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Γ6. Χρεώσεις - Συµφωνηθείσες Τιµές
Γ6.1. Ο Πελάτης υποχρεούται, κατά την διάρκεια ισχύος της Συµβάσεως, να εξοφλεί πλήρως και ολοσχερώς στον Προµηθευτή τον Λογαριασµό 
Κατανάλωσης Φυσικού Αερίου έως και την αναγραφόµενη σε αυτόν ηµεροµηνία πληρωµής («δήλη ηµέρα»). Από την εποµένη της καταληκτικής ηµερο
µηνίας εξοφλήσεως του Λογαριασµού, η σχετική οφειλή καθίσταται αυτοδικαίως ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από το Προ
µηθευτή υπολογίζονται βάσει (κατά φθίνουσα σειρά ισχύος) των Ειδικών Όρων, της δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης Αίτησης 
ως και των Γενικών Όρων της παρούσης.
 
Γ6.2. Σε περίπτωση ανανεώσεως της Συµβάσεως για αόριστο χρονικό διάστηµα, κατά τα ανωτέρω διαλαµβανόµενα υπό τον Όρο Γ 4.1, θα εφαρµόζεται το 
«Βασικό Πρόγραµµα» του Προµηθευτή για την κατηγορία στην οποία υπάγεται ο Πελάτης, όπως αυτό θα ισχύει κατά την ηµεροµηνία της µετατροπής της 
Σύµβασης σε αορίστου χρόνου και εφεξής ο Προµηθευτής υποχρεούται να ενηµερώνει τον Πελάτη για κάθε επικείµενη τροποποίηση του εφαρµοζόµ
ενου τιµολογίου του, µε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον Πελάτη, παρέχοντας στον Πελάτη το δικαίωµα της αζηµίου καταγγελίας της Συµβάσεως.
 
Γ6.3. O Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόζει, καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της παρούσας, διακριτή Χρέωση/Πίστωση ∆ιακύµανσης Αγοράς 
Φυσικού Αερίου (∆.Α.Φ.Α.) στους Έναντι ή Εκκαθαριστικούς Λογαριασµούς Φυσικού Αερίου, ανάλογα µε τη διακύµανση του Κόστους Προµήθειας 
Φυσικού Αερίου του Προµηθευτή, όπως αυτή προκύπτει από την διαµόρφωση των τιµών της αγοράς φυσικού αερίου.

Γ6.4.  Συγκεκριµένα, η Χρέωση/Πίστωση της ∆ιακύµανσης Αγοράς Φυσικού Αερίου (∆.Α.Φ.Α.), θα χρεώνεται/πιστώνεται ως εξής:
Γ6.4.1. Σε περίπτωση που το Κόστος Προµήθειας Φυσικού Αερίου του Προµηθευτή για τη χρονική περίοδο που αφορά ο εκάστοτε Λογαριασµός του 
Πελάτη (είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικός) κυµαίνεται εντός των ορίων 0,016 και 0,024 €/kWh, δε θα εφαρµόζεται οποιαδήποτε χρέωση ή πίστωση στον 
συγκεκριµένο Λογαριασµό (είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικό).
Γ6.4.2. Σε περίπτωση που το Κόστος Προµήθειας Φυσικού Αερίου του Προµηθευτή για τη χρονική περίοδο που αφορά ο εκάστοτε Λογαριασµός του 
Πελάτη (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικός) είναι µικρότερο του Κατώτερου Ορίου 0,016 €/kWh, δύναται να εφαρµόζεται πίστωση, κατά τη διακριτική 
ευχέρεια του Προµηθευτή, στο συγκεκριµένο Λογαριασµό (είτε Έναντι, είτε Εκκαθαριστικό), ίση µε τη διαφορά του Κατώτερου Ορίου από το Κόστος 
Προµήθειας Φυσικού Αερίου του Προµηθευτή.
Γ6.4.3. Σε περίπτωση που το Κόστος Προµήθειας Φυσικού Αερίου του Προµηθευτή για τη χρονική περίοδο που αφορά ο εκάστοτε Λογαριασµός του 
Πελάτη (είτε Έναντι είτε Εκκαθαριστικός) είναι µεγαλύτερο του Ανώτερου Ορίου 0,024 €/kWh, δύναται να εφαρµόζεται χρέωση, κατά τη διακριτική 
ευχέρεια του Προµηθευτή, στο συγκεκριµένο Λογαριασµό, ίση µε τη διαφορά του Κόστους Προµήθειας Φυσικού Αερίου από το Ανώτατο Όριο.

Γ6.5. Η Οριστική Μοναδιαία Τιµή Εκκίνησης της Τριµηνιαίας ∆ηµοπρασίας αντικαθίσταται από το Κόστος Προµήθειας Φυσικού Αερίου του Προµηθευτή 
(€/kWh), το οποίο θα υπολογίζεται και δηµοσιεύεται µηνιαίως στην ιστοσελίδα του Προµηθευτή www.heron.gr.
 
Γ6.6. Σε περίπτωση κατά την οποία ο Προµηθευτής τροποποιήσει, σύµφωνα µε τις προβλέψεις του Κώδικα Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, 
αιτιολογηµένα, τη Συµφωνηθείσα Τιµή του Εµπορικού Προγράµµατος στο οποίο έχει ενταχθεί ο Πελάτης και αναγράφεται στους Ειδικούς Όρους της 
παρούσας Σύµβασης, πριν από τη συµπλήρωση των είκοσι τεσσάρων (24) µηνών από την ηµεροµηνία έναρξης της εκπροσώπησης του/των Μετρητή/τών 
του Πελάτη, ο Πελάτης δικαιούται να καταγγείλει, επίσης σύµφωνα µε τον Κώδικα Προµήθειας Φυσικού Αερίου σε Πελάτες, την παρούσα Σύµβαση χωρίς 
να επιβαρυνθεί µε την Ποινή Πρόωρης Αποχώρησης, όπως αυτή ορίζεται στους Ειδικούς Όρους της  Σύµβασης.


