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Στοιχεία Πελάτη

Ιδιώτης

Επωνυµία/ Επώνυµο:

Εταιρεία

Όνοµα:

Πατρώνυµο:

Α∆Τ/∆ιαβατήριο:

∆ιεύθυνση Έδρας/Κατοικίας:

Πόλη/Περιοχή:

ΑΦΜ:

Αρχή Έκδοσης:
Νοµός:

∆ΟΥ:

Τηλ.:

Ελεύθερος Επαγγελµατίας

Fax 213 0075 498 | CustomerCare@heron.gr | www.heron.gr

Κωδικός Συνεργάτη

Κινητό:

ΤΚ:

Επάγγελµα /∆ραστηριότητα:
Fax:

Τηλ. Εργασίας:

Email*:

Σε περίπτωση Ανάγκης ή Απουσίας µου, παρακαλώ επικοινωνήστε µε:
Ονοµατεπώνυµο:

Τηλ.:

Υπεύθυνος Επικοινωνίας
Επώνυµο:

Όνοµα:

Τηλ.:

Κινητό*:

Email*:

* Στο/α email, κινητό τηλέφωνο ή/και Viber σας θα λαµβάνετε ενηµερώσεις για νέα προϊόντα, νέες υπηρεσίες, προσφορές κλπ. της ΗΡΩΝ. Μπορείτε να απεγγραφείτε από τη λήψη διαφηµιστικών µηνυµάτων
χρησιµοποιώντας το σύνδεσµο «Απεγγραφή» που θα παρέχεται στα εν λόγω µηνύµατα. Αν δεν επιθυµείτε να λαµβάνετε σχετικές ενηµερώσεις, παρακαλώ επιλέξτε το αντίστοιχο πεδίο:
∆εν επιθυµώ µέσω SMS

∆εν επιθυµώ µέσω Viber

∆εν επιθυµώ µε κανένα από τα τρία µέσα

213 033 3000

∆εν επιθυµώ µέσω email

Επιθυµώ την επεξεργασία των συγκεκριµένων (ηµεροµηνία γέννησης, φύλο) προσωπικών δεδοµένων για τη λήψη προσωποποιηµένων ενηµερώσεων. Μπορείτε να απεγγραφείτε από την λήψη προσωποποιηµένων
ενηµερώσεων χρησιµοποιώντας τον σύνδεσµο «απεγγραφής» που θα βρείτε σε κάθε επικοινωνία µας ή στέλνοντας µας email στο herondpo@andersenlegal.gr

Επώνυµο:

Όνοµα:

Πατρώνυµο:

Τηλ.:

Α∆Τ/∆ιαβατήριο:

Αρχή Έκδοσης:

18228

Στοιχεία Νόµιµου Εκπροσώπου

Στοιχεία Παροχής & Προγραµµάτων
Αριθµός Παροχής

Αρ. Μετρητή

Πρόγραµµα ΗΡΩΝ

Συµφωνηµένη Ισχύς

Αριθµός

∆ιεύθυνση Ακινήτου

(kVA)

Τιµή Ισχύος

Αρχική Μέτρηση Νυχτερινής Κατανάλωσης

Τ.Κ.

Σταθερή Τιµή Ηµερήσιας Κατανάλωσης

Σταθερή Τιµή Νυχτερινής Κατανάλωσης

Ποσό Εγγύησης

(€/kWh)

(€/kWh)

(€)

(€/kW)

Αρχική Μέτρηση Ηµερήσιας Κατανάλωσης

Πόλη/Περιοχή

Πρώτη Ενεργοποίηση Σύνδεσης

Απαιτείται Επανενεργοποίηση

Προηγούµενος Προµηθευτής

(kWh)

(kWh)
Επάγγελµα / ∆ραστηριότητα:

ΚΑ∆:

∆ιεύθυνση Αποστολής Λογαριασµού
Υπ' όψιν:

∆ιεύθυνση:

Πόλη/Περιοχή:

Νοµός:

ΤΚ:

Τηλ.:

Τρόποι Εξόφλησης Λογαριασµού
Πάγια Τραπεζική Εντολή

Χρέωση Πιστωτικής/Χρεωστικής/Προπληρωµένης Κάρτας (πάγια εντολή)

Άλλο

∆ήλωση αποδοχής όρων από τον Πελάτη

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης (εφεξής η «Αίτηση»), δηλώνω ότι: α) Ανέγνωσα, κατανόησα πλήρως και αποδέχοµαι ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους της Σύµβασης προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας, όπως αυτοί επισυνάπτονται στην
Αίτηση. β) Εφόσον γίνει δεκτή η παρούσα Αίτησή µου από την εταιρεία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (εφεξής η «Εταιρεία»)., θα τεθεί σε ισχύ η Σύµβαση για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας. γ) Είµαι χρήστης του/των
Μετρητή/τών που δηλώνεται/ονται ανωτέρω, έλαβα γνώση των προσφερόµενων τιµών προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας της Εταιρείας και επέλεξα το/τα Πρόγραµµα/τα που δηλώνεται/ονται ανωτέρω δ) Η υπογραφή µου εµπεριέχει την ρητή
παροχή εξουσιοδότησης προς την Εταιρεία για να ενεργήσει κάθε απαραίτητη πράξη για την εκπροσώπηση του/των Μετρητή/τών µου, τα στοιχεία των οποίων αναφέρονται ανωτέρω. ε) Με ατοµική µου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που
προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ. 6 του άρθρου 22 του Ν. 1599/1986, δηλώνω ότι τα στοιχεία που αναφέρονται στην παρούσα Αίτηση/δήλωση είναι αληθή και δεσµεύοµαι να γνωστοποιήσω αµέσως και πάντως εντός 48 ωρών οποιανδήποτε
τροποποίησή τους στην Εταιρεία στ) Παρέλαβα αντίγραφο της ∆ήλωσης Απορρήτου και Προστασίας Προσωπικών ∆εδοµένων της Εταιρείας. ζ) Σε περίπτωση ασυµφωνίας στον τύπο ή/και στο είδος της Παροχής του Πελάτη µεταξύ του Εµπορικού
Προγράµµατος που έχει επιλέξει (ο Πελάτης) (π.χ. HOME 1N) και των στοιχείων των Πιστοποιηµένων Μετρήσεων, οι οποίες γνωστοποιούνται στον Προµηθευτή από τον ∆Ε∆∆ΗΕ, τότε υπερτερούν υποχρεωτικά τα στοιχεία του ∆Ε∆∆ΗΕ. Ο Πελάτης θα
µεταπίπτει αυτόµατα στο ανάλογο Εµπορικό Πρόγραµµα του Προµηθευτή (π.χ. HOME 1) και θα τιµολογείται βάσει των δηµοσιευµένων τιµοκαταλόγων του Προµηθευτή.

Υπογραφή/Σφραγίδα Πελάτη

Ηµεροµηνία Υπογραφής

Υπογραφή/Σφραγίδα Συνεργάτη

Για την ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε.

ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ Α.Ε. | Έδρα: ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 85, 115 26 ΑΘΗΝΑ / Κεντρικά γραφεία: Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 124 & ΙΑΤΡΙ∆ΟΥ 2, 115 26 ΑΘΗΝΑ

Αριθµός Αίτησης

ΑΙΤΗΣΗ/ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΧΑΜΗΛΗΣ ΤΑΣΗΣ

διενέργεια ενός ελέγχου (π.χ. Ρυθµιστική Αρχή Ενέργειας, Συνήγορος του Καταναλωτή, Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού
Χαρακτήρα κ.ο.κ.) και σύµφωνα µε τις προβλεπόµενες νόµιµες διαδικασίες. Συνεργάτες της Εταιρείας µας (συνεργάτες,
υπεργολάβους, τράπεζες, ασφαλιστικές εταιρείες, ελεγκτική εταιρεία κτλ.): Η Εταιρεία διατηρεί συνεργάτες στους οποίους η Εταιρεία
µας αναθέτει την επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων για λογαριασµό της (π.χ. συµβάσεις υπεργολαβίας, διενέργεια τραπεζικών
συναλλαγών, έλεγχος πράξης µεταβίβασης µετοχών από ορκωτό ελεγκτή, εταιρείες προώθησης προϊόντων ή ερευνών αγοράς,
Χρηµατοπιστωτικά ιδρύµατα, σε εταιρείες όπως η ΤΕΙΡΕΣΙΑΣ Α.Ε., προκειµένου να ελέγξουµε την πιστοληπτική σας ικανότητα,
εισπρακτικές εταιρείες, ελεγκτές, λογιστές, συµβολαιογράφοι, δικηγόροι, δικαστικοί επιµελητές ή άλλοι οικονοµικοί ή επαγγελµατικοί
σύµβουλοι). Στις περιπτώσεις αυτές η Εταιρεία παραµένει υπεύθυνη για την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων και ορίζει
τα επιµέρους στοιχεία της επεξεργασίας, υπογράφει δε ειδική σύµβαση µε τους συνεργάτες στους οποίους αναθέτει εκτέλεση
δραστηριοτήτων επεξεργασίας, προκειµένου να διασφαλίζεται ότι η επεξεργασία διενεργείται σύµφωνα µε το ισχύον νοµικό πλαίσιο
και ότι κάθε φυσικό πρόσωπο µπορεί ελεύθερα και ανεµπόδιστα να ασκήσει τα δικαιώµατα που του απονέµει το νοµικό πλαίσιο.
Επιπλέον η Εταιρεία ενδέχεται να διαβιβάζει δεδοµένα και σε άλλες εταιρείες των Οµίλων στους οποίους ανήκει, καθώς και σε
συνεργαζόµενες τρίτες εταιρείες (πχ. σε µέλη Κοινοπραξιών ή ενώσεων εταιρειών) µε σκοπό την παροχή ενηµέρωσης για την εικόνα
της Εταιρείας και υπό την προϋπόθεση ότι έχει παρασχεθεί συγκατάθεση από το φυσικό πρόσωπο, όπως αναφέρεται ως άνω και ότι
ισχύουν τα προαναφερόµενα σχετικά µε την έγγραφη ανάθεσης επεξεργασίας.
Χρονικό ∆ιάστηµα Αποθήκευσης Το χρονικό διάστηµα αποθήκευσης των δεδοµένων αποφασίζεται µε βάση τα παρακάτω
ειδικότερα κριτήρια ανάλογα µε την περίπτωση: Όταν η επεξεργασία επιβάλλεται ως υποχρέωση από διατάξεις του ισχύοντος νοµικού
πλαισίου, τα προσωπικά σας δεδοµένα θα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα επιβάλλουν οι σχετικές διατάξεις. Όταν η
επεξεργασία εκτελείται µε βάση σύµβαση, τα προσωπικά σας δεδοµένα αποθηκεύονται για όσο χρονικό διάστηµα είναι απαραίτητο για
την εκτέλεση της σύµβασης και για τη θεµελίωση, άσκηση, ή/και υποστήριξη νοµικών αξιώσεων µε βάση τη σύµβαση.
Ποια είναι τα δικαιώµατα σας σε σχέση µε τα προσωπικά σας δεδοµένα. Κάθε φυσικό πρόσωπο τα δεδοµένα
του οποίου είναι αντικείµενο επεξεργασίας από την Εταιρεία απολαµβάνει τα ακόλουθα δικαιώµατα: ∆ικαίωµα πρόσβασης: Έχετε
δικαίωµα να έχετε επίγνωση και να επαληθεύετε τη νοµιµότητα της επεξεργασίας. Έτσι λοιπόν, έχετε δικαίωµα να έχετε πρόσβαση στα
δεδοµένα και να λάβετε συµπληρωµατικές πληροφορίες σχετικά µε την επεξεργασία τους. ∆ικαίωµα διόρθωσης: Έχετε δικαίωµα να
µελετήσετε, να διορθώσετε, να επικαιροποιήσετε ή να τροποποιήσετε τα προσωπικά σας δεδοµένα ερχόµενοι σε επαφή µε τονDPO στα
παραπάνω στοιχεία επικοινωνίας. ∆ικαίωµα διαγραφής: Έχετε δικαίωµα να υποβάλετε αίτηµα διαγραφής των προσωπικών σας
δεδοµένων όταν τα επεξεργαζόµαστε µε βάση την συγκατάθεσή σας ή προκειµένου να προστατεύσουµε τα έννοµα συµφέροντα µας. Σε
όλες τις υπόλοιπες περιπτώσεις (όπως ενδεικτικά όταν υπάρχει σύµβαση, υποχρέωση επεξεργασίας προσωπικών δεδοµένων που
επιβάλλεται από το νόµο, δηµόσιο συµφέρον), το εν λόγω δικαίωµα υπόκειται σε συγκεκριµένους περιορισµούς ή δεν υφίσταται
ανάλογα µε την περίπτωση. ∆ικαίωµα περιορισµού της επεξεργασίας. Έχετε δικαίωµα να ζητήσετε περιορισµό της επεξεργασίας των
προσωπικών σας δεδοµένων στις ακόλουθες περιπτώσεις: (α) όταν αµφισβητείτε την ακρίβεια των προσωπικών δεδοµένων και µέχρι
να γίνει επαλήθευση, (β) όταν αντιτίθεστε στη διαγραφή προσωπικών δεδοµένων και ζητάτε αντί διαγραφής τον περιορισµό χρήσης
αυτών, (γ) όταν τα προσωπικά δεδοµένα δεν χρειάζονται για τους σκοπούς επεξεργασίας, σάς είναι ωστόσο απαραίτητα για τη
θεµελίωση, άσκηση, υποστήριξη νοµικών αξιώσεων, και (δ) όταν εναντιώνεστε στην επεξεργασία και µέχρι να γίνει επαλήθευση ότι
υπάρχουν νόµιµοι λόγοι που µας αφορούν και υπερισχύουν των λόγων για τους οποίους εναντιώνεστε στην επεξεργασία. ∆ικαίωµα
εναντίωσης στην επεξεργασία. Έχετε δικαίωµα να εναντιωθείτε ανά πάσα στιγµή στην επεξεργασία των προσωπικών σας δεδοµένων
στις περιπτώσεις που, όπως περιγράφεται παραπάνω, αυτή είναι απαραίτητη για σκοπούς εννόµων συµφερόντων που επιδιώκουµε ως
υπεύθυνοι επεξεργασίας. ∆ικαίωµα στη φορητότητα. Έχετε δικαίωµα να λάβετε χωρίς χρέωση τα προσωπικά σας δεδοµένα σε µορφή
που θα σας επιτρέπει να έχετε πρόσβαση σε αυτά, να τα χρησιµοποιήσετε και να τα επεξεργαστείτε µε τις κοινώς διαδεδοµένες
µεθόδους επεξεργασίας. Επίσης, έχετε δικαίωµα να µας ζητήσετε, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, να διαβιβάσουµε τα δεδοµένα και
απευθείας σε άλλον υπεύθυνο επεξεργασίας. Το δικαίωµα σας αυτό υπάρχει για τα δεδοµένα που µας έχετε παράσχει εσείς και η
επεξεργασία τους διενεργείται µε αυτοµατοποιηµένα µέσα µε βάση της συγκατάθεσή σας ή σε εκτέλεση σχετικής σύµβασης. ∆ικαίωµα
ανάκλησης της συγκατάθεσης. Όπου η επεξεργασία βασίζεται στην συγκατάθεσή σας, έχετε δικαίωµα να την ανακαλέσετε ελεύθερα,
χωρίς να θιγεί η νοµιµότητα της επεξεργασίας που βασίστηκε στη συγκατάθεσή σας προτού την ανακαλέσετε. Για να ασκήσετε
οποιοδήποτε από τα παραπάνω δικαιώµατά σας µπορείτε να απευθύνεστε στον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων,», ταχυδροµική
διεύθυνση: Βασιλίσσης Σοφίας 103, Αθήνα, email: herondpo@andersenlegal.gr, τηλέφωνο: 210-3626971 Έχετε δικαίωµα υποβολής
καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας ∆εδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr): Τηλεφωνικό Κέντρο: +302106475600, Fax:
+30210 6475628, Ηλεκτρονικό Ταχυδροµείο: contact@dpa.gr
Ασφάλεια Προσωπικών ∆εδοµένων. Η Εταιρεία εφαρµόζει κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα µε στόχο την ασφαλή
επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων και την αποτροπή τυχαίας απώλειας ή καταστροφής και µη εξουσιοδοτηµένης ή/και
παράνοµης πρόσβασης σε αυτά, χρήσης, τροποποίησης ή αποκάλυψής τους. Σε κάθε περίπτωση, ο τρόπος λειτουργίας του διαδικτύου
και το γεγονός ότι είναι ελεύθερο στον οποιονδήποτε δεν επιτρέπει να παρασχεθούν εγγυήσεις ότι µη εξουσιοδοτηµένα τρίτα πρόσωπα
δεν θα αποκτήσουν ποτέ την δυνατότητα να παραβιάσουν τα εφαρµοζόµενα τεχνικά και οργανωτικά µέτρα, αποκτώντας πρόσβαση και
προβαίνοντας ενδεχοµένως σε χρήση προσωπικών δεδοµένων για µη εξουσιοδοτηµένους ή/και αθέµιτους σκοπούς.
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Εισαγωγή - Υπεύθυνος Επεξεργασίας - Υπεύθυνος Προστασίας ∆εδοµένων (DPO): Η εταιρεία «ΗΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», (εφεξής στην παρούσα η «Εταιρεία») µε έδρα στον ∆ήµο Αθηναίων, Λεωφ. Μεσογείων αρ. 85,
µε γραφεία, στην Αθήνα, Λεωφ. Κηφισίας αρ. 124, ΤΚ 11526, ενηµερώνει ότι, για τους σκοπούς άσκησης των επιχειρηµατικών
δραστηριοτήτων της, προβαίνει σε επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων των υποκειµένων, φυσικών προσώπων (όπως ενδεικτικά, των
πελατών της, των προµηθευτών της, των µετόχων αυτής, ως και του υποψήφιου προσωπικού της), σύµφωνα µε την ισχύουσα εθνική
νοµοθεσία και τον Ευρωπαϊκό Κανονισµό 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδοµένων
προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδοµένων αυτών όπως ισχύει. Για οποιοδήποτε θέµα σχετικά µε την
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων επικοινωνήστε απευθείας µε τον Υπεύθυνο Προστασίας ∆εδοµένων (DPO) στο email:
herondpo@andersenlegal.gr τηλέφωνο: 210-3626971, fax: 210-3626974.
Τι προσωπικά δεδοµένα επεξεργαζόµαστε; Τα προσωπικά δεδοµένα που µας παρέχετε [όπως ενδεικτικά το
ονοµατεπώνυµό σας, τα στοιχεία επικοινωνίας σας, η διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδροµείου (email), ο αριθµός τηλεφώνου,
ηµεροµηνία γέννησης, αριθµός ταυτότητας, επάγγελµα, διεύθυνση, κ.λπ., τα επεξεργαζόµαστε µόνο όταν έχουµε νόµιµο λόγο να το
κάνουµε.
Ποιοι είναι οι νόµιµοι λόγοι επεξεργασίας των προσωπικών σας δεδοµένων; (α) Η εκτέλεση σύµβασης που
µας αναθέτετε ή που προτίθεστε να µας αναθέσετε, όπως για παράδειγµα η εκτέλεση ενός έργου, ή η παροχή υπηρεσιών, µε σκοπό την
εκπλήρωση των συµβατικών µας υποχρεώσεων στο ανωτέρω πλαίσιο. (β) η διαφύλαξη και προστασία των εννόµων συµφερόντων, τόσο
των δικών σας όσο και των δικών µας. Έτσι, χρησιµοποιούµε κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης (CCTV) και κάµερες ασφαλείας
προκειµένου να είµαστε σε θέση να προστατεύουµε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και λοιπών εγκαταστάσεων της
Εταιρείας, καθώς επίσης, για τον ίδιο λόγο καταγράφουµε τα στοιχεία των επισκεπτών, εργολάβων που εισέρχονται στις εγκαταστάσεις
της Εταιρείας για να εκτελέσουν έργα κ.ο.κ. της Εταιρείας και τους χορηγούµε κάρτες πρόσβασης στους χώρους της Εταιρείας. (γ) η
συµµόρφωση µε υποχρέωση που επιβάλλεται από το νόµο, όπως για παράδειγµα η δηµοσίευση πράξεων και στοιχείων της ανώνυµης
εταιρίας (συµπεριλαµβανοµένων και στοιχείων φυσικών προσώπων, όπως µετόχων, µελών ∆.Σ. ή στελεχών της Εταιρείας), σύµφωνα µε
το άρθρ. 7β του Ν. 2190/1920, ως τροποποιηµένος ισχύει, η γνωστοποίηση συναλλαγών υπόχρεων προσώπων στο Χρηµατιστήριο, η
διαχείριση αιτηµάτων για αποζηµίωση από προκληθέντα ατυχήµατα κατά την εκτέλεση ενός έργου, η διαχείριση δικαστικών υποθέσεων
κτλ. (δ) η συγκατάθεση που παρέχετε υπό τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις που θέτει το νοµικό πλαίσιο. (ε) η πρόδηλη δηµοσιοποίηση
από το υποκείµενο των δεδοµένων και η επεξεργασία που είναι απαραίτητη για την προστασία ζωτικών συµφερόντων του υποκειµένου
των δεδοµένων ή άλλου φυσικού προσώπου (στην περίπτωση που το υποκείµενο είναι ανίκανο σωµατικά ή νοµικά να συγκατατεθεί)
είναι οι νόµιµοι λόγοι για τους οποίους επεξεργαζόµαστε τυχόν παρεχόµενες πληροφορίες που αφορούν δεδοµένα υγείας.
Πώς και γιατί χρησιµοποιούµε τα προσωπικά δεδοµένα σας; Για την ορθή τήρηση των συµβατικών µας
δεσµεύσεων και την διατήρηση της µεταξύ µας επικοινωνίας. Από την µεταξύ µας συµβατική σχέση (είτε πρόκειται για σύµβαση
εκτέλεσης εργασιών από εργολάβο/υπεργολάβο, σύµβαση προµήθειας, σύµβαση παροχής υπηρεσιών κ.α., είτε πρόκειται για την
επεξεργασία προσωπικών δεδοµένων σε προσυµβατικό στάδιο), αντλούµε και χρησιµοποιούµε τις πληροφορίες που απαιτούνται για την
οµαλή εξέλιξη της µεταξύ µας συνεργασίας, όπως για παράδειγµα για την υπογραφή τροποποιητικών πράξεων της κύριας σύµβασης
έργου, την διαχείριση των οικονοµικών εκκρεµοτήτων που τυχόν απορρέει από κάποια συνεργασία κ.α. Για την επικοινωνία µας µαζί
σας και τη διαχείριση της σχέσης µας µε εσάς. Ενδέχεται να χρειαστεί να επικοινωνήσουµε µαζί σας µέσω email ή τηλεφώνου για
διαχειριστικούς λόγους, όπως για παράδειγµα για την ενηµέρωση αναφορικά µε την πορεία της µεταξύ µας συνεργασίας, για τον
ορισµό µιας επαγγελµατικής συνάντησης υποψηφίου προσωπικού, για την διαχείριση λοιπών αιτηµάτων ή παραπόνων σας κ.α. Για τη
συµµόρφωση µε τις νοµικές υποχρεώσεις. Όταν για παράδειγµα δηµοσιεύουµε στην ιστοσελίδα µας, στο διαδικτυακό χώρο του ΓΕΜΗ,
αποφάσεις της Γενικής Συνέλευσης ή/και του ∆ιοικητικού Συµβουλίου της Εταιρείας (συµπεριλαµβανοµένων και στοιχείων φυσικών
προσώπων), µε καταστατική εξουσιοδότηση ορίζουµε και γνωστοποιούµε ως εκπροσώπους της Εταιρείας τρίτα φυσικά πρόσωπα για τη
διενέργεια πράξεων που άπτονται των επιχειρηµατικών της δραστηριοτήτων. Για τη διαφύλαξη των εννόµων συµφερόντων µας και την
προστασία προσώπων και αγαθών. Όταν χρησιµοποιούµε κλειστά κυκλώµατα τηλεόρασης (CCTV) και κάµερες ασφαλείας προκειµένου
να είµαστε σε θέση να προστατεύουµε την ασφάλεια φυσικών προσώπων, υλικών και των εγκαταστάσεων της εταιρίας. Για την
εγγραφή στα newsletters και την αποστολή ενηµερώσεων και προσφορών: Για την εγγραφή στα newsletters, την αποστολή
ενηµέρωσης και των προσφορών θα πρέπει να µας δώσετε την διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας (email). Με την εγγραφή
και την αντίστοιχη συγκατάθεση σας, θα µπορείτε να απολαµβάνετε όλες µας τις ενηµερώσεις και προσφορές που αποστέλλουµε µέσω
ηλεκτρονικών µηνυµάτων και µηνύµατα κειµένου ή Instant messaging µέσω σχετικών υπηρεσιών (για παράδειγµα µε SMS, Viber, Push
Notifications κ.ά.). Για τη ∆ηµιουργία Λογαριασµού Μέλους: Για την δηµιουργία Λογαριασµού Μέλους θα πρέπει να µας δώσετε την
διεύθυνση του ηλεκτρονικού ταχυδροµείου σας (email) και να ορίσετε τους δικούς σας προσωπικούς κωδικούς πρόσβασης. Για την
εξατοµικευµένη επικοινωνία (profiling): Θέλοντας να σας προσφέρουµε την καλύτερη δυνατή εµπειρία, τα προσωπικά δεδοµένα που
συλλέγονται στο πλαίσιο της συµβατικής µας σχέσης, ενδέχεται να χρησιµοποιούνται για αποστολή εξατοµικευµένων ενηµερώσεων,
εφόσον έχετε δώσει τη συγκατάθεσή σας, υπό τις συγκεκριµένες προϋποθέσεις που θέτει το νοµικό πλαίσιο.
Πού κοινοποιούνται τα δεδοµένα σας; Η ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ κοινοποιεί τα προσωπικά σας
δεδοµένα στις ακόλουθες κατηγορίες αποδεκτών: Κρατικές αρχές, Φορείς επιβολής του νόµου: Όταν αυτό είναι απαραίτητο για την
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ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ
Άρθρο Γ1: Ορισµοί Γ1.1 Οι όροι που περιλαµβάνονται στη Σύµβαση µε κεφαλαία και δεν ορίζονται διαφορετικά θα
έχουν την έννοια που τους αποδίδεται: α) στο Ν.2773/1999 (ΦΕΚ Α΄ 286/22.12.1999), β) στο Ν. 4001/2011 (ΦΕΚ Α’
179/22.08.2011), γ) στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας («Κ∆ΕΣΜΗΕ»)
(Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ. αρ. 57/2012, ΦΕΚ 103Β/31.01.2012), δ) στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας («ΚΣΗΕ»)
(Απόφαση Ρ.Α.Ε. υπ. αρ. 56/2012, ΦΕΚ 104Β/31.01.2012), ε) στον Κώδικα ∆ιαχείρισης Ηλεκτρικών Συστηµάτων Μη
∆ιασυνδεδεµένων Νησιών («ΚΜ∆Ν») (Απόφαση ΡΑΕ υπ’ αρ. 39/2014, ΦΕΚ Β’ 304/11.02.2014) και στ) στην απόφαση του
Υφυπουργού ΠΕΚΑ «Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» (ΦΕΚ Β΄ 832/09-04-2013), σύµφωνα µε τις
διατάξεις της παραγράφου 1 του άρθρου 138 του ν. 4001/2011, ύστερα από σχετική γνώµη της Ρ.Α.Ε., όπως το σύνολο των ως
άνω διατάξεων εκάστοτε τροποποιούνται, αντικαθίστανται και ισχύουν. Γ1.2 Οποιαδήποτε αναφορά που γίνεται στη
Σύµβαση σε Νόµο, Προεδρικό ∆ιάταγµα, Υπουργική Απόφαση καθώς και κάθε άλλο διάταγµα, κανονιστική πράξη, απόφαση,
κανονισµό ή σε οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική πράξη, θα νοείται ως αναφορά σε Νόµο, Προεδρικό ∆ιάταγµα, Υπουργική
Απόφαση καθώς και σε κάθε άλλο διάταγµα, κανονιστική πράξη, απόφαση, κανονισµό ή σε οποιαδήποτε άλλη νοµοθετική
πράξη, όπως εκάστοτε ισχύουν. Γ1.3 Συµφωνείται ότι τυχούσες τροποποιήσεις των παραπάνω νόµων και κανονιστικών
διατάξεων ή/και θέσπιση νέων, στον βαθµό που είναι αναγκαστικού δικαίου, θα δεσµεύουν τα Μέρη από την ηµεροµηνία
ισχύος τους και θα θεωρείται ότι ενσωµατώνονται χωρίς περαιτέρω τύπο ή διατύπωση στη Σύµβαση, τροποποιώντας ή
καταργώντας τυχόν υφιστάµενους όρους της Σύµβασης που έρχονται σε αντίθεση µε αυτούς, χωρίς η τροποποίηση αυτή να
αποτελεί λόγο καταγγελίας της Σύµβασης, εκτός εάν εκ της υιοθέτησής τους επέρχεται ουσιώδης δυσµενής επίδραση, η
οποία δύναται να καταστήσει ιδιαίτερα επαχθή την εκτέλεση της Σύµβασης για κάποιο από τα Μέρη, το Μέρος αυτό θα
δικαιούται να προβεί σε καταγγελία της Σύµβασης µε προηγούµενη έγγραφη ειδοποίηση εντός δέκα (10) εργασίµων ηµερών.
Γ1.4 Με την επιφύλαξη των διατάξεων των Γενικών Όρων 1.1 και 1.2 ανωτέρω, για τους σκοπούς της Σύµβασης: Γ1.4.1
Ως «Εγκατάσταση» του Πελάτη νοείται κάθε εγκατάσταση κυριότητας ή/και εκµετάλλευσης του Πελάτη, η οποία ορίζεται
ειδικότερα στην Αίτηση. Γ1.4.2 Ως «Μετρητής» νοείται η µετρητική διάταξη, η οποία έχει εγκατασταθεί στο σηµείο
κατανάλωσης και σύνδεσης της Εγκατάστασης του Πελάτη µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα
στον Κώδικα ∆ιαχείρισης του Συστήµατος, στον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας, και στον Κώδικα Μ∆Ν, ως
κατωτέρω ορίζονται περαιτέρω, υπό τα ειδικότερα στοιχεία που ορίζονται στην Αίτηση. Γ1.4.3 Ως «∆ιαχειριστής
Μεταφοράς του Συστήµατος» νοείται η ανώνυµη εταιρεία «Ανεξάρτητος ∆ιαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας
Α.Ε.» (εφεξής Α∆ΜΗΕ). Γ1.4.4 Ως «∆ιαχειριστής ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης» νοείται η ανώνυµη εταιρεία «∆ιαχειριστής
ΑΠΕ & Εγγυήσεων Προέλευσης Α.Ε.» (εφεξής ∆ΑΠΕΕΠ) Γ1.4.5 Ως «∆ιαχειριστής της Αγοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας» νοείται
η ανώνυµη εταιρεία «Ελληνικό Χρηµατιστήριο Ενέργειας Α.Ε.» (εφεξής ΕΧΕ) Γ1.4.6 Ως «∆ιαχειριστής του ∆ικτύου
∆ιανοµής» νοείται η ανώνυµη εταιρεία «∆ιαχειριστής του Ελληνικού ∆ικτύου ∆ιανοµής Ηλεκτρικής Ενέργειας» (εφεξής
∆Ε∆∆ΗΕ) στην οποία έχει ανατεθεί η διαχείριση του ελληνικού δικτύου διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας και η διαχείριση του
δικτύου των Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών. Γ1.4.7 Ως «Μη ∆ιασυνδεδεµένα Νησιά» (εφεξής Μ∆Ν) νοούνται τα νησιά της
Ελληνικής επικράτειας, των οποίων το δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας δεν συνδέεται µε το ελληνικό σύστηµα
µεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και το ελληνικό δίκτυο διανοµής ηλεκτρικής ενέργειας της ηπειρωτικής χώρας.
Άρθρο Γ2: Αντικείµενο Γ2.1 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει την υποχρέωση να προµηθεύει ηλεκτρική ενέργεια στις
Εγκαταστάσεις του Πελάτη (κατά τα αναφερόµενα στην Αίτηση) σύµφωνα µε τους όρους της παρούσης και τις διατάξεις της
κείµενης νοµοθεσίας και ο Πελάτης παραλαµβάνει την ηλεκτρική ενέργεια, την οποία ο Προµηθευτής προµηθεύει στις
Εγκαταστάσεις του, καταβάλλοντας εµπροθέσµως και προσηκόντως τις αµοιβές και χρεώσεις που προβλέπονται στην
παρούσα και στην κείµενη νοµοθεσία. Γ2.2 Καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης, ο Πελάτης συµφωνεί ότι ο Προµηθευτής
θα είναι ο µοναδικός πάροχος ηλεκτρικής ενέργειας στις Εγκαταστάσεις του και ότι θα καταναλώνει την ηλεκτρική ενέργεια
αποκλειστικά ο ίδιος και µόνο για τη χρήση που προβλέπεται στη Σύµβαση και στην κείµενη νοµοθεσία.
Άρθρο Γ3: Υποχρεώσεις - ∆ηλώσεις - Εγγυήσεις Γ3.1 Ο Προµηθευτής δηλώνει και εγγυάται προς τον
Πελάτη ότι, ως έχει από το νόµο και τα συναλλακτικά ήθη υποχρέωση: Γ3.1.1 Θα τηρεί τον Κώδικα ∆ιαχείρισης του
Ελληνικού Συστήµατος Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (εφεξής «Κ∆Σ»), τον Κώδικα Συναλλαγών Ηλεκτρικής Ενέργειας
(εφεξής «ΚΣΗΕ»), τον Κώδικα διαχείρισης ηλεκτρικών συστηµάτων Μη ∆ιασυνδεδεµένων Νησιών (εφεξής «ΚΜ∆Ν») και τον
Κώδικα Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες (εφεξής «ΚΠΗΕ»), ως εκάστοτε τροποιηµένοι ισχύουν, καθ’ όλη τη
διάρκεια ισχύος της Σύµβασης. Γ3.1.2 Θα αναλάβει την υποχρέωση µετά την υπογραφή της παρούσης, να ενεργήσει κάθε
νόµιµα προβλεπόµενη πράξη, προκειµένου να καταχωρηθεί στον οικείο πίνακα, που τηρείται στον αρµόδιο κατά περίπτωση
∆ιαχειριστή, ως Εκπρόσωπος Φορτίου για τον Υποσταθµό ή/και τον/τους Μετρητή/ές του Πελάτη, σύµφωνα µε τα οριζόµενα
στο άρθρο 4 της παρούσης. Γ3.1.3 Θα ανταποκρίνεται καθ’ όλη τη διάρκεια της παρούσης, χωρίς καθυστέρηση και θα
διαχειρίζεται το σύνολο των παραπόνων ή/και αιτηµάτων του Πελάτη, κατόπιν αµοιβαίας ενηµέρωσης και συνεργασίας, και
ότι θα παρέχει στον Πελάτη το σύνολο των πληροφοριών που προβλέπονται από το νόµο σε σχέση µε το αντικείµενο της
παρούσης. Γ3.1.4 Έχει καταρτίσει και εφαρµόζει «Κώδικα ∆εοντολογίας Επικοινωνίας µε Πελάτη» µε στόχο την εν γένει
προστασία των καταναλωτών από µη διαφανείς, επιθετικές ή παραπλανητικές πρακτικές επικοινωνίας και προώθηση
προσφορών. Γ3.1.5 Θα υπέχει ευθύνη αποζηµιώσεως του Πελάτη για τυχούσες ζηµίες του από διακοπές της παροχής
ηλεκτρικού ρεύµατος που οφείλονται σε δόλο ή βαριά αµέλειά του αλλά δεν θα µπορεί να υπέχει ευθύνη αποζηµιώσεως για
διακοπές της παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος που οφείλονται σε αίτια πέραν του δικού του ελέγχου, σε τυχηρά γεγονότα, σε
πτώσεις της τάσεως, σε διακοπές του Συστήµατος ή/και του ∆ικτύου, συµπεριλαµβανοµένων των περικοπών, των
δυσλειτουργιών ή των περιορισµών για εκτέλεση εργασιών ή οποιαδήποτε άλλη αιτία, σε Ανωτέρα Βία, όπως αυτή ορίζεται
κατωτέρω ή σε Καταστάσεις Έκτακτης Ανάγκης, ως αυτές ορίζονται στην κείµενη νοµοθεσία. Γ3.1.6 Θα παράσχει στον
Πελάτη, σε περίπτωση λύσεως της παρούσης, πληροφορίες σχετικά µε τον ή/και τους Μετρητές του όπως και κάθε άλλη µη
Εµπιστευτική Πληροφορία, που αφορά στη Σύµβαση και απαιτείται για την επιλογή άλλου Προµηθευτή. Οι πληροφορίες αυτές
θα παρέχονται εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών από την υποβολή σχετικού εγγράφου αιτήµατος του Πελάτη στον
Προµηθευτή (ενδεικτικά: στοιχεία µετρήσεων και καταναλώσεων, όπως ελήφθησαν από τον Α∆ΜΗΕ κλπ.). Γ3.2 Ο Πελάτης
δηλώνει και εγγυάται προς τον Προµηθευτή ότι: Γ3.2.1 Έχει και διατηρεί στις Εγκαταστάσεις του εγκατεστηµένους
Μετρητές, προκειµένου να καθίσταται εφικτή η µέτρηση της ηλεκτρικής ενέργειας την οποία απορροφά και να καταστεί
εφικτή η εκτέλεση της παρούσης. Γ3.2.2 Θα εξοφλεί νοµίµως και εµπροθέσµως όλα τα τιµολόγια που του αποστέλλει ο
Προµηθευτής, σύµφωνα µε τους όρους του άρθρου 9 κατωτέρω. Γ3.2.3 Θα χορηγεί όλες τις κατά νόµον εξουσιοδοτήσεις
στον Προµηθευτή, ώστε οι µετρητές του Πελάτη να καταχωρούνται και εκπροσωπούνται από τον Προµηθευτή σύµφωνα µε το
άρθρο 131 του Κ∆Σ, όπως εκάστοτε ισχύει. Οι εξουσιοδοτήσεις αυτές θα αποτελούν αναπόσπαστο µέρος της Συµβάσεως και
συνολικής Συµφωνίας των Μερών. Για όσες από τις εξουσιοδοτήσεις αυτές προβλέπεται συγκεκριµένος τύπος από την
κείµενη νοµοθεσία, ο Πελάτης υποχρεούται να τις χορηγεί σύµφωνα µε τον προβλεπόµενο τύπο. Γ3.2.4 Θα ενηµερώσει
εγγράφως τον Προµηθευτή, σε περίπτωση µετεγκατάστασής του, υποβάλλοντας σχετική Αίτηση, τουλάχιστον τριάντα (30)
ηµέρες προ της ηµεροµηνίας µετεγκατάστασής του. Γ3.2.5 Θα ενηµερώσει εγγράφως τον Προµηθευτή, σε οποιαδήποτε
άλλη περίπτωση επιθυµεί την τροποποίηση όρων της Σύµβασης (ενδεικτικά: σε περίπτωση αλλαγής των στοιχείων
επικοινωνίας του Πελάτη όπως π.χ. της διευθύνσεως αποστολής των Λογαριασµών Κατανάλωσης), υποβάλλοντας σχετική
Αίτηση, τουλάχιστον τριάντα (30) ηµέρες προ της επιθυµητής ηµεροµηνίας τροποποίησης της παρούσης. Γ3.2.6 Ο Πελάτης
δεν δύναται να ασκήσει το δικαίωµα αλλαγής Προµηθευτή, εάν δεν έχει προηγουµένως εξοφλήσει ολοσχερώς τις
ληξιπρόθεσµες οφειλές που απορρέουν από την αρχική Σύµβαση, ή, εάν δεν έχει πρώτα προβεί σε διακανονισµό των
ληξιπρόθεσµων οφειλών του προς τον Προµηθευτή του, στο πλαίσιο της πολιτικής διακανονισµών που αυτός εφαρµόζει

(Τροποποίηση ΥΑ «Κώδικας Προµήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας σε Πελάτες» ΦΕΚ Β’ 1463/24.05.2016).
Άρθρο Γ4: ∆ιάρκεια Γ4.1 Υπό την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων της παρούσης, η Σύµβαση συµφωνείται αορίστου
χρόνου, τίθεται σε ισχύ κατά την ως άνω ηµεροµηνία υπογραφής της από τα Μέρη και µπορεί να καταγγελθεί σύµφωνα µε
τα οριζόµενα στο άρθρο 11, η δε επέλευση των εννόµων αποτελεσµάτων αυτής θεωρείται ότι αρχίζει από την ηµέρα και ώρα
που ειδικότερα ορίζεται στο κάτωθι άρθρο 12 («Ηµεροµηνία Έναρξης Προµήθειας»). Γ4.2 Με την υπογραφή της παρούσης,
ο Πελάτης εξουσιοδοτεί τον Προµηθευτή να υποβάλλει στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ήλωση Εκπροσώπησης Μετρητή Φορτίου
για όλους τους Μετρητές του. Τα έννοµα αποτελέσµατα της Συµβάσεως θεωρείται ότι αρχίζουν κατά τα διαλαµβανόµενα στον
άρθρο 12 της παρούσης.
Άρθρο Γ5: Ηλεκτρικές Εγκαταστάσεις Παροχής – Παραλαβής Ηλεκτρικής Ενέργειας &
Πρόσβαση σε Μετρητές Γ5.1 Ο Προµηθευτής θα παραδίδει την ηλεκτρική ενέργεια, η οποία αποτελεί το
αντικείµενο της παρούσης, στο Σύστηµα, ενώ ο Πελάτης θα την παραλαµβάνει στους Μετρητές των Εγκαταστάσεών του από
το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο συµπεριλαµβανοµένου του ∆ικτύου Μ∆Ν, σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στην κείµενη
νοµοθεσία. Γ5.2 Ο Πελάτης ευθύνεται για την φύλαξη των Εγκαταστάσεων καθώς και των συσκευών του αρµοδίου
∆ιαχειριστή που βρίσκονται στις Εγκαταστάσεις του και υπόσχεται ότι δεν θα προβεί σε οποιαδήποτε επαφή, επέµβαση ή
καθ’ οιονδήποτε τρόπο παραβίαση των εγκαταστάσεων και συσκευών αυτών, συµπεριλαµβανοµένων των µετρητών. Σε κάθε
περίπτωση βλάβης, φθοράς, ή αλλοίωσης των εγκαταστάσεων παροχής ηλεκτρικού ρεύµατος µετά από επέµβαση του
Πελάτη ή των προστηθέντων αυτού, ο Πελάτης ρητώς αποδέχεται δια της παρούσης την ιδία ευθύνη του. Γ5.3 Εις
περίπτωσιν καθ’ ην ο Πελάτης αντιληφθεί ότι κάποιος Μετρητής έχει υποστεί ζηµιά ή βλάβη, οφείλει να ενηµερώσει αµέσως
τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή και τον Προµηθευτή, εγγράφως. Γ5.4 Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο Πελάτης µεταφερθεί, αποκτήσει ή
δηµιουργήσει νέες Εγκαταστάσεις, που θα απαιτούν νέα σύνδεση µε το Σύστηµα ή το ∆ίκτυο, συµπεριλαµβανοµένου του
∆ικτύου Μ∆Ν ή/και νέους µετρητές, τότε ο Πελάτης φέρει την υποχρέωση της προµήθειας των ως άνω µετρητών, σε
συνεργασία µε τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή ∆ικτύου. Γ5.5 Οιεσδήποτε δαπάνες προµηθείας, εγκαταστάσεως ως και
συντηρήσεως ηλεκτρολογικού εξοπλισµού µεταξύ των σηµείων συνδέσεων των Μετρητών και των εσωτερικών ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων του Πελάτη, βαρύνουν τον τελευταίο αποκλειστικώς. Γ5.6 Ο Πελάτης οφείλει να επιτρέπει στους
εξουσιοδοτηµένους προστηθέντες, εκπροσώπους, υπαλλήλους, υπεργολάβους κ.ο.κ. του ∆Ε∆∆ΗΕ, του Α∆ΜΗΕ και του
Προµηθευτή την πρόσβαση εις τις Εγκαταστάσεις του ώστε οι ως άνω αναφερόµενοι να δύνανται να εκπληρώνουν τις
αρµοδιότητες και υποχρεώσεις τους κατά την παρούσα Σύµβαση και την κείµενη νοµοθεσία. Γ5.7 Εις περίπτωσιν µονίµου
βλάβης του Μετρητή, ο ∆ιαχειριστής υποχρεούται να µεριµνήσει δια την άµεση αντικατάσταση του Μετρητή, σε συνεννόηση
µε τον Προµηθευτή για την τελική χρέωση του κόστους του Μετρητή.
Άρθρο Γ6: Μετρήσεις Κατανάλωσης Γ6.1 Υπό την επιφύλαξη των διατάξεων του Γενικού Όρου 7.2 κατωτέρω,
τα ποσά που θα τιµολογούνται από τον Προµηθευτή προς τον Πελάτη για τις ποσότητες ηλεκτρικής ενέργειας που
προµήθευσε ο Προµηθευτής στον Πελάτη, σύµφωνα µε τις διατάξεις του άρθρου 7 κατωτέρω, θα υπολογίζονται βάσει των
ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας που καταµετρώνται ωριαίως, µηνιαίως ή κατ’ άλλη τακτή ή µη χρονική βάση στους
Μετρητές του Πελάτη (όπως αυτοί αναφέρονται στην Αίτηση) εντός χρονικού διαστήµατος ενός (1) ηµερολογιακού µήνα
(«Περίοδος Τιµολόγησης»). Οι Μετρητές οι οποίοι έχουν τοποθετηθεί στα σηµεία προµηθείας των Εγκαταστάσεων του Πελάτη
από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, καταχωρούνται στη βάση δεδοµένων µετρητών την οποία καταρτίζει και τηρεί ο Α∆ΜΗΕ,
σύµφωνα µε τα ειδικότερα οριζόµενα στον Κ∆Σ. Γ6.2 Ρητώς συµφωνείται δια της παρούσης ότι το σύνολο της καταµετρηθείσης ποσότητος ηλεκτρικής ενέργειας θα λογίζεται ως ηλεκτρική ενέργεια η οποία παρεσχέθη υπό του Προµηθευτού. Γ
6.3 Εις περίπτωσιν καθ’ ην ο Προµηθευτής αδυνατεί να εκδώσει λογαριασµό βάσει των ποσοτήτων ηλεκτρικής ενέργειας
που µετρήθηκαν πραγµατικά, είτε λόγω βλάβης Μετρητού, είτε λόγω καθυστερήσεως αποστολής ή ακόµα και λόγω µη
αποστολής των µετρήσεων από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή, ούτος διατηρεί το δικαίωµα να προβεί εις εύλογη εκτίµηση των
χρεώσεων που θα επιβάλλει εις τον Πελάτη, σύµφωνα µε τις διαθέσιµες µετρήσεις ή τα ιστορικά στοιχεία του Πελάτη. Ο
Προµηθευτής υποχρεούται να αναπροσαρµόσει τους ως άνω λογαριασµούς µόλις οι πραγµατικές ποσότητες καταστούν
διαθέσιµες. Εάν οι πραγµατικές ποσότητες δεν είναι δυνατόν να προσδιοριστούν, ο υπολογισµός τους γίνεται βάσει των
εκκαθαρισθέντων από τον ΛΑΓΗΕ ή/και τον Α∆ΜΗΕ ποσοτήτων, σύµφωνα µε τον ΚΣΗΕ ή/και τον Κ∆Σ. Το σύνολο των
απαραίτητων ενεργειών για τη λήψη των αναγκαίων ενδείξεων του Μετρητή προς τους αρµοδίους ∆ιαχειριστές ∆ικτύου &
Μεταφοράς και τον Λειτουργό Αγοράς αντίστοιχα, πραγµατοποιείται µε ευθύνη του Προµηθευτή. Γ6.4 Ο Προµηθευτής
δικαιούται να απαιτήσει τον έλεγχο Μετρητή, κατόπιν ενηµέρωσης και, ενδεχοµένως, παρουσίας του Πελάτη, όταν θεωρεί
ότι η λειτουργία του δεν είναι ακριβής και φέρει το κόστος του ελέγχου εάν αποδειχθεί ότι η λειτουργία του είναι ακριβής.
Εάν από τον έλεγχο προκύψει ότι η λειτουργία του Μετρητή δεν είναι ακριβής, ο Προµηθευτής οφείλει να αναπροσαρµόσει
τα ποσά που χρεώθηκαν ενώ το κόστος του ελέγχου στην περίπτωση αυτή βαρύνει τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή. Η επίκληση από
πλευράς του Πελάτη αντιρρήσεων ως προς την ακρίβεια λειτουργίας ενός Μετρητή δεν απαλλάσσει αυτόν από την
υποχρέωση έγκαιρης εξόφλησης των τιµολογίων που εκδίδει και αποστέλλει ο Προµηθευτής, σύµφωνα µε τα ειδικότερα
οριζόµενα στο άρθρο 9 της παρούσης Συµβάσεως.
Άρθρο Γ7: Χρεώσεις - Συµφωνηθείσες Τιµές Γ7.1 Ο Πελάτης υποχρεούται, κατά την διάρκεια ισχύος της
Συµβάσεως, να εξοφλεί πλήρως και ολοσχερώς στον Προµηθευτή το συµφωνηθέν τίµηµα για κάθε µονάδα ηλεκτρικής
ενέργειας που προµηθεύεται από τον τελευταίο (εφ’ εξής η «Συµφωνηθείσα Τιµή») συν τον εκάστοτε αναλογούντα ΦΠΑ, που
ορίζεται, ανά Εγκατάσταση. Γ7.2 Οι χρεώσεις που επιβάλλονται από τον Προµηθευτή για την προµήθεια ηλεκτρικής
ενέργειας στις Εγκαταστάσεις του Πελάτη υπολογίζονται βάσει (κατά φθίνουσα σειρά ισχύος) των Ειδικών Όρων, της
δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης Αίτησης, ως και των Γενικών Όρων της παρούσης. Υπό την
επιφύλαξη των Ειδικών Όρων της παρούσης, ο τρέχων Τιµοκατάλογος Χρεώσεων του Προµηθευτή δύναται να αναπροσαρµόζεται κατά τα διαλαµβανόµενα στον ΚΠΗΕ ανά εξάµηνο, ακυρώνει κάθε προηγούµενο και ισχύει σύµφωνα µε τους Γενικούς
Όρους της παρούσης. Γ7.3 Ο Προµηθευτής προβαίνει σε διακριτές χρεώσεις του Πελάτη, ήτοι για την κατανάλωσή του όσον
αφορά τις «Ανταγωνιστικές Χρεώσεις» Ηλεκτρικής Ενέργειας (ισχύς, ενέργεια, εκποµπές διοξειδίου του άνθρακα), τις
«Μονοπωλιακές (Ρυθµιζόµενες) Χρεώσεις» (∆ίκτυο Μεταφοράς, ∆ίκτυο ∆ιανοµής, Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας) και
οποιαδήποτε άλλη χρέωση υποχρεούται να επιβάλλει στον Πελάτη εκ της εν γένει σχετικής νοµοθεσίας. Γ7.4 Ο
Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα να αναπροσαρµόσει τη Συµφωνηθείσα Τιµή, µε σχετική έγγραφη γνωστοποίηση στον
Πελάτη, εξήντα (60) ηµερολογιακές ηµέρες πριν από τη λήξη εφαρµογής των ως άνω αναφερόµενων Ειδικών Όρων ή/και
της δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένης και υπογεγραµµένης Αίτησης, κατά τα διαλαµβανόµενα υπό Γ7.2 ανωτέρω. Στην
περίπτωση αυτή ο Πελάτης δικαιούται εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από τη λήψη της γνωστοποίησης,
εφόσον δεν συµφωνεί µε τη νέα Τιµή, να καταγγείλει µονοµερώς τη Σύµβαση. Η καταγγελία θα έχει ισχύ από την ηµεροµηνία
εφαρµογής των αυξηµένων Τιµολογίων. Από την ηµεροµηνία γνωστοποίησης της καταγγελίας της Συµβάσεως από τον
Πελάτη, ο Προµηθευτής υποχρεούται εντός δέκα (10) ηµερολογιακών ηµερών να ενηµερώσει σχετικά τον αρµόδιο
∆ιαχειριστή. Γ7.5 O Προµηθευτής διατηρεί το δικαίωµα να εφαρµόσει διακριτή Χρέωση ∆ιακύµανσης της Οριακής Τιµής
Συστήµατος Ex-ante (εφεξής ΟΤΣ), όπως αυτή δηµοσιεύεται καθηµερινά στην ιστοσελίδα του Α∆ΜΗΕ
(http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-ilektrikis-energeias/ anafores-dimosieyseis- agoras) καθ’
όλη την διάρκεια ισχύος της παρούσης, ως εξής: Εφόσον η µέση µηνιαία τιµή της ΟΤΣ κυµαίνεται από 40 έως 50 €/MWh, η
Συµφωνηθείσα Τιµή παραµένει αµετάβλητη, ως προς τις διακυµάνσεις της ΟΤΣ. Στην περίπτωση κατά την οποία η µέση
µηνιαία ΟΤΣ κυµαίνεται εκτός των ως άνω ορίων, η Χρέωση ∆ιακύµανσης ΟΤΣ υπολογίζεται και χρεώνεται ή πιστώνεται
διακριτά και ισόποσα στο λογαριασµό ηλεκτρικής ενέργειας του Πελάτη.
Άρθρο Γ8: Καταβολή Εγγύησης Γ8.1 Ο Πελάτης αναλαµβάνει την υποχρέωση να καταβάλλει στον Προµηθευτή,
ως εγγύηση για την εµπρόθεσµη εξόφληση των τιµολογίων του άρθρου 9, το χρηµατικό ποσό που αναφέρεται στην Αίτηση.
Το ποσό της εγγύησης θα περιλαµβάνεται στο πρώτο τιµολόγιο, που θα αποστείλει ο Προµηθευτής στον Πελάτη εκτός εάν
άλλως προβλέπεται στην Αίτηση. Το ύψος της εγγύησης, δεν δύναται να υπερβαίνει το εκτιµώµενο ποσό κατανάλωσης
ηλεκτρικής ενέργειας δύο (2) µηνών. Γ8.2 Το ποσό της εγγύησης θα επιστραφεί ατόκως στον Πελάτη κατά τη λήξη της
παρούσης, υπό την προϋπόθεση ότι κατά το χρόνο αυτό δεν υφίστανται οφειλές, χωρίς καµία εκ τόκων προσαύξηση. Σε
περίπτωση που υφίσταται ανεξόφλητο υπόλοιπο, θα αφαιρούνται τα ποσά που οφείλει ο Πελάτης στον Προµηθευτή.
Άρθρο Γ9: Τιµολόγηση – Όροι Πληρωµής Γ9.1 Ο Προµηθευτής υποχρεούται στην έκδοση και αποστολή
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H Ανώνυµη Εταιρεία µε την επωνυµία ΗΡΩΝ ΘΕΡΜΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ, εδρεύουσα στην Αθήνα, επί της Λεωφ.
Μεσογείων 85, ΤΚ 11526, ΑΦΜ 099810593, αρµοδιότητος ∆ΟΥ ΦΑΕ ΑΘΗΝΩΝ, Αριθµό ΓΕΜΗ: 005805601000 και µε Κωδικό
Μητρώου Συµµετεχόντων «29XHERONTHERMELC» (εφεξής: «Προµηθευτής») και ο Πελάτης, τα στοιχεία του οποίου
καταγράφονται στη συνηµµένη δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση Προµήθειας Ηλεκτρικής
Ενέργειας (εφεξής: «Αίτηση») µε αύξοντα αριθµό ίδιο µε την παρούσα σύµβαση (εφεξής η «Σύµβαση») συµφωνούν για την
προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας, σύµφωνα µε τους ακόλουθους όρους και συµφωνίες:
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Άρθρο Γ12: Περίοδος Έναρξης Προµήθειας Ρητώς συµφωνείται ότι ως Ηµεροµηνία Ενάρξεως Προµηθείας ηλεκτρικής
ενέργειας, ορίζεται η πρώτη ηµέρα προµηθείας ηλεκτρικής ενέργειας στον Πελάτη από τον Προµηθευτή.
Άρθρο Γ13: Γεγονότα Ανωτέρας Βίας Γ13.1 Για τους σκοπούς της Συµβάσεως ως «Γεγονός Ανωτέρας Βίας»
νοείται οιοδήποτε γεγονός το οποίον επηρεάζει την εκτέλεσην της Συµβάσεως, µη δυνάµενο να προβλεφθεί ή προληφθεί
παρά την επιµέλεια του συµβαλλοµένου Μέρους που το επικαλείται (όπως ενδεικτικώς: θεοµηνίες, στάσεις κατά του
πολιτεύµατος, πόλεµοι, εξεγέρσεις, σεισµοί, καταιγίδες, τυφώνες, πληµµύρες, εκρήξεις, απεργίες υπό αναγνωρισµένων
ενώσεων εργαζοµένων, ανταπεργίες, µέτρα, απαγορεύσεις και παρεµβάσεις δηµοσίων αρχών (π.χ. αστυνοµία, πυροσβεστική), τροµοκρατικές ενέργειες, παρεµπόδιση των παρεχοµένων υπηρεσιών από τοπικούς φορείς ή /και κατοίκους της
περιοχής, τεχνικοί περιορισµοί και βλάβες στις διεθνείς διασυνδέσεις της χώρας ή / και σε άλλα διασυνδεδεµένα
συστήµατα µεταφοράς ενεργείας, τεχνικοί περιορισµοί και βλάβες στο Σύστηµα Μεταφοράς και στο ∆ίκτυο ∆ιανοµής
Ηλεκτρικής Ενέργειας συµπεριλαµβανοµένου του ∆ικτύου Μ∆Ν, τυχούσες ενέργειες ή παραλείψεις του ∆ιαχειριστή του
Συστήµατος και του ∆ιαχειριστή του ∆ικτύου, οι οποίες έχουν ως αποτέλεσµα την µη τήρηση και εφαρµογή του κανονιστικού
πλαισίου της αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας), εκφεύγων δε του ελέγχου του Μέρους το οποίο επηρεάζεται δυσµενώς κατά
την εκπλήρωση των υποχρεώσεών του εκ της Συµβάσεως σε τέτοιο βαθµό, ώστε να καθίσταται αδύνατη ή υπέρµετρα
επαχθής η εκπλήρωση των συµβατικών του υποχρεώσεων. Γ13.2 Ρητώς συµφωνείται ότι τα Μέρη δε θα φέρουν ευθύνη
ούτε θα θεωρηθεί αθέτηση των εκ της παρούσης απορρεουσών υποχρεώσεών τους, εις περίπτωσιν υπερηµερίας ή
αδυναµίας εκπληρώσεως των συµβατικών τους υποχρεώσεων εξ επελεύσεως Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, υπό την
προϋπόθεση όµως ότι το Μέρος το οποίο επηρεάζεται από το Γεγονός Ανωτέρας Βίας και επιθυµεί να επικαλεστεί τις
διατάξεις του Άρθρου αυτού, έχει προγενεστέρως ειδοποιήσει το ταχύτερο δυνατόν – και εν πάση περιπτώσει το αργότερο
εντός πέντε (5) ηµερών – το έτερο Μέρος, εγγράφως, για την επέλευση του σχετικού γεγονότος. Γ13.3 Το Μέρος που
επικαλείται του Γεγονότος Ανωτέρας Βίας και της εφαρµογής των διατάξεων του παρόντος Άρθρου, υποχρεούται να
καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την αποτροπή των δυσµενών επιπτώσεων του γεγονότος αυτού και την ανάληψη
αµέσως µετά της παρελεύσεως του, όλων των υποχρεώσεων που απορρέουν εκ της παρούσης. Γ13.4 Ρητώς συµφωνείται
ότι η επέλευση Γεγονότος Ανωτέρας Βίας, επηρεάζοντος την εκτέλεση της Συµβάσεως δεν θεµελιώνει καθ’ οιονδήποτε
τρόπο δικαίωµα αποζηµιώσεως δι’ οιονδήποτε των Μερών.
Άρθρο Γ14: Υπαναχώρηση Ο Πελάτης δικαιούται να υπαναχωρήσει αζηµίως εκ της Συµβάσεως, εντός δεκατεσσάρων (14)
ηµερολογιακών ηµερών από την υπογραφή της από τον ίδιο. Σε περίπτωση που προκύψουν χρεώσεις εντός του ως άνω
διαστήµατος των δεκατεσσάρων (14) ηµερολογιακών ηµερών, αυτές βαρύνουν τον Πελάτη.
Άρθρο Γ15: Εµπιστευτικότητα – Εχεµύθεια Γ15.1 Τα ώδε συµβαλλόµενα Μέρη αναγνωρίζουν από τούδε ότι
οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες αποτελούν περιουσιακό στοιχείο του κυρίου/κατόχου αυτών και υποχρεούνται να τις τηρούν
ως εµπορικά απόρρητα καθώς και να επιδεικνύουν ιδιαίτερη εµπιστευτικότητα αποφεύγοντας ενέργεια ή παράλειψη που θα
µπορούσε να αποκαλύψει, δηµοσιεύσει ή µε οποιοδήποτε άλλο τρόπο γνωστοποιήσει σε τρίτους, άµεσα ή έµµεσα, εν όλω ή
εν µέρει, για οποιονδήποτε λόγο, οιαδήποτε στιγµή, οιαδήποτε εκ των Εµπιστευτικών Πληροφοριών, οι οποίες περιήλθαν σε
γνώση αυτών κατά την διάρκεια ισχύος της παρούσης. Γ15.2 Τα ώδε συµβαλλόµενα Μέρη οφείλουν να λάβουν όλα τα
απαραίτητα µέτρα προκειµένου ουδείς εκ του προσωπικού των, των εκπροσώπων των ή των συνεργατών των παραβεί την ως
άνω αναφερόµενη υποχρέωση τηρήσεως εµπιστευτικότητος και εχεµυθείας. Έκαστο των συµβαλλοµένων Μερών οφείλει να
διαθέτει τις Εµπιστευτικές Πληροφορίες µόνο εις πρόσωπα απαραίτητα για την επίτευξη του σκοπού της Συµβάσεως κατά
την έκταση που απαιτείται κάθε φορά και τα οποία πρόσωπα θα δεσµεύονται για την τήρηση της εµπιστευτικότητος. Γ15.3
Οι όροι που περιέχονται στο παρόν Άρθρο δεν περιορίζουν ούτε καταργούν τα δικαιώµατα του συµβαλλόµενου Μέρους εάν
οι Εµπιστευτικές Πληροφορίες: α) τη στιγµή της αποκαλύψεώς τους ήταν ήδη δηµόσια γνωστές λόγω νοµίµου γραπτής
δηµοσιεύσεώς των, ή β) ευρίσκοντο εις την κατοχή συµβαλλοµένου Μέρους νοµίµως και αποδεδειγµένως προ της
αποκαλύψεώς των, ή γ) αποκτήθηκαν από συµβαλλόµενο Μέρος νοµίµως, άνευ αθετήσεως συµβατικής δεσµεύσεως ή δ)η δηµοσίευσή τους έχει εγκριθεί κατόπιν εγγράφου προηγουµένης αδείας του ετέρου συµβαλλόµενου Μέρους, ή ε)
επιβάλλεται να αποκαλυφθούν δυνάµει νόµου ή δικαστικής αποφάσεως. Γ15.4 Η υποχρέωση εµπιστευτικότητας –
εχεµύθειας δεσµεύει τα ώδε συµβαλλόµενα Μέρη και µετά την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της παρούσης.
Άρθρο Γ16: Εφαρµοστέο ∆ίκαιο - Επίλυση ∆ιαφορών Γ16.1 Η Σύµβαση διέπεται και ερµηνεύεται από
τους νόµους και τις διατάξεις του Ελληνικού ∆ικαίου. Γ16.2 Τα Μέρη ρητώς συµφωνούν ότι εις περίπτωση καθ’ ην
ανακύψουν διαφορές κατά την εκτέλεση της παρούσης θα προσπαθήσουν να επιλύσουν τις ως άνω διαφορές µέσω
διαδικασίας φιλικής διευθετήσεως. Γ16.3 Εις περίπτωση αδυναµίας φιλικής διευθετήσεως τυχόν διαφορών, και εφόσον
δεν προβλέπεται ειδικότερο τι ως προς τον τρόπο επιλύσεως αυτών, από ειδικούς όρους της Συµβάσεως, αρµόδια
δικαστήρια για την επίλυση διαφορών που προκύπτουν ή απορρέουν εκ της παρούσης ή εξ οιασδήποτε τροποποιήσεως
αυτής, ορίζονται τα ∆ικαστήρια των Αθηνών.
Άρθρο Γ17: Τροποποιήσεις Γ17.1 Οι όροι της παρούσης µπορούν να τροποποιηθούν µόνο κατόπιν εγγράφου
συµφωνίας των Μερών υπό την επιφύλαξη του όρου Γ7.5. Γ17.2 Σε περίπτωση οιασδήποτε µεταβολής της νοµοθεσίας ή
εκδόσεως αποφάσεως αρµοδίων εποπτικών και ρυθµιστικών αρχών και φορέων που επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη
λειτουργία της παρούσης, ο Προµηθευτής δύναται να προβεί εις µονοµερή τροποποίηση των όρων της Συµβάσεως ούτως
ώστε η τελευταία να περιγράφει το σύνολο των νοµικών υποχρεώσεων και δικαιωµάτων των Μερών, όπως αυτά εκάστοτε
ισχύουν και να γνωστοποιεί εγγράφως την τροποποίηση εις τον Πελάτη.
Άρθρο Γ18: Τελικές ∆ιατάξεις Γ18.1 Η Σύµβαση ήτοι η Αίτηση, οι Γενικοί Όροι και οι Ειδικοί Όροι αυτής, οι οποίοι
αποτελούν ενιαίο και αναπόσπαστο τµήµα αυτής, αποτελεί το σύνολο των συµφωνιών µεταξύ των Μερών που σχετίζονται µε
την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας και καταργεί κάθε προηγούµενη, έγγραφη ή προφορική ή άλλη σχετική συµφωνία
µεταξύ τους. Ρητώς συµφωνείται ότι σε περίπτωση αντιθέσεως µεταξύ αυτών, υπερισχύουν, κατά φθίνουσα σειρά ισχύος οι
Ειδικοί Όροι, η δεόντως και νοµίµως συµπληρωµένη και υπογεγραµµένη Αίτηση και τέλος οι Γενικοί Όροι. Γ18.2 Το κύρος
ή η εκτελεστότης οιουδήποτε όρου της παρούσης δεν επηρεάζεται από την ακυρότητα ή το µη εκτελεστό όρου της παρούσης,
εις ην περίπτωσιν τα Μέρη υποχρεούνται προς αντικατάσταση ακυρωθέντος όρου δια όρου παροµοίου περιεχοµένου. Γ18.3
Η παράλειψις οιουδήποτε Μέρους όπως εµµείνει στην αυστηρή τήρηση εκ του ετέρου Μέρους οιουδήποτε όρου της
παρούσης δεν θα συνιστά παραίτησή του εξ αυτού δια το µέλλον και της λήψεως µέτρων σύµφωνα µε τους όρους της
παρούσης και άπαντες οι όροι της Συµβάσεως θα παραµένουν σε πλήρη ισχύ και ενέργεια. Γ18.4 Επιτρέπεται η
µεταβίβαση ή εκχώρηση από τον Προµηθευτή εις οιοδήποτε τρίτο φυσικό ή νοµικό πρόσωπο, ίδια δε εις οιαδήποτε άλλη
συνδεδεµένη Εταιρεία του αυτού Οµίλου Εταιρειών, οιασδήποτε απαιτήσεως, δικαιώµατος ή αγωγής που διατηρεί κατά του
Πελάτη και απορρέει ή σχετίζεται καθ’ οιονδήποτε τρόπο µετά της παρούσης. Ιδιαιτέρως δε ως προς την είσπραξη
απαιτήσεων του Προµηθευτή απορρεουσών εκ της παρούσης συµφωνείται ότι ο Προµηθευτής δικαιούται να εκχωρήσει εις
τρίτους την είσπραξη των απαιτήσεών του εφόσον ενηµερώσει προς τούτο εγγράφως τον Πελάτη. Γ18.5 Ο Πελάτης
αναγνωρίζει ότι ο Προµηθευτής τηρεί και επεξεργάζεται δεδοµένα προσωπικού χαρακτήρα σύµφωνα µε τις διατάξεις του
Κανονισµού (ΕΕ) 679/2016 και της Ελληνικής νοµοθεσίας συµπεριλαµβανοµένου του Ν. 3471/2006 και ρητά συναινεί δια του
παρόντος στην επεξεργασία των προσωπικών δεδοµένων αυτού από τον Προµηθευτή, υπό την επιφύλαξη του άρθρου 11 του
ανωτέρω νόµου.
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τιµολογίων στον Πελάτη («Λογαριασµός») για την προµήθεια ηλεκτρικής ενέργειας των Εγκαταστάσεών του, σε µηνιαία βάση.
Το τιµολόγιο θα αποστέλλεται σε φυσική µορφή µέσω ταχυδροµείου και εάν επιθυµεί ο Πελάτης, και σε ηλεκτρονική µορφή
µέσω ηλεκτρονικού ταχυδροµείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση που αναγράφεται στην Αίτηση. Εν αµφιβολία ισχύει ο
έγγραφος τύπος των τιµολογίων. Ρητώς συµφωνείται δια της παρούσης Συµβάσεως ότι οι Λογαριασµοί που εκδίδονται και
αποστέλλονται από τον Προµηθευτή στον Πελάτη, αποτελούν πλήρη απόδειξη για την ύπαρξη, την έκταση, την αξία και την
χρέωση των παροχών που ενσωµατώνουν. Γ9.2 Ο Πελάτης υποχρεούται εις την πλήρη και ολοσχερή εξόφληση των
τιµολογίων, που εκδίδονται από τον Προµηθευτή έως και την αναγραφόµενη σε αυτό ηµεροµηνία πληρωµής («δήλη ηµέρα»),
η οποία θα απέχει είκοσι (20) ηµερολογιακές ηµέρες από την έκδοσή τους. Από την επόµενη της καταληκτικής ηµεροµηνίας
εξοφλήσεως του Λογαριασµού, η σχετική οφειλή καθίσταται ληξιπρόθεσµη και απαιτητή. Για κάθε ληξιπρόθεσµη οφειλή του
Πελάτη προς τον Προµηθευτή, ο τελευταίος δικαιούται να επιβάλλει στον Πελάτη επιτόκιο υπερηµερίας, ίσο µε το ανώτατο
νόµιµο επιτόκιο υπερηµερίας, από την επόµενη ηµέρα που η οφειλή κατέστη ληξιπρόθεσµη και απαιτητή, και µέχρι πλήρους
και ολοσχερούς εξοφλήσεώς της. Γ9.3 Ο Προµηθευτής θα αποστέλλει περιοδικά µαζί µε τα τιµολόγια στον Πελάτη, στοιχεία
µετρήσεων τα οποία έχουν αποσταλεί από το ∆ιαχειριστή του Συστήµατος στον Προµηθευτή και αφορούν το εκάστοτε χρονικό
διάστηµα τιµολόγησης (σύµφωνα και µε τα προβλεπόµενα στο άρθρο 6 της παρούσης), καθώς και τις διακριτές χρεώσεις που
προβλέπονται από τον νόµο για το ηµερολογιακό διάστηµα που αναγράφεται στο τιµολόγιο. Γ9.4 Υπό την επιφύλαξη του όρου
7.4 της παρούσης, σε κάθε περίπτωση, το ύψος της οφειλής του Πελάτη έναντι του Προµηθευτή καθ’ όλη την διάρκεια ισχύος
της παρούσης αποδεικνύεται πλήρως από τα στοιχεία των µετρήσεων κατανάλωσης του Πελάτη, όπως αυτά τηρούνται στα
πληροφοριακά συστήµατα των αρµοδίων ∆ιαχειριστών και του Λειτουργού Αγοράς και όπως αυτά αναφέρονται στον
Λογαριασµό. Γ9.5 Εάν ο Πελάτης επιθυµεί να υποβάλλει αντιρρήσεις ή εν γένει ενστάσεις σχετικώς µε την ορθότητα ή/και
το ύψος των χρεώσεων έχει το δικαίωµα να το πράξει εγγράφως, εντός δέκα πέντε (15) ηµερολογιακών ηµερών από της
εξοφλήσεως του Λογαριασµού. Σε περίπτωση που ο Πελάτης δεν ακολουθήσει την ως άνω περιγραφόµενη διαδικασία και ο
Λογαριασµός παραµένει ανεξόφλητος, ο Προµηθευτής έχει δικαίωµα να λάβει οιοδήποτε πρόσφορο µέτρο για την είσπραξη
των ληξιπρόθεσµων οφειλών προσαυξηµένων κατά το νόµιµο τόκο υπερηµερίας. Γ9.6 Ο Λογαριασµός εξοφλείται δια
καταθέσεως ή εµβάσεως στον τραπεζικό λογαριασµό του Προµηθευτή που αναγράφεται στον Λογαριασµό ή/και µε άλλους
τρόπους που αναγράφονται σ’ αυτόν. Ενδεχόµενα τραπεζικά έξοδα βαρύνουν κατ’ αποκλειστικότητα τον Πελάτη ούτως ώστε
το τελικό ποσό που θα εισπραχθεί από τον Προµηθευτή να αντιστοιχεί στο ποσό που αναγράφεται στον Λογαριασµό. Ενδεικτικά
αναφέρεται ότι ο Λογαριασµός περιέχει κατ’ ελάχιστο τις ακόλουθες υποχρεωτικές από το νόµο αναφορές: I) Προσδιορισµό
της Βασικής ή της Ειδικής Κατηγορίας Πελατών στην οποία απευθύνεται. II) ∆ιαχωρισµό των χρεώσεων που επιβάλλονται σε
οµάδα Χρεώσεων Προµήθειας και σε οµάδα Ρυθµιζόµενων Χρεώσεων και διακριτό διαχωρισµό των επιµέρους χρεώσεων των
ανωτέρω δύο οµάδων. III) Για κάθε επιµέρους χρέωση, διακριτή αναγραφή της υπηρεσίας ή του τέλους στο οποίο αφορά η
χρέωση, του τρόπου υπολογισµού της χρέωσης, των µεγεθών που τιµολογούνται, των αντίστοιχων µοναδιαίων τιµών χρέωσης,
την περίοδο χρέωσης και των παραµέτρων υπολογισµού της χρέωσης. IV) Αναφορά της περιοδικότητας έκδοσης Λογαριασµών
Κατανάλωσης, ήτοι έναντι ή εκκαθαριστικών, καθώς και του τρόπου προσδιορισµού των χρεώσεων των λογαριασµών που
εκδίδονται βάσει εκτιµώµενης κατανάλωσης. V) Το ποσό ή τη µεθοδολογία υπολογισµού της απαιτούµενης χρηµατικής
εγγύησης. VI) Αναφορά της µεθόδου και των κριτηρίων αναπροσαρµογής των χρεώσεων. VII) Αναφορά των εναλλακτικών
τρόπων πληρωµής (π.χ. µε πάγια εντολή) καθώς και την ενδεχόµενη σύνδεση του τιµολογίου µε συγκεκριµένο τρόπο
πληρωµής. VIII) Πλήρη στοιχεία του Προµηθευτή. IX) Πλήρη στοιχεία του Πελάτη. X) Στοιχεία Μετρητή/-ών. XI) ∆ιεύθυνση
Εγκαταστάσεως Κατανάλωσης. XII) Ηµεροµηνίες Έναρξης και Λήξης της Περιόδου Κατανάλωσης. XIII) Καταληκτική
ηµεροµηνία εξόφλησης του Λογαριασµού. XIV) Ποσά τυχόν παρελθόντων ανεξόφλητων λογαριασµών µε τόκους υπερηµερίας.
XV) Τυχόν ποσά πιστώσεως. XVI) Στοιχεία των µετρήσεων για την περίοδο κατανάλωσης. XVII) Την ποσότητα ηλεκτρικής
ενέργειας και ισχύος που καταµετρήθηκε και πωλήθηκε σε KWh ή / και σε MWh. XVIII) Ποσά καθαρής χρέωσης για
κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας. XIX) Ανάλυση τυχουσών λοιπών χρεώσεων. XX) Συνολικό ποσό χρέωσης. XXI) Τρόπος/οι
εξόφλησης του Λογαριασµού. XXII) Στοιχεία Τραπεζικών Λογαριασµών του Προµηθευτή.
Άρθρο Γ10: Ποιότητα Εξυπηρέτησης Γ10.1 Ο Προµηθευτής αναλαµβάνει να ενεργεί κατά τα συναλλακτικά
ήθη για τη βελτίωση της ποιότητας εξυπηρέτησης του Πελάτη. Η Ποιότητα Εξυπηρέτησης περιλαµβάνει την ποιότητα
υπηρεσιών (επίπεδο εξυπηρέτησης Πελάτη). Γ10.2 Η ποιότητα υπηρεσιών του Προµηθευτή αφορά σε υπηρεσίες πριν από
τη σύνδεση των εγκαταστάσεων (λ.χ. άµεση ανταπόκριση σε αίτηση προµήθειας, ακριβής υπολογισµός χρεώσεων
προµήθειας, ακριβόχρονη εκτέλεση εργασιών προµήθειας) εάν απαιτούνται τέτοιες καθώς και σε υπηρεσίες µετά τη
σύνδεση των εγκαταστάσεων (λ.χ. εκτίµηση της καταναλώσεως, αποτελεσµατική εξυπηρέτηση µέσω υπηρεσίας
τηλεφωνικής εξυπηρετήσεως πελατών, παροχή ενηµέρωσης, τους µετρητές, τις χρεώσεις, τις καταβολές, προγραµµατισµός
και πραγµατοποίηση συναντήσεων κατόπιν σχετικού αιτήµατος, απάντηση σε γραπτές οχλήσεις/επιστολές του Πελάτη,
ενέργειες σχετικά µε την αποκατάσταση συνδέσεως µετά από διακοπή λόγω της µη εξόφλησης, τεκµηρίωση χρεώσεων,
αναγγελία διακοπής της παροχής κ.ο.κ.).
Άρθρο Γ11: Καταγγελία Γ11.1 Υπό την επιφύλαξη των Ειδικών Όρων της παρούσης, η Σύµβαση καταγγέλλεται από
τον Πελάτη οποτεδήποτε και για οποιοδήποτε λόγο µε έγγραφη ειδοποίησή του προς τον Προµηθευτή. Τα αποτελέσµατα της
καταγγελίας επέρχονται τριάντα (30) ηµέρες από την επόµενη της ηµέρας αποστολής της εγγράφου ειδοποιήσεως προς τον
Προµηθευτή, εφόσον έχουν εξοφληθεί οι Λογαριασµοί και οι τυχούσες υπόλοιπες χρεώσεις προς τον Προµηθευτή. Επίσης η
παρούσα καταγγέλλεται ελεύθερα από τον Προµηθευτή µε έγγραφη επιστολή του στον Πελάτη, η οποία παράγει έννοµα
αποτελέσµατα τρεις (3) µήνες µετά την παραλαβή της, µε την επιφύλαξη του Άρθρου Γ9 περί ληξιπροθέσµων χρεώσεων και
των κάτωθι Γενικών Όρων 11.2 και 11.3. Γ11.2 Ο Προµηθευτής δικαιούται να προχωρήσει στις ακόλουθες ενέργειες, εάν ο
Πελάτης δεν εξοφλήσει τον Λογαριασµό Κατανάλωσης εντός της οριζοµένης σ’ αυτόν προθεσµίας καταβολής: α. Αναγράφει
το ποσό της ληξιπρόθεσµης οφειλής στον αµέσως επόµενο Λογαριασµό και προσθέτει το ποσό αυτό βεβαρηµένο µε το
νόµιµο τόκο υπερηµερίας στο συνολικό οφειλόµενο ποσό του νέου Λογαριασµού που ο Πελάτης οφείλει να καταβάλει εντός
της κανονικής προθεσµίας εξόφλησης του νέου Λογαριασµού. β. Αν παρέλθει άπρακτη και η δεύτερη κατά σειρά προθεσµία
εξόφλησης, ο Προµηθευτής δύναται να καταστήσει τον Πελάτη υπερήµερο κατόπιν εγγράφου προς τούτο οχλήσεώς του και
να υποβάλει στον αρµόδιο ∆ιαχειριστή Εντολή Απενεργοποίησης Μετρητή Φορτίου λόγω Ληξιπρόθεσµων οφειλών. Ο
Προµηθευτής ρητώς δηλώνει ότι θα κοινοποιεί την ως άνω Εντολή στον Πελάτη. γ. Αν η ληξιπρόθεσµη οφειλή δεν εξοφληθεί
εντός δέκα (10) ηµερών από την κοινοποίηση στον Πελάτη της εντολής απενεργοποίησης µετρητή φορτίου, ο Προµηθευτής
δύναται να καταγγείλει την παρούσα Σύµβαση Προµήθειας υποβάλλοντας στον αρµόδιο διαχειριστή δήλωση παύσης
εκπροσώπησης, ενηµερώνοντας ανάλογα τον Πελάτη. δ. Τα αποτελέσµατα της κατά τα ανωτέρω καταγγελίας επέρχονται
άµεσα. Γ11.3 Σε όλες τις άλλες περιπτώσεις παραβιάσεως ουσιωδών όρων της παρούσης από τον Πελάτη, για χρονικό
διάστηµα µεγαλύτερο των τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών, ο Προµηθευτής δικαιούται να του κοινοποιήσει όχληση
υπερηµερίας, θέτοντας παράλληλα προθεσµία τουλάχιστον τριάντα (30) ηµερολογιακών ηµερών από την εποµένη ηµέρα της
αποστολής της οχλήσεως υπερηµερίας από τον Προµηθευτή προς τον Πελάτη για την άρση της παράβασης. Εάν η παραπάνω
προθεσµία παρέλθει άπρακτη, ο Προµηθευτής δικαιούται να προβεί σε άµεση καταγγελία της παρούσης και να απαιτήσει
από τον αρµόδιο ∆ιαχειριστή να αποσυνδέσει ή να απενεργοποιήσει την προµήθεια του Πελάτη (Παύση Εκπροσώπησης). Γ
11.4 Σε περίπτωση που κάποιο συµβαλλόµενο µέρος πτωχεύσει, τεθεί υπό αναγκαστική διαχείριση, υπό ειδική ή άλλη
εκκαθάριση ή σε διαδικασία συναλλαγής ή υπαχθεί σε οποιαδήποτε άλλη συναφή διαδικασία επιφυλάσσει ο νόµος για
αφερέγγυους ή µειωµένης οικονοµικής θέσης υπόχρεους ή υποβληθεί αίτηση για υπαγωγή τις ανωτέρω διαδικασίες, το µη
υπαίτιο µέρος δικαιούται να καταγγείλει αµέσως την παρούσα, κοινοποιώντας σχετικό έγγραφο. Γ11.5 Κατόπιν
καταγγελίας της παρούσης λόγω υπαιτιότητος του Πελάτη, τυχούσες οφειλές του Πελάτη προς τον Προµηθευτή καθίστανται
εν τω άµα ληξιπρόθεσµες και απαιτητές και επιπλέον ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει την εκτιµώµενη χρέωση για διάστηµα
τριάντα (30) ηµερών, ελάχιστο διάστηµα προµηνύσεως της καταγγελίας της παρούσης ως και να ανορθώσει οιαδήποτε ζηµία
που υπέστη ο Προµηθευτής εξ υπαιτιότητας του Πελάτη. Γ11.6 Σε περίπτωση αποχωρήσεως του Πελάτη εκ της
εγκαταστάσεώς του και µη προθέσεως συνεχίσεως της παρούσης, µε την επιφύλαξη του Γενικού Όρου 3.2, η παρούσα
λύεται αυτοδικαίως, εφαρµοζοµένων των προβλέψεων του Γενικού Όρου Γ11.1 ανωτέρω περί καταγγελίας εκ µέρους του
Πελάτη, εκτός εάν η αποχώρηση οφείλεται σε περιστάσεις έκτακτου χαρακτήρα, τότε ο Πελάτης υποχρεούται όπως
ενηµερώσει σχετικώς τον Προµηθευτή κατά το δυνατόν συντοµότερα.
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