Γενικοί Όροι Προμήθειας
Με ηελ παξνύζα ζύκβαζε ε αλώλπκε εηαηξεία κε ηελ
επσλπκία «ELPEDISON
ΕΜΠΟΡΙΑ

2.2.

Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε, ακέζσο

ENERGY ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ κεηά ηελ απνδνρή εθ κέξνπο ηνπ ηεο Αίηεζεο πνπ έρεη

ΗΛΕΚΣΡΙΚΗ

ΕΝΕΡΓΕΙΑ

ΑΝΩΝΤΜΗ ππνβιεζεί

από

ηνλ

Πειάηε

λα

ελεξγήζεη

θάζε

ΕΣΑΙΡΕΙΑ» θαη ηνλ δηαθξηηηθό ηίηιν «ELPEDISON ΕNERGY πξνβιεπόκελε από ην Νόκν πξάμε πξνθεηκέλνπ λα
Α.Ε.» (εθεμήο ο «Ππομηθεςηήρ») θαη ν πειάηεο (εθεμήο ν θαηαρσξεζεί ζηνλ νηθείν πίλαθα πνπ ηεξείηαη ζην Γηαρεηξηζηή
«Πελάηηρ»), ηα ζηνηρεία ηνπ νπνίνπ αλαθέξνληαη ζηε ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο σο Δθπξόζσπνο γηα ηνπο Μεηξεηέο
ζπλεκκέλε ζηελ παξνύζα αίηεζε (εθεμήο «Αίηηζη»), ηνπ Πειάηε, όπσο νξίδνληαη ζηελ παξάγξαθν 3.1 ηεο
ζπκθσλνύλ ηελ πξνκήζεηα ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ζύκθσλα παξνύζεο.
κε ηνπο θαησηέξσ όξνπο.
1.

2.3.

Ανηικείμενο

1.1.

Ο Πξνκεζεπηήο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε θαζ' όιε ηε

δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζεο λα αληαπνθξίλεηαη ρσξίο

Ο Πξνκεζεπηήο, ν νπνίνο είλαη θάηνρνο λόκηκεο Άδεηαο θαζπζηέξεζε θαη λα δηαρεηξίδεηαη ηπρόλ παξάπνλα ή θαη

Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο, εθόζνλ απνδερηεί ηελ αηηήκαηα ηνπ Πειάηε θαζώο θαη λα παξέρεη ζηνλ ηειεπηαίν
Αίηεζε, ζα παξαδίδεη ειεθηξηθή ελέξγεηα ζηα ζεκεία θάζε δπλαηή ελεκέξσζε θαη πιεξνθόξεζε ζρεηηθά κε ην
ζύλδεζεο ηνπ Πειάηε, ηα ζηνηρεία ησλ νπνίσλ αλαθέξνληαη αληηθείκελν ηεο παξνύζεο.
ζηελ Αίηεζε (εθεμήο νη «Εγκαηαζηάζειρ») θαη ν Πειάηεο ζα
παξαιακβάλεη

ηελ

ειεθηξηθή

ελέξγεηα

ηελ

νπνία

2.4.

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα πξνβαίλεη ζε λόκηκε

ν ππνβνιή Γειώζεσλ Φνξηίνπ γηα ηνλ Πειάηε ζύκθσλα κε ηα

Πξνκεζεπηήο ζα εγρύεη ζηηο Δγθαηαζηάζεηο, θαηαβάιινληαο νξηδόκελα ζην Κεθάιαην 5 ηνπ Κώδηθα Γηαρείξηζεο ηνπ
εκπξόζεζκα θαη κε πξνζήθνληα ηξόπν ηηο ακνηβέο θαη Διιεληθνύ πζηήκαηνο Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο θαη
ρξεώζεηο πνπ απνξξένπλ από ηελ παξνύζα, ην ζπλεκκέλν λα δηαζέηεη θαηά πάληα ρξόλν επαξθέο ρξεκαηηθό ππόινηπν
ζε απηή Σηκνθαηάινγν (εθεμήο ν «Σιμοκαηάλογορ») θαη ηελ γηα ηελ θάιπςε ησλ ρξεκαηηθώλ ππνρξεώζεσλ πνπ απηή
θείκελε λνκνζεζία.
1.2.

ζπλεπάγεηαη. ε πεξίπησζε κε λόκηκεο ππνβνιήο Γήισζεο

Καηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο παξνύζεο, ν Πειάηεο Φνξηίνπ ιόγσ έιιεηςεο βεβαίσζεο θάιπςεο ρξεκαηηθώλ

ζπκθσλεί όηη ν Πξνκεζεπηήο ζα είλαη ν κνλαδηθόο πάξνρνο ππνρξεώζεσλ ή κε εθπιήξσζεο ρξεκαηηθώλ ππνρξεώζεσλ
ειεθηξηθήο ελέξγεηαο γηα ηηο Δγθαηαζηάζεηο πνπ αλαθέξνληαη γηα Γήισζε Φνξηίνπ ηνπ Πξνκεζεπηή ζην πιαίζην ηνπ
ζηελ Αίηεζε. πκθσλείηαη πεξαηηέξσ όηη ε ηζρύο ηεο Ηκεξήζηνπ Δλεξγεηαθνύ Πξνγξακκαηηζκνύ, ν Λεηηνπξγόο ηεο
παξνύζεο ζύκβαζεο πεξηνξίδεηαη κόλν ζηηο Δγθαηαζηάζεηο Αγνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο (ΛΑΓΗΕ) δηθαηνύηαη λα
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αίηεζε.
1.3.

Γηα

ηνπο

ζθνπνύο

ζηξαθεί απεπζείαο θαηά ηνπ Πειάηε, κε ηα ίδηα δηθαηώκαηα

εθαξκνγήο

παξνύζεο ιακβάλνληαη ππ’ όςε

θαη

εξκελείαο

ηεο πνπ έρεη θαη θαηά ηνπ Πξνκεζεπηή, γηα ην ηκήκα ηεο

νη θαηεγνξίεο πειαηώλ θαηαλάισζήο ηνπ πνπ αληηζηνηρεί ζηε Γήισζε Φνξηίνπ, κε

όπσο αλαθέξνληαη ζην άξζξν 3 ηνπ ζε ηζρύ Κώδηθα δπλάκελνπ ηνπ Πειάηε λα πξνβάιιεη ελζηάζεηο από ηελ
Πξνκήζεηαο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο ζε Πειάηεο (ΦΔΚ Β’ παξνύζα ζύκβαζε.
832/09.04.2013 - εθεμήο «ΚΠΗΕ»).
2.

Τποσπεώζειρ ηος Ππομηθεςηή

2.1.

3.

Τποσπεώζειρ ηος Πελάηη

3.1.

Ο Πειάηεο είλαη ππνρξεσκέλνο λα έρεη θαη λα δηαηεξεί

Ο Πξνκεζεπηήο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ηεξεί θαη λα εγθαηεζηεκέλνπο κεηξεηέο θνξηίνπ (εθεμήο «Μεηπηηέρ»)

εθαξκόδεη ηνπο όξνπο ηεο ζύκβαζεο πνπ έρεη ζπλάςεη κε ηνλ ζηηο Δγθαηαζηάζεηο, πξνθεηκέλνπ λα θαζίζηαηαη εθηθηή ε
Αλεμάξηεην Γηαρεηξηζηή Μεηαθνξάο Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο κέηξεζε ηεο απνξξνθόκελεο από απηόλ ελέξγεηαο.
(εθεμήο ΑΔΜΗΕ ή Διασειπιζηήρ ηος ςζηήμαηορ) γηα ηε

3.2.

Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα εμνθιεί

ρξήζε ηνπ πζηήκαηνο θαη ησλ Γηαζπλδέζεσλ θαη αληίζηνηρα εκπξόζεζκα ηνπο Λνγαξηαζκνύο Καηαλάισζεο

πνπ ηνπ

κε ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο Ηιεθηξηθήο απνζηέιιεη ν Πξνκεζεπηήο, ζύκθσλα κε ηα πξνβιεπόκελα
Δλέξγεηαο (εθεμήο Διασειπιζηήρ ηος Δικηύος Διανομήρ) ζην άξζξν 5 ηεο παξνύζεο. Ο Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα
γηα ηε ρξήζε ηνπ Γηθηύνπ, ώζηε λα κπνξεί λα εθπιεξώλεη ηηο αξλεζεί
απνξξένπζεο από ηελ παξνύζα ππνρξεώζεηο ηνπ.

λα

πξνκεζεύζεη

ζπγθεθξηκέλν

πειάηε

εάλ

ζπληξέρνπλ ζνβαξνί ιόγνη, όπσο ε ύπαξμε ιεμηπξόζεζκσλ
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νθεηιώλ ηνπ Πειάηε πξνο άιινλ πξνκεζεπηή ειεθηξηθήο Γηαρείξηζεο

ηνπ

Διιεληθνύ

πζηήκαηνο

Μεηαθνξάο

ελέξγεηαο. Γηα ην ιόγν απηό, ν Πξνκεζεπηήο έρεη ην δηθαίσκα Ηιεθηξηθήο Δλέξγεηαο.
λα δεηήζεη από ηνλ Πειάηε λα ηνπ πξνζθνκίζεη ηνλ ηειεπηαίν
Λνγαξηαζκό

Καηαλάισζεο

ειεθηξηθήο

ελέξγεηαο

4.3.

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο αληηιεθζεί όηη θάπνηνο

ηνπ Μεηξεηήο έρεη ππνζηεί δεκία ή βιάβε, νθείιεη λα ελεκεξώζεη

πξνεγνύκελνπ πξνκεζεπηή, λνκίκσο εμνθιεκέλν καδί κε ην άκεζα ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο θαη ηνλ
ζρεηηθό απνδεηθηηθό πιεξσκήο, σο πξνϋπόζεζε γηα ηελ Πξνκεζεπηή.
πξνκήζεηα ελέξγεηαο από ηνλ Πξνκεζεπηή.
3.3.

5.

Ο Πειάηεο ππνρξενύηαη λα γλσζηνπνηεί εγγξάθσο ζηνλ

Πξνκεζεπηή

ηελ

πξόζεζε

απνρώξεζεο

από

Σιμολόγηζη και πληπωμή

5.1.

Ο Πειάηεο ππνρξενύηαη, θαηά ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο

ηελ παξνύζεο, λα θαηαβάιιεη ζηνλ Πξνκεζεπηή ην πνζό ησλ

Δγθαηάζηαζε ην αξγόηεξν ηξηάληα (30) εκέξεο πξηλ ηελ ΔΤΡΩ πνπ αλαγξάθεηαη ζε θάζε κεληαίν Λνγαξηαζκό
επηζπκεηή εκεξνκελία απνρώξεζεο, εθόζνλ δελ επηζπκεί Καηαλάισζεο πνπ ζα εθδίδεη θαη ζα ηνπ απνζηέιιεη ν
ηελ

ηξνπνπνίεζε

ηεο

παξνύζεο

ζύκβαζεο

ιόγσ Πξνκεζεπηήο.

κεηεγθαηάζηαζεο. ηελ πεξίπησζε απηή, ε ύκβαζε

5.2.

Ο Λνγαξηαζκόο Καηαλάισζεο ζα απνζηέιιεηαη ζε

Πξνκήζεηαο ιύεηαη απηνδηθαίσο. ε πεξίπησζε πνπ ν θπζηθή κνξθή κέζσ ηαρπδξνκείνπ θαη εάλ επηζπκεί ν
Πειάηεο δελ πξνβεί ζηελ παξαπάλσ γλσζηνπνίεζε πξηλ Πειάηεο, θαη ζε ειεθηξνληθή κνξθή κέζσ ειεθηξνληθνύ
από ηελ απνρώξεζή ηνπ από ηελ Eγθαηάζηαζε ή θαη κεηά ηαρπδξνκείνπ ζηελ ειεθηξνληθή δηεύζπλζε πνπ αλαγξάθεηαη
ηελ απνρώξεζή ηνπ θαη κέρξη λα ιάβεη ρώξα ε ελ ιόγσ ζηελ Αίηεζε.
γλσζηνπνίεζε ε ύκβαζε Πξνκήζεηαο ζεσξείηαη όηη
εμαθνινπζεί λα ηζρύεη θαη ν Πειάηεο ππνρξενύηαη λα
θαηαβάιεη ηα νθεηιόκελα ιόγσ απηήο πνζά.
4.

ππνινγίδνληαη κε βάζε ηηο πνζόηεηεο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο
(εθπεθξαζκέλεο ζε κεγαβαηώξεο - MWh) πνπ πξνκήζεπζε
ζηνλ Πειάηε, όπσο θαηακεηξήζεθαλ από ηνπο Μεηξεηέο.
εθδώζεη ινγαξηαζκό κε βάζε ηηο πνζόηεηεο ελέξγεηαο πνπ
πξαγκαηηθά κεηξήζεθαλ, είηε ιόγσ βιάβεο ζε Μεηξεηή, είηε
ιόγσ θαζπζηέξεζεο ζηελ απνζηνιή ή αθόκα θαη ιόγσ κε
απνζηνιήο ησλ κεηξήζεσλ από ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ
Γηαλνκήο, έρεη ην δηθαίσκα λα πξνβεί ζε εύινγε εθηίκεζε
ησλ ρξεώζεσλ πνπ ζα επηβάιιεη ζηνλ Πειάηε, ζύκθσλα κε
ηηο δηαζέζηκεο κεηξήζεηο ή ηα ηζηνξηθά ζηνηρεία ηνπ Πειάηε
όπσο απηά ιακβάλνληαη από ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηύνπ Γηαλνκήο. Ο Πξνκεζεπηήο έρεη ππνρξέσζε λα
αλαπξνζαξκόζεη ηνπο ινγαξηαζκνύο απηνύο κόιηο νη
πξαγκαηηθέο πνζόηεηεο θαηαζηνύλ δηαζέζηκεο. Δάλ νη
πνζόηεηεο

δελ

είλαη

δπλαηόλ

πξνβιεπόκελα ζηελ παξάγξαθν 4.2 ηεο παξνύζεο θαη
ππνινγίδεηαη ζύκθσλα κε ηηο Υξεώζεηο Πξνκήζεηαο πνπ
αλαγξάθνληαη ζηνλ Σηκνθαηάινγν, πιένλ ηπρόλ πνζώλ
εθθαζάξηζεο πνπ νθείινληαη από ηνλ Πειάηε θαηόπηλ
αλαπξνζαξκνγήο ηεο Υξέσζεο Πξνκήζεηαο, ζύκθσλα κε

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πξνκεζεπηήο αδπλαηεί λα

πξαγκαηηθέο

Υξέσζε Πξνκήζεηαο ε νπνία πξνθύπηεη από ηε ζπλνιηθή
ή πνπ εθηηκήζεθε από ηνλ Πξνκεζεπηή ζύκθσλα κε ηα

Σα πνζά πνπ ζα ηηκνινγνύληαη από ηνλ Πξνκεζεπηή,

ζύκθσλα κε ηηο δηαηάμεηο ηνπ άξζξνπ 5 ηεο παξνύζεο ζα

4.2.

Ο Λνγαξηαζκόο Καηαλάισζεο πεξηιακβάλεη: (i) Σε

ελέξγεηα πνπ θαηακεηξήζεθε από ηνπο Μεηξεηέο ηνπ Πειάηε

Μεηπηηέρ και Μεηπήζειρ

4.1.

5.3.

λα

πξνζδηνξηζηνύλ, ν ππνινγηζκόο ηνπο γίλεηαη κε βάζε ηηο
πνζόηεηεο πνπ κεηξήζεθαλ από ηνλ ΑΓΜΗΔ γηα ηνπο
ζθνπνύο ηεο εθθαζάξηζεο, ζύκθσλα κε ηνλ Κώδηθα

ηελ παξάγξαθν 6.1 ηεο παξνύζεο θαζώο θαη (ii) ηηο
Ρπζκηδόκελεο Υξεώζεηο νη νπνίεο πεξηιακβάλνπλ ελδεηθηηθά
θαη όρη πεξηνξηζηηθά (α) Υξέσζε γηα ηε ρξήζε ηνπ
πζηήκαηνο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ δαπαλώλ
ηνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ πζηήκαηνο (β) Υξέσζε γηα ηε ρξήζε ηνπ
Γηθηύνπ Γηαλνκήο θαη γηα ηελ θάιπςε ησλ ιεηηνπξγηθώλ
δαπαλώλ ηνπ αξκνδίνπ Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο (γ)
Υξεώζεηο γηα ηελ παξνρή Τπεξεζηώλ Κνηλήο Ωθειείαο (δ)
Δηδηθό Σέινο Μείσζεο Δθπνκπώλ Αεξίσλ Ρύπσλ (ΔΣΜΔΑΡ)
(ε) Λνηπέο Υξεώζεηο, όπσο απηέο θαζνξίδνληαη ζύκθσλα κε
ηελ θείκελε λνκνζεζία γηα ην εκεξνινγηαθό δηάζηεκα πνπ
αλαγξάθεηαη ζην Λνγαξηαζκό Καηαλάισζεο θαη iii) θάζε
άιιε ρξέσζε, θόξν ή ηέινο πνπ επηβάιιεηαη ή ήζειε ζην
κέιινλ επηβιεζεί

επί ηεο παξερνκέλεο ζηνλ Πειάηε

ειεθηξηθήο ελέξγεηαο ή ζπλεηζπξάηηεηαη βάζεη ηεο θείκελεο
λνκνζεζίαο κέζσ ησλ Λνγαξηαζκώλ Καηαλάισζεο. Οη

Γενικοί Όροι Προμήθειας
Λνγαξηαζκνί Καηαλάισζεο ζα αλαγξάθνπλ επίζεο ηνλ Υξέσζε Πξνκήζεηαο γηα θάζε κήλα ζύκθσλα κε ηα ζηνηρεία
νθεηιόκελν ΦΠΑ, εθόζνλ εθαξκόδεηαη.
5.4.

πνπ δεκνζηεύνληαη ζηελ δηεύζπλζε:

Ο Πειάηεο ππνρξενύηαη λα εμνθιήζεη ηνλ Λνγαξηαζκό http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/ekkatharisi/ekkath

Καηαλάισζεο κε ηνλ ηξόπν πνπ αλαγξάθεηαη ζηελ Αίηεζε, arisi-logariasmon-prosayxiseon/
ην αξγόηεξν έσο ηελ αλαγξαθόκελε ζε απηό εκεξνκελία Κάζε αλαπξνζαξκνγή ηεο Υξέσζεο Πξνκήζεηαο ιόγσ ησλ
πιεξσκήο, ε νπνία ζα απέρεη είθνζη (20) εκεξνινγηαθέο αλσηέξσ πεξηπηώζεσλ ζα ρξεώλεηαη κέζσ ησλ κεληαίσλ
εκέξεο από ηελ εκεξνκελία παξάδνζεο ζην ηαρπδξνκείν.
5.5.

ινγαξηαζκώλ πνπ ζα εθδίδνληαη γηα ηηο θαηαλαιώζεηο ηνπ

Ρεηά ζπκθσλείηαη όηη ηα κεηξεηηθά δεδνκέλα πνπ κήλα

απνζηέιινληαη ζηνλ Πξνκεζεπηή από ην Γηαρεηξηζηή ηνπ

6.2.

Ο Πξνκεζεπηήο δηαηεξεί πεξαηηέξσ ην δηθαίσκα λα

Γηθηύνπ Γηαλνκήο κέζσ ειεθηξνληθνύ ηαρπδξνκείνπ ή κε πξνβεί ζε ηξνπνπνίεζε ησλ όξσλ ηεο παξνύζεο γηα
άιιν κέζν πξνθεηκέλνπ ν Πξνκεζεπηήο λα πξνβεί ζηελ ζπνπδαίν ιόγν, όπσο ελδεηθηηθά θαη όρη πεξηνξηζηηθά,
ηηκνιόγεζε ησλ πειαηώλ ηνπ, απνηεινύλ πιήξε απόδεημε κεηαβνιή ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο θαη αιιαγή ησλ όξσλ
ησλ απαηηήζεσλ ηνπ Πξνκεζεπηή θαηά ηνπ Πειάηε κέρξη ηελ ιεηηνπξγίαο ηεο αγνξάο ειεθηξηθήο ελέξγεηαο. ε απηήλ ηελ
νινζρεξή εμόθιεζή ηνπο.
6.

πεξίπησζε όκσο ν Πξνκεζεπηήο ζα ελεκεξώζεη ηνλ Πειάηε

Αναπποζαπμογή Υπέωζηρ Ππομήθειαρ – Διαδικαζία κε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε, ζηελ νπνία ζα αλαθέξεηαη ν

Σποποποίηζηρ
6.1.

Ο

ιόγνο θαη νη ηξνπνπνηήζεηο πνπ επηθέξεη θαη ζα παξέρεηαη

Πξνκεζεπηήο

ζα

αλαπξνζαξκόδεη ηελ

Υξέσζε ζηνλ Πειάηε ρξνληθό δηάζηεκα είθνζη (20) εκεξνινγηαθώλ

Πξνκήζεηαο όπσο απηή αλαγξάθεηαη ζηνλ Σηκνθαηάινγν εκεξώλ γηα ηελ απνδνρή ή κε ησλ λέσλ όξσλ. ηελ
αθνινπζώληαο ηηο δηαθπκάλζεηο:

πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο δελ επηζπκεί ηελ απνδνρή ησλ

α. Σεο Οξηαθήο Σηκήο ηνπ πζηήκαηνο (ΟΣ), όπσο λέσλ
πξνθύπηεη

από

ηνλ

Ηκεξήζην

θαηαγγέιιεη

ηελ

παξνύζα

κε

έγγξαθν

Δλεξγεηαθό θνηλνπνηνύκελν ζηνλ Πξνκεζεπηή εληόο ηεο σο άλσ

Πξνγξακκαηηζκό θαη
β. Σνπ Λνγαξηαζκνύ

όξσλ,

πξνζεζκίαο. Άπξαθηε παξέιεπζε ηεο σο άλσ πξνζεζκίαο,
Πξνζαπμήζεσλ-3 (ΛΠ-3), όπσο ζπλεπάγεηαη ηελ απνδνρή ησλ ηξνπνπνηήζεσλ από ηνλ

παξέρεηαη επηζήκσο από ηνλ ΑΓΜΗΔ,

Πειάηε θαη ηελ εθαξκνγή ηνπο ακέζσο κεηά ηελ παξέιεπζε

σο εμήο:

ηεο ελ ιόγσ πξνζεζκίαο.

i) Δθόζνλ ε κέζε σξηαία ΟΣ, ε νπνία ππνινγίδεηαη σο ν

6.3.

Δηδηθώο γηα ηελ θαηεγνξία ησλ Μηθξώλ Πειαηώλ, όπσο

κέζνο όξνο ηεο ΟΣ ηνπ κήλα θαηαλάισζεο θαη ησλ δύν απηνί νξίδνληαη ζην Άξζξν 3 ηνπ ΚΠΗΔ, ηα απνηειέζκαηα ηεο
πξνεγνύκελσλ κελώλ, παξακέλεη εληόο εύξνπο 0,045-0,050 θαηά ηα αλσηέξσ (παξ. 6.2) άζθεζεο ηνπ δηθαηώκαηνο
€/kWh, ε Υξέσζε Πξνκήζεηαο πνπ ζα θαηαβάιιεη ν Πειάηεο ηξνπνπνίεζεο ηεο παξνύζεο επέξρνληαη εμήληα (60) εκέξεο
δελ ζα αιιάδεη, γηα ηηο δηαθπκάλζεηο ηεο ΟΣ.

κεηά ηελ έγγξαθε γλσζηνπνίεζε απηώλ.

ε πεξίπησζε πνπ ε θαηά ηα σο άλσ νξηδόκελα κέζε σξηαία

7.

ΟΣ θπκαίλεηαη άλσζελ ή θάησζελ ηνπ πξναλαθεξζέληνο

7.1.

Καηαβολή εγγύηζηρ
Ο Πειάηεο αλαιακβάλεη ηελ ππνρξέσζε λα θαηαβάιιεη

εύξνπο, ηπρόλ ηέηνηα κεηαβνιή ηεο ΟΣ ζα αληηθαηνπηξίδεηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή ρξεκαηηθό πνζό σο εγγύεζε γηα ηελ
ηζόπνζα ζηε Υξέσζε Πξνκήζεηαο γηα θάζε κήλα.

εκπξόζεζκε εμόθιεζε ησλ Λνγαξηαζκώλ Καηαλάισζεο ίζν

Καζώο ε ΟΣ πξνθύπηεη ζε εκεξήζηα βάζε από ηνλ κε ηνλ εθηηκώκελν Λνγαξηαζκό Καηαλάισζεο γηα ηελ
Ηκεξήζην
αξκνδίσο

Δλεξγεηαθό
από

ηνλ

Πξνγξακκαηηζκό,
ΑΓΜΗΔ

δεκνζηεύεηαη πξνκήζεηα ηξηάληα (30) εκεξώλ (πεξηιακβαλνκέλσλ ηπρόλ

ζηε

δηεύζπλζε: θόξσλ), ην νπνίν θαη' ειάρηζην ζα αλέξρεηαη ζην πνζό ησλ

http://www.admie.gr/leitoyrgia-dedomena/leitoyrgia-agoras-il 100€ .
ektrikis-energeias/anafores-dimosieyseis-agoras/

7.2.

Σν πνζό ηεο εγγύεζεο ζα πεξηιακβάλεηαη ζηνλ πξώην

ii) Κάζε δηαθνξά πιένλ ησλ 0,004 €/kWh πνπ πξνθύπηεη από Λνγαξηαζκό
ηηο

ρξεώζεηο

ηνπ

ΑΓΜΗΔ

γηα

ηνλ

Καηαλάισζεο

πνπ

ζα

απνζηείιεη

ν

Λνγαξηαζκό Πξνκεζεπηήο ζηνλ Πειάηε. Δγγύεζε δελ ζα νθείιεηαη ζηηο

Πξνζαπμήζεσλ-3 (ΛΠ-3), αληηθαηνπηξίδεηαη ηζόπνζα ζηε πεξηπηώζεηο

α.

νηθηαθώλ

Πειαηώλ

θαηά

ηελ

νπνία

Γενικοί Όροι Προμήθειας
εθαξκόδνληαη νη όξνη ελεξγνπνίεζεο πάγηαο εληνιήο γηα ηελ
εμόθιεζε

κέζσ

Πηζησηηθήο

Κάξηαο

ή

8.2.

ε πεξίπησζε ππεξεκεξίαο ηνπ Πειάηε ν Πξνκεζεπηήο

Σξαπεδηθνύ δηθαηνύηαη λα πξνβεί ζηηο αθόινπζεο ελέξγεηεο:

(α)

Λνγαξηαζκνύ θαη β. κε νηθηαθώλ Πειαηώλ θαηά ηελ νπνία Αλαγξάθεη ην πνζό ηεο ιεμηπξόζεζκεο νθεηιήο ζηνλ
εθαξκόδνληαη νη όξνη ελεξγνπνίεζεο πάγηαο εληνιήο γηα ηελ ακέζσο επόκελν Λνγαξηαζκό Καηαλάισζεο θαη πξνζζέηεη
εμόθιεζε κέζσ Πηζησηηθήο Κάξηαο .
7.3.

ην πνζό απηό βεβαξεκέλν κε ην λόκηκν ηόθν ππεξεκεξίαο

ε πεξίπησζε κε θαηαβνιήο ηεο εγγύεζεο (πιελ ηεο ζην ζπλνιηθό νθεηιόκελν πνζό ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ πνπ ν

πεξηπηώζεσο εμαηξέζεσο θαηά ηα σο άλσ νξηδόκελα), ν Πειάηεο
Πξνκεζεπηήο

δηθαηνύηαη

λα

θαηαζηήζεη

ηνλ

νθείιεη

λα

θαηαβάιεη

εληόο

ηεο

θαλνληθήο

πειάηε πξνζεζκίαο εμόθιεζεο ηνπ λένπ ινγαξηαζκνύ. (β) Αλ

ππεξήκεξν θαη λα εθαξκόζεη ηηο πξνβιέςεηο ηνπ άξζξνπ 8 παξέιζεη άπξαθηε θαη ε δεύηεξε θαηά ζεηξά πξνζεζκία
ηεο παξνύζεο.
7.4.

εμόθιεζεο ν Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα ππνβάιεη ζηνλ

ε πεξίπησζε θαηαγγειίαο ηεο ύκβαζεο Πξνκήζεηαο αξκόδην δηαρεηξηζηή εληνιή απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή

από ηνλ Πξνκεζεπηή ιόγσ κε εμόθιεζεο ιεμηπξνζέζκσλ θνξηίνπ ιόγσ ιεμηπξόζεζκσλ νθεηιώλ. Η εληνιή απηή
νθεηιώλ, ην πνζό ηεο εγγύεζεο θαηαπίπηεη ππέξ ηνπ θνηλνπνηείηαη ππνρξεσηηθώο πξνο ηνλ Πειάηε. (γ) Αλ ε
Πξνκεζεπηή ιόγσ κε εμόθιεζεο ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ.
7.5.

ιεμηπξόζεζκε νθεηιή δελ εμνθιεζεί εληόο δέθα (10) εκεξώλ

ε πεξίπησζε θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν ιύζεο ηεο από

ηελ

θνηλνπνίεζε

ζηνλ

Πειάηε

ηεο

εληνιήο

ζύκβαζεο ην πνζό ηεο εγγύεζεο ζπκςεθίδεηαη κε ην απελεξγνπνίεζεο κεηξεηή θνξηίνπ, ν Πξνκεζεπηήο δύλαηαη
πιεξσηέν πνζό ηνπ ηειηθνύ εθθαζαξηζηηθνύ Λνγαξηαζκνύ λα θαηαγγείιεη ηε ύκβαζε Πξνκήζεηαο ππνβάιινληαο ζηνλ
Καηαλάισζεο έσο ην ρξόλν δηαθνπήο ηεο πξνκήζεηαο.
7.6.

αξκόδην δηαρεηξηζηή δήισζε παύζεο εθπξνζώπεζεο,

Σπρόλ πηζησηηθό ππόινηπν ην νπνίν ζα πξνθύςεη κεηά ην ελεκεξώλνληαο αλάινγα ηνλ Πειάηε.
Διάπκεια - Ανανέωζη

ζπκςεθηζκό ζα επηζηξαθεί ζηνλ Πειάηε αηόθσο ην

9.

αξγόηεξν εληόο ελόο (1) κελόο από ηελ έθδνζε ηνπ ηειηθνύ

9.1.

εθθαζαξηζηηθνύ

Λνγαξηαζκνύ

Καηαλάισζεο,

κε

Η παξνύζα ζύκβαζε ηίζεηαη ζε ηζρύ ηελ εκεξνκελία

ηελ ππνγξαθήο ηεο θαη θαηαγγέιιεηαη ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα

πξνϋπόζεζε όηη θαηά ην ρξόλν απηό δελ πθίζηαληαη νθεηιέο. ζηελ παξάγξαθν 10.1 ηεο παξνύζεο. Η δηάξθεηα ηεο
7.7.

Ο Πξνκεζεπηήο θαζ' όιε ηε δηάξθεηα ηζρύνο ηεο

παξνύζεο δηαηεξεί ην δηθαίσκα λα αλαπξνζαξκόδεη ην πνζό
ηεο εγγύεζεο ζε πεξίπησζε πνπ παξαηεξείηαη ζεκαληηθή
απόθιηζε ησλ Λνγαξηαζκώλ ηνπ Πειάηε ζε ζρέζε κε ην
εθηηκώκελν πνζό πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηνλ θαζνξηζκό
ηεο

εγγύεζεο

ή

ζε

πεξίπησζε

επαλαιακβαλόκελεο

θαζπζηέξεζεο ηνπ πειάηε ζηελ εμόθιεζε ησλ ινγαξηαζκώλ
ηνπ. Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα ελεκεξώζεη ηνλ Πειάηε
κέζσ ηνπ ηξέρνληνο Λνγαξηαζκνύ Καηαλάισζεο γηα ηελ
αλαπξνζαξκνγή ηεο εγγύεζεο θαη λα ρξεώζεη ην πνζό ηεο
δηαθνξάο ζηνλ επόκελν Λνγαξηαζκό Καηαλάισζεο.
8.

Καθςζηέπηζη εξόθληζηρ από ηον Πελάηη

8.1.

Γηα θάζε ιεμηπξόζεζκε νθεηιή ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ

Πξνκεζεπηή ν ηειεπηαίνο δηθαηνύηαη λα επηβάιιεη ζηνλ
Πειάηε ηόθν ππεξεκεξίαο ίζν κε ην αλώηαην λόκηκν επηηόθην
ππεξεκεξίαο από ηελ επόκελε εκέξα πνπ ε νθεηιή θαηέζηε
ιεμηπξόζεζκε θαη απαηηεηή θαη κέρξη ηελ πιήξε θαη
νινζρεξή εμόθιεζή ηεο.

ζύκβαζεο ζπκθσλείηαη γηα έλα έηνο αξρόκελε από ηελ
αθξηβή εκεξνκελία έλαξμεο ηεο Γήισζεο Δθπξνζώπεζεο
Μεηξεηή θνξηίνπ, όπσο νξίδεηαη ζηελ παξ. 9.2. ηεο
παξνύζεο.
9.2.

Με ηελ ππνγξαθή θαη απνδνρή ηεο παξνύζεο ν Πειάηεο

εμνπζηνδνηεί ηνλ Πξνκεζεπηή λα ππνβάιιεη ζην Γηαρεηξηζηή
Γηθηύνπ

Γηαλνκήο,

Γήισζε

Δθπξνζώπεζεο

Μεηξεηή

Φνξηίνπ γηα ηνπο Μεηξεηέο ηνπ. Σα έλλνκα απνηειέζκαηα
ηεο παξνύζεο επέξρνληαη ηελ εκεξνκελία έλαξμεο ηεο
Γήισζεο Δθπξνζώπεζεο Μεηξεηή θνξηίνπ, όπσο απηή
γλσζηνπνηείηαη ζηνλ Πξνκεζεπηή από ηνλ Γηαρεηξηζηή ηνπ
Γηθηύνπ.
9.3.

Η παξνύζα ζα αλαλεώλεηαη απηόκαηα γηα ρξνληθό

δηάζηεκα δώδεθα (12) κελώλ θάζε θνξά («Γηάξθεηα
Αλαλέσζεο»), εθηόο εάλ δεθαπέληε (15) εκέξεο πξηλ ηε ιήμε
ηεο αξρηθήο δηάξθεηαο ή ηεο εθάζηνηε δηάξθεηαο αλαλέσζεο
έλα από ηα ζπκβαιιόκελα κέξε δειώζεη κε έγγξαθε
επηζηνιή, θνηλνπνηνύκελε ζην αληηζπκβαιιόκελν κέξνο, όηη
δελ επηζπκεί ηελ αλαλέσζε ηεο ζύκβαζεο. ε πεξίπησζε

Γενικοί Όροι Προμήθειας
απηόκαηεο αλαλέσζεο ζα εθαξκόδνληαη νη Γεληθνί Όξνη

11.

Εςθύνη ηος Ππομηθεςηή

Πξνκήζεηαο θαη νη Υξεώζεηο Πξνκήζεηαο πνπ ζα είλαη ζε ηζρύ ε πεξίπησζε πνπ πξνθιεζνύλ ηερληθά πξνβιήκαηα ή
θαηά ηελ πξώηε εκέξα ηεο Γηάξθεηαο Αλαλέσζεο θαη νη δεκίεο ζηηο Δγθαηαζηάζεηο ή ζηνλ εμνπιηζκό ηνπ Πειάηε γηα
νπνίνη δεκνζηεύνληαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ

Πξνκεζεπηή ιόγνπο πνπ απνδίδνληαη ζηε ζύλδεζή ηνπ κε ην Γίθηπν

www.elpedison.gr («Ιζηνζειίδα») .
10.

Γηαλνκήο, όπσο ελδεηθηηθά δηαθνπέο παξνρήο, πηώζεηο

Καηαγγελία

10.1.

επηπέδνπ ηάζεο, δηαθπκάλζεηο ηάζεο, ν Πξνκεζεπηήο δελ

Ο Πειάηεο δύλαηαη νπνηεδήπνηε λα θαηαγγείιεη ηε θέξεη επζύλε, εθηόο εάλ ν Νόκνο νξίδεη δηαθνξεηηθά.

ζύκβαζε

πξνκήζεηαο

κε

έγγξαθε

επηζηνιή

ηνπ

θαηαγγέιινληνο ζηνλ Πξνκεζεπηή. Tα απνηειέζκαηα ηεο

12.

Αλλαγή ηος Ππομηθεςηή

12.1.

Η αιιαγή Πξνκεζεπηή επηηξέπεηαη κόλν έπεηηα από

θαηαγγειίαο επέξρνληαη 30 εκέξεο κεηά ηελ εηδνπνίεζε ηνπ πξνεγνύκελε θαηαγγειία ηεο παξνύζεο.
Πξνκεζεπηή κε ηελ επηθύιαμε ησλ όζσλ νξίδνληαη ζην

12.2.

άξζξν 42 ηνπ ΚΠΗΔ.

ηηο πιεξνθνξίεο ζρεηηθά κε ηνπο Μεηξεηέο θαη ηηο εγγξαθέο

10.2.

Ο Πξνκεζεπηήο ππνρξενύηαη λα παξάζρεη ζηνλ Πειάηε

Ο Πξνκεζεπηήο δύλαηαη λα θαηαγγείιεη ηε ύκβαζε απηώλ, ηηο νπνίεο ν Πειάηεο ελδερνκέλσο ρξεηάδεηαη γηα ηελ

Πξνκήζεηαο θαη λα πξνβεί ζηηο πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο αιιαγή πξνκεζεπηή, θαζώο θαη νπνηεζδήπνηε άιιεο
πξνο

ηνλ

αξκόδην

Γηαρεηξηζηή

γηα

ηελ

παύζε πιεξνθνξίεο

απαηηνύληαη

από

ην

Γηαρεηξηζηή

ηνπ

εθπξνζώπεζεο κεηξεηή ηνπ Πειάηε, ηνλ νπνίν έρεη πζηήκαηνο ή ην Γηαρεηξηζηή ηνπ Γηθηύνπ Γηαλνκήο.
θαηαζηήζεη

ππεξήκεξν

σο

πξνο

ηελ

εμόθιεζε

12.3.

Οη πιεξνθνξίεο παξέρνληαη εληόο δεθαηεζζάξσλ (14)

ιεμηπξνζέζκσλ νθεηιώλ ζύκθσλα κε ηα νξηδόκελα ζηελ εκεξνινγηαθώλ
παξάγξαθν 8.2 ηεο παξνύζεο.
10.3.

εκεξώλ

από

ηελ

ππνβνιή

ζρεηηθνύ

έγγξαθνπ αηηήκαηνο ηνπ Πειάηε πξνο ηνλ Πξνκεζεπηή.

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Πειάηεο παξαβαίλεη νπζηώδεηο

13.

Εκσώπηζη

όξνπο ηεο παξνύζεο ζύκβαζεο γηα ρξνληθό δηάζηεκα Γελ επηηξέπεηαη ε κεηαβίβαζε ή ε εθρώξεζε νπνησλδήπνηε
κεγαιύηεξν ησλ ηξηάληα (30) εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ, ν δηθαησκάησλ ή ππνρξεώζεσλ πνπ απνξξένπλ από ηελ
Πξνκεζεπηήο δηθαηνύηαη λα ηνπ θνηλνπνηήζεη όριεζε, παξνύζα, ρσξίο ηελ πξνεγνύκελε έγγξαθε ζπλαίλεζε ηνπ
ζέηνληαο

παξάιιεια

πξνζεζκία

ηξηάληα

(30) αληηζπκβαιιόκελνπ.
Εθαπμοζηέο Δίκαιο και Επίλςζη Διαθοπών

εκεξνινγηαθώλ εκεξώλ γηα ηελ άξζε ηεο παξάβαζεο θαη ηνλ

14.

ελεκεξώλεη γηα ηηο ζπλέπεηεο ηεο ηπρόλ κε ζπκκόξθσζήο

14.1.

Η παξνύζα ζύκβαζε δηέπεηαη από ην Διιεληθό Γίθαην

ηνπ εληόο ηεο ηαρζείζαο πξνζεζκίαο. Δάλ ε παξαπάλσ θαη εηδηθόηεξα από ηνλ ΚΠΗΔ θαη ηελ εθάζηνηε ηζρύνπζα
πξνζεζκία παξέιζεη άπξαθηε, ν Πξνκεζεπηήο έρεη ην λνκνζεζία θαη ξπζκηζηηθό πιαίζην σο πξνο ηελ πξνκήζεηα
δηθαίσκα λα θαηαγγείιεη ακέζσο ηελ παξνύζα θαη λα πξνβεί ειεθηξηθήο ελέξγεηαο.
ζηηο πξνβιεπόκελεο ελέξγεηεο πξνο ηνλ αξκόδην Γηαρεηξηζηή

14.2.

Γηα θάζε δηαθνξά ή δηαθσλία ηπρόλ πξνθύςεη θαηά ηελ

γηα ηελ παύζε ηεο εθπξνζώπεζεο ηνπ κεηξεηή ηνπ Πειάηε . εθηέιεζε ηεο παξνύζεο, ηα κέξε αλαιακβάλνπλ ηελ
10.4.

ε πεξίπησζε πνπ θάπνην ζπκβαιιόκελν κέξνο ππνρξέσζε λα θαηαβάιινπλ θάζε πξνζπάζεηα γηα θηιηθή

πησρεύζεη, ηεζεί ππό αλαγθαζηηθή δηαρείξηζε, ππό εηδηθή ή δηεπζέηεζε ηεο δηαθνξάο ζύκθσλα κε ην πιαίζην ην νπνίν
άιιε εθθαζάξηζε, θαηαζέζεη αίηεζε γηα ηελ ππαγσγή ζε θαζνξίδεη ν ζε ηζρύ ΚΠΗΔ. ηελ πεξίπησζε πνπ ε
δηαδηθαζία εμπγίαλζεο ή ππαρζεί ζε νπνηαδήπνηε άιιε παξαπάλσ πξνζπάζεηα απνηύρεη, ε επίιπζε ησλ ελ ιόγσ
δηαδηθαζία επηθπιάζζεη ν Νόκνο γηα αθεξέγγπνπο ή δηαθνξώλ ππάγεηαη ζηελ απνθιεηζηηθή αξκνδηόηεηα ησλ
κεησκέλεο

νηθνλνκηθήο

ζέζεο

ππόρξενπο,

ην Γηθαζηεξίσλ ηεο Αζήλαο.
Λοιποί Όποι

αληηζπκβαιιόκελν κέξνο δηθαηνύηαη λα θαηαγγείιεη ακέζσο

15.

ηελ παξνύζα, θνηλνπνηώληαο ηνπ ζρεηηθό έγγξαθν.

15.1.

10.5.

Γηα νπνηαδήπνηε πεξαηηέξσ πιεξνθνξία, δηαθσλία ή

Μεηά ηελ θαηαγγειία ηεο ζύκβαζεο ηπρόλ νθεηιέο ηνπ παξάπνλν

Πειάηε

πξνο

ηνλ

Πξνκεζεπηή

ιεμηπξόζεζκεο θαη απαηηεηέο.

θαζίζηαληαη

θαη

ηδίσο

σο

πξνο

αηηήκαηα

δηόξζσζεο

άκεζα Λνγαξηαζκώλ Καηαλάισζεο ζε πεξίπησζε ζθαικάησλ ν
Πειάηεο δύλαηαη λα επηθνηλσλεί κε ηνλ Πξνκεζεπηή ζην

Γενικοί Όροι Προμήθειας
ηειέθσλν

πνπ

πεξηιακβάλεηαη

ζηνπο

Λνγαξηαζκνύο

Καηαλάισζεο ή λα απεπζύλεηαη ειεθηξνληθά πξνο ηνλ
Πξνκεζεπηή, κέζσ ηεο Ιζηνζειίδαο ηνπ .
15.2.

Οη παξόληεο όξνη, ε Αίηεζε θαη ν Σηκνθαηάινγνο πνπ

επηζπλάπηεηαη ζηελ Αίηεζε απνηεινύλ εληαίν ζύλνιν, όινη νη
όξνη ηνπο ζπκθσλνύληαη νπζηώδεηο θαη ηξνπνπνηνύληαη κόλν
ξεηώο θαη εγγξάθσο.
15.3.

Όιεο

νη

γλσζηνπνηήζεηο,

νριήζεηο,

αηηήζεηο

ή

νπνηαδήπνηε έγγξαθα πνπ πξνβιέπνληαη ζηελ παξνύζα ζα
θνηλνπνηνύληαη ζηηο δηεπζύλζεηο ησλ ζπκβαιιόκελσλ κεξώλ
πνπ αλαθέξνληαη ζηελ Αίηεζε ή ζε δηεπζύλζεηο πνπ ηπρόλ
γλσζηνπνηεζνύλ

εγγξάθσο

ζην

κέιινλ.

Η

εθάζηνηε

δηεύζπλζε πνπ δειώζεθε ηειεπηαία ζεσξείηαη λόκηκε έδξα
ηνπ ζπκβαιινκέλνπ ηνλ νπνίν αθνξά, ζηελ νπνία λόκηκα
θνηλνπνηνύληαη

ηα

θαηά

ηελ

παξνύζα

έγγξαθα

θαη

παξάγνληαη ηα θαηά Νόκν θαη ηελ παξνύζα απνηειέζκαηα.
15.4.

ζα

Η αθπξόηεηα ή ε αθπξσζία ελόο όξνπ ηεο παξνύζεο δελ
επηδξά

θαηά

θαλέλα

ηξόπν

ζην

θύξνο

θαη

ηε

δεζκεπηηθόηεηα ησλ ππνινίπσλ όξσλ ηεο.
15.5.

ε θακία πεξίπησζε ε παξάιεηςε ή θαζπζηέξεζε

νπνηνπδήπνηε κέξνπο λα αζθήζεη λόκηκα ή ζπκβαηηθά
δηθαηώκαηά ηνπ δελ κπνξεί λα εξκελεπζεί σο παξαίηεζε από
ηα δηθαηώκαηα απηά.
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