
149539289 ΣΑΜΟΥ

ΜΑΡΚΑΚΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

ΓΕΜΕΛΟΥ Θ. 159
ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

ΓΕΜΕΛΟΥ Θ. 159
18453 ΝΙΚΑΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ

Α.Φ.Μ. Δ.Ο.Υ.

ΜΑΡΚΑΚΗ ΘΕΜΕΛΙΝΑ ΜΑΡΙΑ

Επωνυμία/Διεύθυνση ΑποστολήςΕπωνυμία/Διεύθυνση Ακινήτου

POWER HOME (1Φ)

11/06/2020 08/05/2020 08/06/2020ΛΗΕ180930823 316-00139155-02 -

50,00 €Γ1

6ΗΛ002616

11500

01/07/2020 43,27 €

RF88901058000060013915502

Τηλεφωνικό κέντρο 18321

Προμήθεια Ρεύματος ZeniΘ (€): 13,13
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις (€): 6,36

Χρεώσεις Δήμου & ΕΡΤ (€): 18,93
Αξία Φ.Π.Α. (€): 1,37
ΕΦΚ & Ειδ. Τέλος 5‰ (€): 0,49

2,99Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. Ν.816/2014 (€):

Σύνολο Τρέχοντος Λογαριασμού (€): 43,27

Εκκαθαριστικός

ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ & ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ
ΣΥΝΟΛΟ ΜΗΝΟΣ (%)

1. ΛΙΓΝΙΤΙΚΗ

3. ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
2. ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΗ

4. ΥΔΡΟΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

7. ΙΣΟΖΥΓΙΟ ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΕΩΝ

5. ΑΠΕ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

9,6%
0%
30%
6%
22%

18,3%
14,3%6. ΑΠΕ ΔΙΚΤΥΟΥ (Φ/Β και άλλα)

ΑΠΡΙΛΙΟΣ 2020

3538.00 100%
338.00
0.00

1060.00
211.00
778.00
505.00
646.00



Σύνολο Κατανάλωσης Περιόδου (kWh):
Πάγιο Τέλος (€):

Αξία Ενέργειας (€):
Κατανάλωση :

176,00
1,03

176,00 kWh x 0,089903 = 15,82

Χρήση Δικτύου Μεταφοράς (€):
8,000 kVA x 0,130 €/kVA

176,00 kWh
Λοιπές Επιβαρύνσεις (€):

x
x

31/365 =
0,00542 €/kWh =

0,09
0,95

176,00 kWh x
Δίκτυο Διανομής

8,000kVA x 0,520€/kVA x
(176,00 kWh/ 1,000000 ) x

0,00007 €/kWh =

31/365 =
0,02130 €/kWh =

0,01

0,35
3,75

Υπηρεσίες Κοινής Ωφέλειας N. 4001/2011 (€):
Ημέρας: 176,00 kWh x 0,00690 = 1,21

Ειδική Έκπτωση 10% (€): -1,58

Έκπτωση Συνέπειας 15% (€): -2,14

Σύνολο (€): 13,13 Σύνολο (€): 6,36

Ε.Τ.Μ.Ε.Α.Ρ. Ν. 816/2014 (€):

Ειδικός Φόρος Κατανάλωσης (€):

ΑΞΙΑ Φ.Π.Α. 6% (€):
ΕΙΔ. ΤΕΛΟΣ 5‰ (€):

ΗΜΕΡΑΣ

176,00 x 0,017000 =

176,00 x 0,002200 =

2,99

0,39

22,87 x 6% = 1,37
0,10

τ.μ. Ακινήτου Συντελεστής (€/τ.μ.) Συντελεστής
ΔΤ : 100 x 1,52 x 31/365 = 12,91
ΔΦ: 100 x 0,11 x 31/365 = 0,93

τ.μ. Ακινήτου Τιμή Ζώνης (€) Παλαιότητα Συντελεστής ΤΑΠ
ΤΑΠ: 120 x 950,00 x 0,60 x 0,00035 x

Συντελεστής Ημερών
31/365 = 2,03

ΣΥΝΟΛΟ ΓΙΑ ΔΗΜΟ ΝΙΚΑΙΑΣ-ΑΓ.Ι.ΡΕΝΤΗ (€) 15,87
Ετήσια Χρέωση Συντελεστής Ημερών

ΕΡΤ: 36,00 31/365 3,06

16110143 7406 7230 1 176

8kVA 1,00000

43,27 €

Σημαντικές Ειδοποιήσεις
•Ενδεχόμενες ανεξόφλητες προηγούμενες οφειλές δεν

ανανεώνουν την ημερομηνία λήξης τους με την ενσωμάτωσή

τους στον παρόντα λογαριασμό.

•Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης του Λογαριασμού

Κατανάλωσης επιβαρύνεστε με το νόμιμο Τόκο Υπερημερίας.

•Σε περίπτωση που τυχόν υπάρξουν ληξιπρόθεσμες οφειλές

σας, σας ενημερώνουμε ότι η εταιρεία μας δύναται να

μεταβιβάσει τα δεδομένα σας σε Εταιρεία Ενημέρωσης

Οφειλών η οποία λειτουργεί σύμφωνα με το ν. 3758/2009,

όπως αυτός ισχύει και είναι εγγεγραμμένη στο οικείο μητρώο

κατά τα προβλεπόμενα από την οικεία νομοθεσία, με σκοπό την

ενημέρωσή σας για τις οφειλές σας αυτές.

•Σε περίπτωση μη εμπρόθεσμης εξόφλησης Λογαριασμού

Κατανάλωσης που περιέχει ληξιπρόθεσμες οφειλές από

προηγούμενο λογαριασμό, ο Προμηθευτής διατηρεί το δικαίωμα

να διακόψει την παροχή ηλεκτρικής ενέργειας κατά τα

προβλεπόμενα στον Κώδικα Προμήθειας Ηλεκτρικής Ενέργειας

(ΦΕΚ Β`832/2013) .

•Σε περίπτωση διακοπής για την επανασύνδεση επιβαρύνεστε

με έξοδα και αναπροσαρμόζεται η εγγύηση.

Χρήσιμες Πληροφορίες
•Σύμφωνα με τους Ν.
25/75,429/76,1080/80,2130/93,2644/98 και 3979/11 ο
Προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να συνεισπράττει με
τους λογαριασμούς του ρεύματος τα ποσά υπέρ Δήμων και
να διακόπτει την παροχή εάν αυτά δεν καταβάλλονται από
τον πελάτη.
•Οι προμηθευτές ηλεκτρικής ενέργειας βάσει του Νόμου
4324/29.04.15 είναι υποχρεωμένοι να εισπράττουν μέσω
των λογαριασμών ρεύματος το ανταποδοτικό τέλος υπέρ
της εταιρίας ΕΡΤ Α.Ε.
•Ανεξάρτητοι φορείς με τους οποίους μπορείτε να
επικοινωνείτε για θέματα ενέργειας ή/και θέματα του
Λογαριασμού σας είναι ο Συνήγορος του Καταναλωτή και η
Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας (ΡΑΕ).

Τρόποι εξόφλησης Λογαριασμού
•Με χρήση πιστωτικών / χρεωστικών / προπληρωμένων
καρτών στα Καταστημάτα της ΖeniΘ και μέσω των
ιστοσελίδων www.zenith.gr και https://myaccount.zenith.gr/
χωρίς προμήθεια.
•Με μετρητά στα υποκαταστήματα των ΕΛΤΑ χωρίς
προμήθεια.
•Με καταβολή μετρητών στα καταστήματα όλων των
Τραπεζών.
•Με μετρητά, στα καταστήματα ΟΠΑΠ σε όλη την χώρα.
•Μέσω πάγιας εντολής στο δίκτυο καταστημάτων των
Τραπεζών και στα καταστήματα της ΖeniΘ.
•Μέσω υπηρεσιών e-banking και phone banking των
Τραπεζών.

• Πληροφορίες σχετικά με τους Γενικούς Όρους Προμήθειας, τους τρόπους υποβολής αντιρρήσεων, πρακτικές συμβουλές και ενημερώσεις, μπορείτε να επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα μας
(www.zenith.gr).
•Σε περίπτωση αλλαγής διεύθυνσης αλληλογραφίας ενημερώστε μας άμεσα, ώστε να είναι εφικτή η έγκαιρη επίδοση του λογαριασμού, ή άλλης αλληλογραφίας.

•Για την πληρωμή του Λογαριασμού είναι απαραίτητη η χρήση του «Κωδικού Πληρωμής σε Τράπεζα / ΕΛΤΑ». Πριν πραγματοποιήσετε μια πληρωμή ενημερωθείτε για το τυχόν κόστος με το οποίο
ενδεχομένως να επιβαρυνθείτε.
•Για την έκδοση και ταχυδρομική αποστολή του λογαριασμού σας, θα ενημερωθείτε με σχετικό μήνυμα μέσω Viber ή ,εάν δεν διαθέτετε, με SMS στο τηλέφωνο που μας έχετε δηλώσει, (εξαιρούνται
χρήστες myzenith και e-billing καθώς η εν λόγω επικοινωνία πραγματοποιείται με e-mail).''
•Πληροφορίες σχετικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2016/679, παρέχονται στα Γρ. Εξ. Πελατών, καθώς και στην Πολιτική Απορρήτου της
ZeniΘ https://www.zenith.gr/privacy/


