροµθνία υπογραφισ τθσ. Ωσ θµζρα ζναρξθσ προµικειασ θλεκτρικισ ενζργειασ νοείται θ θµζρα ζναρξθσ
ιςχφοσ τθσ ∆ιλωςθσ Εκπροςϊπθςθσ Μετρθτι Φορτίου, όπωσ αυτι θ θµζρα κακορίηεται από τον αρµόδιο ∆ιαχειριςτι.
9.2. Σε περίπτωςθ µεταβολισ τθσ ςυµφωνθµζνθσ ιςχφοσ παροχισ ο Ρελάτθσ οφείλει να προβεί ςτισ ενζργειεσ που προβλζπονται ςτο Εγχειρίδιο ∆ιαχείριςθσ Μετριςεων
και Ρεριοδικισ Εκκακάριςθσ Ρροµθκευτϊν ∆ικτφου και να ςυνάψει νζα Σφµβαςθ Ρροµικειασ µε τον Ρροµθκευτι.
10. Καταγγελία
10.1. Ο Ρελάτθσ δφναται οποτεδιποτε να καταγγείλει τθν παροφςα ςφµβαςθ προµικειασ µε ζγγραφθ επιςτολι του ςτον Ρροµθκευτι. Τα αποτελζςµατα τθσ
καταγγελίασ επζρχονται τριάντα (30) θµζρεσ µετά τθν ειδοποίθςθ του Ρροµθκευτι, µε τθν επιφφλαξθ των όςων ορίηονται ςτον ΚΡΘΕ.
10.2. Ο Ρροµθκευτισ δφναται να καταγγείλει τθ Σφµβαςθ Ρροµικειασ µε άµεςθ εφαρµογι των αποτελεςµάτων τθσ καταγγελίασ και να προβεί ςτισ προβλεπόµενεσ
ενζργειεσ προσ τον αρµόδιο ∆ιαχειριςτι για τθν παφςθ εκπροςϊπθςθσ µετρθτι του Ρελάτθ, τον οποίο ζχει καταςτιςει υπεριµερο ωσ προσ τθν εξόφλθςθ
λθξιπρόκεςµων οφειλϊν ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτθν παράγραφο 8.2 των παρόντων Γενικϊν Πρων.

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ

10.3. Στθν περίπτωςθ που ο Ρελάτθσ παραβαίνει ουςιϊδεισ όρουσ τθσ παροφςθσ ςφµβαςθσ για χρονικό διάςτθµα µεγαλφτερο των τριάντα (30) θµερολογιακϊν
θµερϊν, ο Ρροµθκευτισ δικαιοφται να του κοινοποιιςει όχλθςθ, κζτοντασ παράλλθλα προκεςµία τριάντα (30) θµερολογιακϊν θµερϊν για τθν άρςθ τθσ παράβαςθσ
και τον ενθµερϊνει για τισ ςυνζπειεσ τθσ τυχόν µθ ςυµµόρφωςθσ του εντόσ τθσ οριηόµενθσ προκεςµίασ. Εάν θ παραπάνω προκεςµία παρζλκει άπρακτθ, ο
Ρροµθκευτισ ζχει το δικαίωµα να καταγγείλει τθν παροφςα µε άµεςθ εφαρµογι των αποτελεςµάτων τθσ καταγγελίασ και να προβεί ςτισ προβλεπόµενεσ ενζργειεσ
προσ τον αρµόδιο ∆ιαχειριςτι για τθν παφςθ τθσ εκπροςϊπθςθσ του µετρθτι του Ρελάτθ.
10.4. Σε περίπτωςθ που κάποιο ςυµβαλλόµενο µζροσ πτωχεφςει, τεκεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ, υπό ειδικι ι άλλθ εκκακάριςθ, κατακζςει αίτθςθ για τθν υπαγωγι
ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι υπαχκεί ςε οποιαδιποτε άλλθ διαδικαςία επιφυλάςςει ο Νόµοσ για αφερζγγυουσ ι µειωµζνθσ οικονοµικισ κζςθσ υπόχρεουσ, το
αντιςυµβαλλόµενο µζροσ δικαιοφται να καταγγείλει αµζςωσ τθν παροφςα, κοινοποιϊντασ του ςχετικό ζγγραφο.
10.5. Μετά τθ λφςθ τθσ ςφµβαςθσ τυχόν οφειλζσ του Ρελάτθ προσ τον Ρροµθκευτι κακίςτανται άµεςα λθξιπρόκεςµεσ και απαιτθτζσ και αντιςτρόφωσ. Κατά το χρόνο
λφςθσ τθσ παροφςθσ ο Ρροµθκευτισ αποςτζλλει ςτον Ρελάτθ τελικό εκκακαριςτικό Λογαριαςµό Κατανάλωςθσ το αργότερο εντόσ ζξι (6) εβδοµάδων ςφµφωνα µε τα
ςτοιχεία που κα του παράςχει ο ∆ιαχειριςτισ του ∆ικτφου ∆ιανοµισ.
11. Αλλαγι Ρροµθκευτι
11.1. Θ αλλαγι Ρροµθκευτι επιτρζπεται ζπειτα από προθγοφµενθ καταγγελία τθσ Σφµβαςθσ Ρροµικειασ. Θ καταγγελία αυτι λαµβάνει χϊρα είτε από τον ίδιο τον
Ρελάτθ, ο οποίοσ αναγράφει ςτο ςχετικό ζντυπο ωσ λόγο καταγγελίασ τθν αλλαγι Ρροµθκευτι, είτε από το νζο Ρροµθκευτι κατόπιν εξουςιοδότθςθσ του τελευταίου
από τον Ρελάτθ. Ο Ρροµθκευτισ υποχρεοφται να παράςχει ςτον Ρελάτθ τισ πλθροφορίεσ ςχετικά µε τουσ Μετρθτζσ και τισ εγγραφζσ αυτϊν, τισ οποίεσ ο Ρελάτθσ
ενδεχοµζνωσ χρειάηεται για τθν αλλαγι προµθκευτι κακϊσ και οποιεςδιποτε άλλεσ πλθροφορίεσ απαιτοφνται από το Διαχειριςτι του Συςτιµατοσ ι το Διαχειριςτι
του Δικτφου Διανοµισ.
11.2. Θ καταγγελία τθσ Σφµβαςθσ µε τον αρχικό Ρροµθκευτι προθγείται τθσ υποβολισ Διλωςθσ Εκπροςϊπθςθσ µετρθτι φορτίου από τον νζο Ρροµθκευτι, κατά τον
Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΣΜΘΕ, τον Κϊδικα Διαχείριςθσ ΕΔΔΘΕ και το Εγχειρίδιο Διαχείριςθσ Μετριςεων και Ρεριοδικισ Εκκακάριςθσ Ρροµθκευτϊν Δικτφου, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφουν.
11.3. Οι πλθροφορίεσ παρζχονται εντόσ δεκατεςςάρων (14) θµερολογιακϊν θµερϊν από τθν υποβολι ςχετικοφ ζγγραφου αιτιµατοσ του Ρελάτθ προσ τον Ρροµθκευτι
ι του νζου προµθκευτι ςτον Ρροµθκευτι, εφόςον το αίτθµα ςυνοδεφεται από ςχετικι εξουςιοδότθςθ του Ρελάτθ προσ τον νζο Ρροµθκευτι. Τα ζννοµα
αποτελζςµατα τθσ καταγγελίασ τθσ Σφµβαςθσ µε τον αρχικό Ρροµθκευτι επζρχονται τθν προθγουµζνθ τθσ θµζρασ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Διλωςθσ Εκπροςϊπθςθσ
µετρθτι φορτίου από τον νζο Ρροµθκευτι, όπωσ θ θµζρα αυτι κακορίηεται από τον αρµόδιο Διαχειριςτι και γνωςτοποιείται ςτον παλαιό και τον νζο Ρροµθκευτι και
ςτον Ρελάτθ. Ο χρόνοσ ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ νζασ Σφµβαςθσ Ρροµικειασ ςυµπίπτει µε τθν ανωτζρω θµζρα ζναρξθσ ιςχφοσ τθσ Διλωςθσ Εκπροςϊπθςθσ µετρθτι φορτίου
από τον νζο Ρροµθκευτι.
11.4. Ο Ρελάτθσ υποχρεοφται ςτθν εξόφλθςθ κάκε οφειλισ προσ τον Ρροµθκευτι µε τον οποίο είχε ι ζχει ςυµβατικι ςχζςθ. Ο Ρροµθκευτισ οφείλει να επιδιϊξει µε
κάκε νόµιµο τρόπο τθν εξόφλθςθ των οφειλϊν του Ρελάτθ, ςφµφωνα µε τα οριηόµενα ςτον Κϊδικα Ρροµικειασ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
12. Εκχϊρθςθ
12.1. Ο Ρροµθκευτισ δφναται να εκχωρεί οικονοµικζσ απαιτιςεισ ζναντι του Ρελάτθ που απορρζουν από τθν εφαρµογι τθσ παροφςθσ. Δεν επιτρζπεται θ εκχϊρθςθ
οποιωνδιποτε άλλων δικαιωµάτων ι υποχρεϊςεων που απορρζουν από τθν παροφςα, χωρίσ τθν προθγοφµενθ ζγγραφθ ςυναίνεςθ του αντιςυµβαλλόµενου.
12.2. Σε περίπτωςθ επιγενόµενου εταιρικοφ µεταςχθµατιςµοφ, ο κακολικόσ διάδοχοσ του Ρροµθκευτι, υπειςζρχεται αυτοδικαίωσ και εκ του Νόµου ςτα δικαιϊµατα
και τισ υποχρεϊςεισ του Ρροµθκευτι.
13. Ροιότθτα εξυπθρζτθςθσ
13.1. Ο Ρροµθκευτισ αναλαµβάνει να ενεργεί κατά τα ςυναλλακτικά ικθ για τθ διατιρθςθ τθσ βζλτιςτθσ ποιότθτασ εξυπθρζτθςθσ του Ρελάτθ. Θ ποιότθτα
εξυπθρζτθςθσ αφορά ςτο επίπεδο εξυπθρζτθςθσ για τισ υπθρεςίεσ προµικειασ τθσ Σφµβαςθσ.
13.2. Ο Ρελάτθσ δφναται να υποβάλλει αίτθµα ι παράπονο ςχετικά µε τθν τιρθςθ των όρων τθσ Σφµβαςθσ Ρροµικειασ είτε µε θλεκτρονικό ταχυδροµείο ςτθν
διεφκυνςθ cs@volton.gr, είτε µζςω του διαδικτυακοφ τόπου τθσ VOLTON Α.Ε. (www.volton.gr), είτε µζςω του Κζντρου Τθλεφωνικισ Εξυπθρζτθςθσ Ρελατϊν (210
0107777).
13.3. Ο Ρροµθκευτισ οφείλει να παρζχει τθν πρϊτθ απάντθςθ επί του υποβλθκζντοσ αιτιµα- τοσ/παραπόνου ςε χρονικό διάςτθµα που δεν µπορεί να είναι
µεγαλφτερο των δζκα (10) εργάςιµων θµερϊν από τθν ςχετικι υποβολι. Εάν κατά τθ κρίςθ του Ρροµθκευτι απαιτείται περαιτζρω διερεφνθςθ για τθ διαπίςτωςθ τθσ
βαςιµότθτασ ι µθ του αιτιµατοσ/παραπόνου, ενθµερϊνεται εγγράφωσ ο καταναλωτισ για το γεγονόσ αυτό κακϊσ και για τθν θµεροµθνία κατά τθν οποία εκτιµάται ότι
κα αποςταλεί θ απάντθςθ.
13.4. Ο Ρροµθκευτισ υποχρεοφται να εκπλθρϊνει τισ υποχρεϊςεισ του από τθ Σφµβαςθ, τθρϊντασ τισ ακόλουκεσ δεςµεφεισ ποιότθτασ: α) Θα µεριµνά για τθν ζκδοςθ
ορκϊν λογαριαςµϊν, ςτουσ οποίουσ κα αποτυπϊνονται µε ακρίβεια οι ςχετικζσ χρεϊςεισ, β) Θα προβαίνει ςτθν ζκδοςθ δφο τουλάχιςτον εκκακαριςτικϊν
λογαριαςµϊν ανά ζτοσ ςφµβαςθσ με τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν γνωςτοποιθκεί αντίςτοιχεσ μετριςεισ από τον ΔΕΔΔΘΕ, γ) Θα τθρεί τισ ελάχιςτεσ προκεςµίεσ
απόκριςθσ, ωσ ορίηονται ανωτζρω, ςτα αιτιµατα του Ρελάτθ. Σε περίπτωςθ µθ επίτευξθσ των ανωτζρω δεςµεφςεων ποιότθτασ από τον Ρροµθκευτι, λόγω
υπαιτιότθτάσ του, ο Ρελάτθσ κα δικαιοφται αποηθµίωςθσ, τθν οποία κα δφναται να αιτθκεί εγγράφωσ από τον Ρροµθκευτι. Θ ωσ άνω αποηθµίωςθ κα παρζχεται ςτον
Ρελάτθ µζςω ζκπτωςθσ ςτον επόµενο λογαριαςµό του Ρελάτθ, θ οποία κα ανζρχεται ςε ποςοςτό τρία τοισ εκατό (3%) επί των Χρεϊςεων Ρροµικειασ του ςχετικοφ
λογαριαςµοφ του Ρελάτθ, µθ δικαιοφµενου του τελευταίου οποιουδιποτε άλλου ποςοφ από τον Ρροµθκευτι για οποιοδιποτε λόγο ςε ςχζςθ µε τθ µθ τιρθςθ των
ανωτζρω δεδοµζνων ποιότθτασ.
14. Εφαρµοςτζο Δίκαιο και Επίλυςθ Διαφορϊν
14.1. Θ παροφςα ςφµβαςθ διζπεται από το Ελλθνικό Δίκαιο και ειδικότερα από τον ΚΡΘΕ και τθν εκάςτοτε ιςχφουςα νοµοκεςία και ρυκµιςτικό πλαίςιο ωσ προσ τθν
προµικεια θλεκτρικισ ενζργειασ.
14.2. Τα ςυµβαλλόµενα µζρθ αναλαµβάνουν τθν υποχρζωςθ να καταβάλλουν κάκε δυνατι προςπάκεια, προκειµζνου κάκε διαφορά απορρζουςα εκ τθσ εκτελζςεωσ
τθσ παροφςθσ, να διευκετθκεί φιλικά. Οµοίωσ ο Ρελάτθσ, δφναται ςφµφωνα µε τα εκάςτοτε οριηόµενα από τθν κείµενθ νοµοκεςία, να απευκυνκεί ςτον Συνιγορο του
Καταναλωτι ι ςε κάκε άλλο εξωδικαςτικό όργανο ςυναινετικισ επίλυςθσ καταναλωτικϊν διαφορϊν.
14.3. Στθν περίπτωςθ που θ παραπάνω προςπάκεια αποβεί άκαρπθ, θ επίλυςθ των εν λόγω διαφορϊν υπάγεται ςτθν αποκλειςτικι αρµοδιότθτα των Δικαςτθρίων τθσ
Ακινασ.
14.4. Ειδικϊσ, ςε περίπτωςθ διαφωνίασ του Ρελάτθ ωσ προσ το ποςό του Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ, ακολουκείται θ εξισ διαδικαςία, ωσ προχπόκεςθ προςφυγισ ςε
ζνδικα µζςα ι εξωδικαςτικι ςυναινετικι διαδικαςία: α) Ο Ρελάτθσ οφείλει να υποβάλει τεκµθριωµζνεσ αντιρριςεισ εγγράφωσ προσ τθν Εταιρεία, πριν τθ λιξθ τθσ
προκεςµίασ εξόφλθςθσ του Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ που ζπεται του Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ που αµφιςβθτείται, β) Θ Εταιρεία, εντόσ δζκα (10) εργάςιµων
θµερϊν από τθ λιψθ των αντιρριςεων του Ρελάτθ, αποφαίνεται τεκµθριωµζνα, οριςτικοποιεί τα ποςά των πλθρωµϊν, και κοινοποιεί ςτον Ρελάτθ Τελικι Κατάςταςθ
Ρλθρωµϊν και ιςτορικό δεδοµζνων κατανάλωςθσ, κζτοντασ προκεςµία εξόφλθςθσ τουλάχιςτον δζκα (10) εργάςιµων θµερϊν και ςε κάκε περίπτωςθ όχι ςυντοµότερθ
από τθν προκεςµία εξόφλθςθσ του Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ που αµφιςβθτείται, γ) Ο Ρελάτθσ, εφόςον ςυµφωνεί, καταβάλει το ποςό τθσ Τελικισ Κατάςταςθσ
Ρλθρωµϊν, εντόσ τθσ προκεςµίασ που αναγράφεται ςε αυτιν.
15. Ρροςωπικά δεδοµζνα
15.1. Τα ςτοιχεία που χορθγεί ο Ρελάτθσ ςτον Ρροµθκευτι, βάςει τθσ ςυµβατικισ ςχζςθσ, αποκθκεφονται προσ επεξεργαςία από τον Ρροµθκευτι ςφµφωνα µε τθν
κείµενθ νοµοκεςία περί προςταςίασ δεδοµζνων προςωπικοφ χαρακτιρα. Με τθν παροφςα, ο Ρελάτθσ παρζχει τθν ςυγκατάκεςι του προσ τον Ρροµθκευτι για τθν
επεξεργαςία των ςτοιχείων αυτϊν. Ο Ρροµθκευτισ παρζχει τα ςτοιχεία αυτά ςτον αρµόδιο Διαχειριςτι ι και ςτθ ΑΕ, κατόπιν ςχετικοφ αιτιµατόσ τουσ.
15.2. Ο Ρροµθκευτισ δθλϊνει ρθτϊσ και εγγυάται ότι, για τθ ςυλλογι και επεξεργαςία των ανωτζρω ςτοιχείων, πλθροί όλεσ τισ προχποκζςεισ του Ν. 2472/1997, όπωσ
εκάςτοτε ιςχφει και αντικακίςταται, του Γενικοφ Κανονιςμοφ για τθν Ρροςταςία Δεδομζνων (2016/679) και των αποφάςεων τθσ Αρχισ Ρροςταςίασ Δεδοµζνων

ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΟΙ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΘΛΕΚΤΙΚΘΣ ΕΝΕΓΕΙΑΣ ΣΕ ΡΕΛΑΤΕΣ ΧΑΜΘΛΘΣ ΤΑΣΘΣ

Ρροςωπικοφ Χαρακτιρα και κα χρθςιµοποιιςει τα ςτοιχεία αυτά µόνο για τουσ ςκοποφσ τθσ παροφςθσ. Θ χριςθ των προςωπικϊν δεδοµζνων του Ρελάτθ για ςκοποφσ εµπορικισ προϊκθςθσ
υπθρεςιϊν του Ρροµθκευτι, κατά τθ διάρκεια ιςχφοσ τθσ παροφςθσ, πραγµατοποιείται ςφµφωνα µε τισ διατάξεισ του Ν. 2472/1997 και του Ν. 3471/2006 και µε τθ ςυναίνεςθ του Ρελάτθ,
όπου αυτι απαιτείται. Ο Ρροµθκευτισ δθλϊνει ρθτϊσ ότι δφναται νοµίµωσ να διαφυλάττει τα ανωτζρω ςτοιχεία µζχρι τθν κακϋ οιονδιποτε τρόπο λφςθ τθσ ςυµβατικισ ςχζςθσ,
ςυµπεριλαµβανοµζνθσ τθσ πλιρουσ εκκακάριςθσ και εξόφλθςθσ τυχόν απαιτιςεϊν του που απορρζουν από αυτιν, επιφυλαςςοµζνων δε, και ειδικότερων διατάξεων τθσ φορολογικισ ι
άλλθσ νοµοκεςίασ, που επιβάλλουν τθ διατιρθςθ των ςτοιχείων αυτϊν για οριςµζνο χρονικό διάςτθµα. Για τουσ ςκοποφσ αυτοφσ, ο Ρελάτθσ ζχει όλα τα δικαιϊµατα που προβλζπονται από
τον Κανονιςμό 2016/679, και ενδεικτικά δικαίωµα πρόςβαςθσ, διόρκωςθ, διαγραφισ, περιοριςμοφ τθσ επεξεργαςίασ, δικαίωµα αντίρρθςθσ, δικαίωµα δικαςτικισ προςταςίασ και αξίωςθ
αςτικισ ευκφνθσ.

15.3. Ο Ρροµθκευτισ ι εξουςιοδοτθµζνοι ςυνεργάτεσ του δφνανται να επικοινωνοφν µε τον Ρελάτθ µετά τθ λιξθ τθσ οριηόµενθσ προκεςµίασ εξόφλθςθσ του
Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ υπενκυµίηοντάσ του τθν οφειλι και προςφζροντασ τθ δυνατότθτα αποςτολισ αντιγράφου του Λογαριαςµοφ του.
15.4. Ο Ρροµθκευτισ, µετά τθ λιξθ τθσ Σφµβαςθσ Ρροµικειασ, δεν δικαιοφται να χρθςιµοποιεί ι να διακζτει ςε τρίτουσ τα ςτοιχεία επικοινωνίασ του Ρελάτθ για
ςκοποφσ προϊκθςθσ προϊόντων και υπθρεςιϊν, χωρίσ τθν ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ του Ρελάτθ.
16. Λοιποί Προι
16.1. Για οποιαδιποτε περαιτζρω πλθροφορία, διαφωνία ι παράπονο και ιδίωσ ωσ προσ αιτιµατα διόρκωςθσ Λογαριαςµϊν Κατανάλωςθσ ςε περίπτωςθ ςφαλµάτων,
ο Ρελάτθσ δφναται να επικοινωνεί µε τον Ρροµθκευτι ςτο τθλζφωνο που αναγράφεται ςτουσ Λογαριαςµοφσ Κατανάλωςθσ ι να απευκφνεται θλεκτρονικά προσ τον
Ρροµθκευτι, µζςω τθσ ιςτοςελίδασ του. Θ διαχείριςθ αιτθµάτων και παραπόνων του Ρελάτθ γίνεται ςφµφωνα µε τον Κϊδικα Διαχείριςθσ Αιτθµάτων και Ραραπόνων
Ρελατϊν, ο οποίοσ είναι αναρτθµζνοσ ςτθν ιςτοςελίδα του Ρροµθκευτι.
16.2. Πλοι οι όροι τθσ παροφςασ ςφµβαςθσ ςυµφωνοφνται ουςιωδϊσ και τροποποιοφνται µόνο ρθτϊσ και εγγράφωσ. Ο Ρελάτθσ ςυναινεί ςτθν αποκικευςθ και
επεξεργαςία των δεδοµζνων προςωπικοφ χαρακτιρα που αφοροφν αποκλειςτικά ςτουσ ςκοποφσ εκτζλεςθσ τθσ παροφςθσ.
16.3. Πλεσ οι γνωςτοποιιςεισ, οχλιςεισ, αιτιςεισ ι οποιαδιποτε ζγγραφα που προβλζπονται ςτθν παροφςα κα κοινοποιοφνται ςτισ διευκφνςεισ των ςυµβαλλόµενων
µερϊν που αναφζρονται ςτθν Αίτθςθ ι ςε διευκφνςεισ που τυχόν γνωςτοποιθκοφν εγγράφωσ ςτο µζλλον. Ο Ρελάτθσ ζχει υποχρζωςθ να ενθµερϊνει τον Ρροµθκευτι
αµελλθτί για οποιαδιποτε µεταβολι των ςτοιχείων που διλωςε ςτθν Αίτθςθ. Ωσ νόµιµθ ζδρα του ςυµβαλλοµζνου, ςτθν οποία νόµιµα κοινοποιοφνται τα κατά τθν
παροφςα ζγγραφα και παράγονται τα κατά Νόµο και τθν παροφςα αποτελζςµατα, νοείται θ τελευταία δθλωκείςα προσ τον Ρροµθκευτι διεφκυνςθ.
16.4. Θ ακυρότθτα ι θ ακυρωςία ενόσ όρου τθσ παροφςθσ δεν κα επιδρά κατά κανζνα τρόπο ςτο κφροσ και τθ δεςµευτικότθτα των υπολοίπων όρων τθσ.
16.5. Σε καµία περίπτωςθ θ παράλειψθ ι κακυςτζρθςθ οποιουδιποτε µζρουσ να αςκιςει νόµιµα ι ςυµβατικά δικαιϊµατά του δεν µπορεί να ερµθνευκεί ωσ
παραίτθςθ από τα δικαιϊµατα αυτά.
17. Ειδικοί όροι ευάλωτων καταναλωτϊν οριηόµενων από τθν εκάςτοτε νοµοκεςία
17.1. Οι Ρελάτεσ που ανικουν ςτισ ειδικζσ κατθγορίεσ Ευάλωτων Ρελατϊν, όπωσ αυτζσ κακορίηονται δυνάµει των ςχετικϊν κανονιςτικϊν διατάξεων (ΥΑ υπ’ αρικµ.
Δ 5-ΘΛ/Β/Φ.1.21/οικ.12112 «Κατθγορίεσ, κριτιρια και διαδικαςία ζνταξθσ Ρελατϊν ςτουσ Ευάλωτουσ Ρελάτεσ θλεκτρικισ ενζργειασ», ΦΕΚ Β’ 1521/2013), υπόκειται
κατά παρζκκλιςθ, ςτουσ όρουσ του άρκρου 14 τθσ παροφςθσ από κοινοφ µε το περιεχόµενο των οικείων διατάξεων του ΚΡΘΕ, υπό τθν προχπόκεςθ ότι ζχουν τθρθκεί
οι προβλεπόµενοι όροι και προχποκζςεισ για τθν ζνταξι τουσ ςτισ κατά περίπτωςθ κατθγορίεσ, ωσ αυτζσ ορίηονται ςχετικά. 17.2. Κατϋ εξαίρεςθ, οι προκεςµίεσ που
ορίηονται ςτθν παράγραφο 10.3 τθσ παροφςασ Σφµβαςθσ, επαυξάνονται κατά τριάντα (30) επιπλζον θµζρεσ, ειδικά για τουσ Ευάλωτουσ Ρελάτεσ. 17.3. Κατϋ εξαίρεςθ
τθσ παραγράφου 5.4 τθσ παροφςασ Σφµβαςθσ, θ προκεςµία εξόφλθςθσ του Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ Θ/Ε δεν µπορεί ςε καµία περίπτωςθ να είναι µικρότερθ από
ςαράντα (40) θµζρεσ για τουσ Ευάλωτουσ Ρελάτεσ.
17.4. Κατϋ εξαίρεςθ τθσ παραγράφου 8.1 τθσ παροφςασ Σφµβαςθσ, ςε περίπτωςθ διακανονιςµοφ οφειλϊν, ο Ρροµθκευτισ υποχρεοφται να παρζχει τθ δυνατότθτα
τµθµατικισ και άτοκθσ εξόφλθςθσ του Λογαριαςµοφ Κατανάλωςθσ, κακϊσ και των οφειλϊν παλαιότερων Λογαριαςµϊν. Κάκε µθνιαία δόςθ δεν µπορεί να υπερβαίνει
το 50% τθσ αντίςτοιχθσ µθνιαίασ δαπάνθσ για τθν θλεκτρικι ενζργεια του Ευάλωτου Οικιακοφ Ρελάτθ. Θ ωσ άνω δυνατότθτα δεν απαλλάςςει τον Ρελάτθ από τθν
ευκφνθ του για εµπρόκεςµθ εξόφλθςθ των οφειλϊν του προσ τον Ρροµθκευτι.
17.5. Κατϋ εξαίρεςθ τθσ παραγράφου 8.2 τθσ παροφςασ Σφµβαςθσ, και µε τθν επιφφλαξθ τθσ κατωτζρω παραγράφου 17.6, δεν µπορεί να αςκθκεί κατά Ευάλωτων
Οικιακϊν Ρελατϊν για το χρονικό διάςτθµα από Νοζµβριο ζωσ Μάρτιο, κακϊσ και κατά τθ διάρκεια των µθνϊν Ιουλίου και Αυγοφςτου, το δικαίωµα του Ρροµθκευτι
να υποβάλει ςτον αρµόδιο Διαχειριςτι εντολι απενεργοποίθςθσ µετρθτι φορτίου λόγω λθξιπρόκεςµων οφειλϊν, ι να καταγγείλει τθ Σφµβαςθ, ςφµφωνα µε τισ
διατάξεισ του ΚΡΘΕ, όπωσ εκάςτοτε ιςχφει.
17.6. Ειδικϊσ για τουσ Ευάλωτουσ Οικιακοφσ Ρελάτεσ των περιπτϊςεων 1(β) και 1(δ) του άρκρου 52 του Ν. 4001/2011, ιτοι τουσ Ρελάτεσ που χριηουν µθχανικισ
υποςτιριξθσ, και αυτοφσ µε ςοβαρά προβλιµατα υγείασ, ο Ρροµθκευτισ δικαιοφται να καταγγείλει τθ Σφµβαςθ Ρροµικειασ µόνο ςτθν περίπτωςθ που ο Ευάλωτοσ
Ρελάτθσ είναι υπεριµεροσ ωσ προσ τθν εξόφλθςθ ζξι (6) διαδοχικϊν Λογαριαςµϊν Κατανάλωςθσ, και εφόςον προθγουµζνωσ ζχει αποςτείλει ειδοποίθςθ µε τθν οποία
ενθµερϊνει τον Ευάλωτο Ρελάτθ: α) για τθ δυνατότθτα του Ευάλωτου Ρελάτθ για διακανονιςµό πλθρωµισ των οφειλϊν του, και β) για τθν πρόκεςι του να καταγγείλει
τθ Σφµβαςθ τάςςοντάσ του προκεςµία είκοςι (20) θµερϊν προσ εξόφλθςθ, θ οποία και παριλκε άπρακτθ. Εφόςον ο Ρροµθκευτισ προβεί ςτθν καταγγελία τθσ
Σφµβαςθσ Ρροµικειασ, ο ωσ άνω Ευάλωτοσ Οικιακόσ Ρελάτθσ, ο οποίοσ χριηει µθχανικισ υποςτιριξθσ ι ζχει ςοβαρά προβλιµατα υγείασ, µεταπίπτει αυτόµατα ςτο
κακεςτϊσ τθσ Κακολικισ Υπθρεςίασ, χωρίσ να προθγθκεί κακ’ οποιονδιποτε τρόπο διακοπι τθσ θλεκτροδότθςισ του.
17.7. Ενδεικτικά αναφζρονται οι παρακάτω παρεχόµενεσ υπθρεςίεσ εξυπθρζτθςθσ Ευάλωτων Ρελατϊν: α) Τρόποι ςυναλλαγισ χωρίσ να απαιτείται θ φυςικι παρουςία
του Ρελάτθ, όπωσ παρζχονται από τον Ρροµθκευτι και περιγράφονται ςτθν ιςτοςελίδα του, και β) Ειδικι τθλεφωνικι γραµµι εξυπθρζτθςθσ των Ευάλωτων Ρελατϊν,
µζςω του πανελλαδικοφ κζντρου τθλεφωνικισ εξυπθρζτθςθσ του Ρροµθκευτι, για τθν υποβολι αίτθςθσ ςτο Μθτρϊο των Ευάλωτων Ρελατϊν και για οποιοδιποτε
κζµα αφορά ςτθν προµικεια θλεκτρικισ ενζργειασ.
18. Σε περίπτωςθ καταγγελίασ τθσ ςφμβαςθσ είτε από τον Ρελάτθ είτε από τον Ρρομθκευτι ςφμφωνα με όςα αναγράφονται ςτουσ όρουσ 10.1, 10.2,10.3, 10.4 & 11.1,
πριν από το πζρασ τθσ διάρκειασ δζςμευςθσ, ο Ρελάτθσ κα χρεωκεί αναπόςβεςτα τζλθ ςφμφωνα με τον παρακάτω πίνακα:
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