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ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Στην Αθήνα, σήμερα την .....…/…...../2018, μεταξύ των παρακάτω συμβαλλομένων: 

Aφενός της Ανώνυμης Εταιρείας με την επωνυμία «WATT AND VOLT ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗΣ ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ» και τον διακριτικό τίτλο «WATT AND VOLT 
Α.Ε.», με αντικείμενο εργασιών Εμπορία και Προμήθεια Ηλεκτρικής Ενέργειας, η οποία εδρεύει στο Μαρούσι Αττικής, επί της Λ. Κηφισίας αρ. 217Α, Τ.Κ. 151 24, με Α.Φ.Μ. 998283692 και 
Δ.Ο.Υ. ΦΑΕ Αθηνών και εκπροσωπείται νόμιμα από τον Πρόεδρο και Διευθύνοντα Σύμβουλό αυτής, κ. Αναστάσιο Κ. Παπαναγιώτου, καλούμενης στο εξής «Προμηθευτής» και,
Aφετέρου του/της ………..................................................…….. του ……................................................……., κατοίκου ………..................................................………  επί της οδού ……............
................................………. αρ. ......…, Τ.Κ. …….......…., με Α.Φ.Μ. ……................…………. και Δ.Ο.Υ. ………….................................…….., καλούμενος/η στο εξής «Πελάτης» συμφωνήθηκαν, 
συνομολογήθηκαν και έγιναν αμοιβαίως αποδεκτά τα ακόλουθα : 

Οι παραπάνω συμβαλλόμενοι έχουν υπογράψει την από ………............………… Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (αριθμός παροχής ……………...………......…….. και αριθμός 
συμβολαίου …………...........…………………), με τους όρους και συμφωνίες που διαλαμβάνονται σε αυτήν. Με την παρούσα, τα συμβαλλόμενα μέρη επιθυμούν να τροποποιήσουν τη μεταξύ 
τους Σύμβαση, προκειμένου να ενταχθεί ο Πελάτης στην προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που 
αναφέρονται κατωτέρω:

Άρθρο 1 Αντικείμενο

Α. Στο πλαίσιο της προωθητικής ενέργειας «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ»: 
• Η τιμή χρέωσης ημερήσιας και νυχτερινής ενέργειας των οικιακών πελατών είναι ενιαία και διαμορφώνεται στα 0,064€/kWh.
• Η τιμή χρέωσης ενέργειας των επαγγελματικών παροχών με τιμολόγιο CEL 21 και CEL 21B διαμορφώνεται ως εξής: 
(α) για κατανάλωση έως 5.000kWh/τετράμηνο, ανέρχεται στα 0,064€/kWh. 
(β) για κατανάλωση που υπερβαίνει τις 5.000kWh/τετράμηνο, η τιμή χρέωσης ενέργειας ανέρχεται (σωρευτικά): (i) στα 0,064€/kWh έως την ποσότητα των 5.000kWh και (ii) στα 0,089€/
kWh (συμπεριλαμβανομένης της χρέωσης εκπομπών CO2, όπως αυτή περιγράφεται στο άρθρο 6.4 των γενικών όρων της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας) για το σύνολο της 
ποσότητας ενέργειας που υπερβαίνει το κατά τα ανωτέρω όριο της κλίμακας των 5.000kWh.

Β. Η προωθητική ενέργεια «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ» αφορά αποκλειστικά τα τιμολόγια: Home Εnergy Plus (Γ1), Home Energy Night (Γ1Ν), CEL 21 και CEL 21B. Παρέχεται δε 
σε υφιστάμενους Πελάτες, υπό την επιφύλαξη των οριζομένων στην παράγραφο ΣΤ της παρούσας. 

Γ. Με τις ως άνω ανταγωνιστικές χρεώσεις της προωθητικής ενέργειας «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», θα τιμολογείται η κατανάλωση ενέργειας σε κάθε μηνιαίο Λογαριασμό, είτε 
έναντι, είτε εκκαθαριστικό.

Δ. Οι Πελάτες που θα επιλέξουν την προωθητική ενέργεια «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», απαλλάσσονται από την πάγια χρέωση τετραμήνου των προγραμμάτων HOME ENERGY. 

Ε. Από την ημερομηνία σύναψης της παρούσας μέχρι την καθ’ οιονδήποτε τρόπο λύση ή λήξη της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, έκαστος Πελάτης, για τη συμμετοχή του στην 
προωθητική ενέργεια «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ», θα επιβαρύνεται, σε ετήσια βάση, με την «ειδική συνδρομή σταθερής και προνομιακής τιμής», η οποία ανέρχεται:
• Στο χρηματικό ποσό των πενήντα εννέα ευρώ (59€), ανά έτος, για κάθε οικιακό τιμολόγιο τύπου Home Energy Plus (Γ1) ή Home Energy Night (Γ1Ν), αντίστοιχα και
• Στο χρηματικό ποσό των εβδομήντα εννέα ευρώ (79€), ανά έτος, για κάθε επαγγελματικό τιμολόγιο τύπου CEL 21 και CEL 21B.
*Στις παραπάνω αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο Φ.Π.Α. 13%.

• Το ποσό που αντιστοιχεί στην πρώτη ετήσια «ειδική συνδρομή σταθερής και προνομιακής τιμής» θα συμπεριληφθεί στον πρώτο Λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την ημερομηνία 
σύναψης της παρούσας.

• Το ποσό που αντιστοιχεί στη δεύτερη ετήσια «ειδική συνδρομή σταθερής και προνομιακής τιμής» θα συμπεριληφθεί στον πρώτο Λογαριασμό που θα εκδοθεί μετά την συμπλήρωση 
δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία σύναψης της παρούσας (εφεξής το «Συμβατικό Έτος»).

• Το ποσό που αντιστοιχεί στην τρίτη και σε κάθε επόμενη «ειδική συνδρομή σταθερής και προνομιακής τιμής» θα συμπεριλαμβάνεται στον πρώτο Λογαριασμό που θα εκδίδεται μετά την 
συμπλήρωση εκάστου Συμβατικού Έτους.

• Ρητά διευκρινίζεται ότι ο Πελάτης οφείλει να καταβάλλει την εκάστοτε «ειδική συνδρομή σταθερής και προνομιακής τιμής» άπαξ και εντός της προθεσμίας που θα αναγράφεται στον 
αντίστοιχο Λογαριασμό, κατά τα ανωτέρω.
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Πρόγραμμα Πάγια Χρέωση [€/τετράμηνο] Χρέωση ισχύος [€/kW] Χρέωση ενέργειας [€/kWh] Κανονικό Τιμολόγιο Χρέωση ενέργειας [€/kWh] Μειωμένο Τιμολόγιο

HEP 0-2000 0 (1Φ), 0 (3Φ)  - 0,064 -
HEP >2000 0 (1Φ), 0 (3Φ) -  0,064 -
HEN 0-2000 0 (1Φ), 0 (3Φ) -  0,064 0,064
HEN >2000 0 (1Φ), 0 (3Φ) -  0,064 0,064
CEL21 0-5000 0  -  0,064 -
CEL21Β 0-5000 0  -  0,064 -
CEL21 >5000 0  -  0,089 -
CEL21B >5000 0  -  0,089 -

Πίνακας 1.ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΠΡΟΩΘΗΤΙΚΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ "ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ":
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ΥΠΟΓΡΑΦΗΤΟΠΟΣΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΣΦΡΑΓΙΔΑ

Πίνακας 4. ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΑΚΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ
Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Ημέρας)  0-1600 kWh / τετράμηνο 1601-2000 kWh / τετράμηνο 2001-άνω kWh / τετράμηνο
Χρέωση €/kWh  0,0069 0,050 0,085
Οικιακής Χρήσης ΧΤ (Καταναλώσεις Νύχτας)  0-1600 kWh / τετράμηνο 1601-2000 kWh / τετράμηνο 2001-άνω kWh / τετράμηνο
Χρέωση €/kWh  0,0069 0,050 0,085

* Για καταναλώσεις ενέργειας από 1/1/2018, στις περιπτώσεις όπου η τετραμηνιαία κατανάλωση ενέργειας υπερβαίνει τα όρια κατανάλωσης ορισμένης  
  κλίμακας στις κατηγορίες οικιακής χρήσης ΧΤ, μόνο η υπερβάλλουσα κατανάλωση χρεώνεται βάσει των χρεώσεων της επόμενης σε σειρά κλίμακας.

Τύπος Τιμολογίου

Μοναδιαίες Χρεώσεις

*Όλες οι παραπάνω χρεώσεις συμπεριλαμβάνονται στην αξία του πακέτου σας

*Χρεώσεις Χρήσης του Δικτύου για παροχές που τροφοδοτεί το Δίκτυο του Διεθνούς Αερολιμένα Αθηνών προσαρμόζονται σύμφωνα με το ΦΕΚ 300/ 26.02.2008.

Πακέτα
Προγράμματα
Χρεώσεις Νυχτερινής Κατανάλωσης

0,13
-

0,00527
0,00

0,00007
0,00007

0,54
-

0,0213
0,00

(Βλ.Πίνακα 4)
(Βλ.Πίνακα 4)

Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος

Χρέωση Ισχύος
[€/kVA x ΣΙ ανά έτος]

Χρέωση Ενέργειας
[€/kWh] [€/kWh]

Λοιπές
Επιβαρύνσεις [€/kWh]

Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία Πάγια

Χρέωση) [€/kVA x ΣΙ ανά έτος]

Χρέωση Ενέργειας
(Μοναδιαία Μεταβλητή

Χρέωση) [€/kWh]

Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας

Πίνακας 3. ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΟΙΚΙΑΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Τύπος Τιμολογίου

Μοναδιαίες Χρεώσεις
Χρεώσεις Χρήσης Συστήματος Χρεώσεις Χρήσης Δικτύου

Χρέωση Ισχύος
[€/kVA x ΣΙ ανά έτος]

Χρέωση Ενέργειας
[€/kWh]

Λοιπές
Επιβαρύνσεις

[€/kWh]

Χρέωση Ισχύος
(Μοναδιαία Πάγια Χρέωση)

[€/kVA x ΣΙ ανά έτος]

Χρέωση Ενέργειας
(Μοναδιαία Μεταβλητή

Χρέωση) [€/kWh]

Υπηρεσίες
Κοινής Ωφέλειας

[€/kWh]
CEL 21/21B (έως 25 kVA) 0,53 0,00477 0,00007 1,47 0,0190 0,01824 
CEL 21/21B (άνω των 25 kVA) 0,53 0,00477 0,00007 3,17 0,0190 0,01824

Πίνακας 2. ΜΟΝΑΔΙΑΙΕΣ ΤΙΜΕΣ ΡΥΘΜΙΖΟΜΕΝΩΝ ΧΡΕΩΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

Σε περίπτωση λύσης της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας, για οποιονδήποτε λόγο η ως άνω «ετήσια ειδική συνδρομή σταθερής και προνομιακής τιμής», εφόσον έχει καταβληθεί για το 
εκάστοτε τρέχον Συμβατικό Έτος, κατά τα ανωτέρω, δεν θα επιστρέφεται στον Πελάτη.
ΣΤ. Η παρούσα προωθητική ενέργεια υπό τον τίτλο «ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΝΟΜΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ»:
(α) Δεν δύναται να συνδυαστεί με Home Energy πακέτα και άλλες προωθητικές ενέργειες τις οποίες χρησιμοποιεί ο Πελάτης κατά την ημερομηνία σύναψης της παρούσας.
(β) Δεν δύναται να χορηγηθεί στον Πελάτη, σε περίπτωση που υφίστανται ληξιπρόθεσμες οφειλές του έναντι του Προμηθευτή.
(γ) Δεν δύναται να χορηγηθεί σε Ευάλωτους Πελάτες [για παροχές που είναι ενταγμένες σε Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο και παροχές που υπάγονται στο Τιμολόγιο Υπηρεσιών Αλληλεγγύης (ΤΥΑ)].

Άρθρο 2 Διάρκεια - Καταγγελία
Από την ημερομηνία σύναψης της παρούσας τροποποίησης και εφεξής, η διάρκεια της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας καθίσταται αορίστου χρόνου και μπορεί να καταγγελθεί 
σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 11 των γενικών όρων της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 3 Φύση της παρούσας
Ρητά διευκρινίζεται ότι η παρούσα συνιστά τροποποίηση της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας στο βαθμό και στην έκταση που περιγράφεται ανωτέρω. Συνακόλουθα, όσοι 
όροι δεν τροποποιούνται με την παρούσα, ισχύουν ως έχουν στη Σύμβαση Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας. Ως εκ τούτου, εξυπακούεται ότι η σύναψη της παρούσας τροποποίησης, σε 
καμία περίπτωση δεν συνεπάγεται ενεργοποίηση του όρου 7.2 της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας (περί επιστροφής της καταβληθείσας από τον Πελάτη εγγύησης), ο οποίος 
προϋποθέτει λήξη ή λύση της Σύμβασης Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας.

Άρθρο 4 Τιμολόγηση


