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ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΙΤΗΣΗΣ: ....................
ΗΚΑΣΠ:
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AΡΙΘΜΟΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ:
....................
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ / ΤΕΛΙΚΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Ονοματεπώνυμο ή επωνυμία: ....................
Διεύθυνση: ....................
Τηλέφωνα: ....................
Α.Φ.Μ.: ....................
Δ.Ο.Υ.: ....................
Σήμερα, την …………..….. μεταξύ της ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ ΔΙΚΤΥΩΝ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε. και του
……………………………………………………………….…………….., εφεξής καλούμενοι τα «Μέρη» αφού ελήφθησαν
υπ’ όψη η κείμενη νομοθεσία –ενδεικτικά αναφέρεται η υπ’ αριθ. 589/2016 Απόφαση ΡΑΕ «Κώδικας
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου» (ΦΕΚ Β’ 1507/02.05.2018, εφεξής «Κώδικας»- και οι
διατάξεις των Ν. 2364/1995, 3428/2005, 4001/2011 και 4336/2015, και του ΦΕΚ Β 3067/26.09.2016
ως εκάστοτε ισχύουν, εφεξής «Νομοθετικό Πλαίσιο», συμφωνήθηκαν και έγιναν αμοιβαία αποδεκτά
τα εξής:
Άρθρο 1.
Αντικείμενο Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου
Αντικείμενο της παρούσας Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου (εφεξής η «Σύμβαση») είναι:
α) Η εκτέλεση των απαιτούμενων έργων (εφεξής το «Έργο») από την «ΔΗΜΟΣΙΑ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΔΙΚΤΥΩΝ
ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ Α.Ε.» με την ιδιότητα του Διαχειριστή του Δικτύου Διανομής (………….), εφεξής ο
«Διαχειριστής», προκειμένου να συνδεθούν οι εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου, σύμφωνα με
την υπ’ αριθ. ………….……….. Αίτηση Σύνδεσης η οποία προσαρτάται ως Παράρτημα 1 και αποτελεί
ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της παρούσας, με το Δίκτυο Διανομής στο Σημείο Παράδοσης και
β) Ο καθορισμός των δικαιωμάτων και υποχρεώσεων των συμβαλλομένων μερών στην περίοδο κατά
τη διάρκεια κατασκευής και μετά τη σύνδεση και την έναρξη τροφοδοσίας, αναφορικά με θέματα
πρόσβασης στην Εξωτερική και Εσωτερική Εγκατάσταση του Αντισυμβαλλομένου, τη συντήρηση,
φύλαξη, τους ελέγχους, την τήρηση κανόνων ασφαλείας και λειτουργίας των εγκαταστάσεων, καθώς
και θέματα ενημέρωσης των συμβαλλομένων.
Άρθρο 2.
Ορισμοί
Οι ορισμοί που χρησιμοποιούνται στη Σύμβαση είναι αυτοί του αποδίδονται στο Νομοθετικό Πλαίσιο.
Άρθρο 3.
Εκτέλεση Έργων Σύνδεσης – Σύνδεση
1. Το ‘Έργο περιγράφεται συνοπτικά στο Παράρτημα 2 το οποίο αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο
μέρος της παρούσας. Στο ίδιο παράρτημα παρατίθεται και η λίστα των συσκευών χρήσης
φυσικού αερίου καθώς και ο τύπος του μετρητή ή και του σταθμού μέτρησης ρύθμισης της
πίεσης – εφεξής σταθμός M/R
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2. Η Σύνδεση του Σημείου Παράδοσης θα ολοκληρωθεί εντός [του συμφωνηθέντος χρόνου…/
άλλως εντός 60] ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης.
3. Το Έργο ανήκει κατά κυριότητα στον Διαχειριστή και εντάσσεται στο σύνολό του στο Δίκτυο
Διανομής (……….).
4. Η σύνδεση του Αντισυμβαλλόμενου στο Δίκτυο Διανομής γίνεται σύμφωνα με τα
προβλεπόμενα στις διατάξεις του Κώδικα, του Κανονισμού Τιμολόγησης Δικτύου Διανομής και
των Τεχνικών Κανονισμών όπως εκάστοτε ισχύουν.
Άρθρο 4.
Υπαναχώρηση
1. Ο Αντισυμβαλλόμενος στη Σύμβαση έχει δικαίωμα υπαναχώρησης από αυτήν υποβάλλοντας
δήλωση στο Διαχειριστή εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την ημερομηνία υπογραφής
της Σύμβασης Σύνδεσης, χωρίς οικονομική επιβάρυνση.
2. Σε περίπτωση υπαναχώρησης εκ μέρους του Αντισυμβαλλόμενου από τη Σύμβαση, για λόγους
που δεν οφείλονται σε υπαιτιότητα του Διαχειριστή μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού
διαστήματος και πριν την εκτέλεση των αναγκαίων έργων κατασκευής της Εξωτερικής
Εγκατάστασης, ο Διαχειριστής παρακρατεί το 10% των Τελών Σύνδεσης εφόσον αυτά έχουν
καταβληθεί ή χρεώνει ποσό το 10% των Τελών Σύνδεσης εφόσον δεν έχουν προκαταβληθεί
σύμφωνα με το άρθρο 27 του Κώδικα.
Άρθρο 5.
Τέλη Σύνδεσης
1. Τα Τέλη Σύνδεσης ή/και τα τέλη επέκτασης και ο τρόπος καταβολής αυτών αναφέρονται
αναλυτικά στην Προσφορά Σύνδεσης η οποία προσαρτάται ως Παράρτημα 3 στην παρούσα και
αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της.
2. Ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να διεκδικήσει ληξιπρόθεσμες οφειλές δικαστικώς ή
εξωδίκως. Τα σχετικά έξοδα (ενδεικτικά δικαστικά έξοδα, έξοδα επιδόσεων, αναγκαστικής
εκτέλεσης, αμοιβές δικηγόρων και άλλες συναφείς δαπάνες) βαρύνουν τον Αντισυμβαλλόμενο.
Άρθρο 6.
Εγγύηση
Κατά την υπογραφή της παρούσας, ο Διαχειριστής δύναται να απαιτήσει από τον Αντισυμβαλλόμενο,
προς εξασφάλιση του, ανέκκλητη εγγυητική επιστολή. Στην περίπτωση αυτή η εγγυητική επιστολή θα
είναι σύμφωνη κατά το περιεχόμενο με το υπόδειγμα του Παραρτήματος 5 στο οποίο θα
περιλαμβάνεται το ύψος και η μέθοδος υπολογισμού αυτής καθώς και οι περιπτώσεις κατάπτωσης,
ανανέωσης ή συμπλήρωσης αυτής.
Άρθρο 7.
Διάρκεια Σύμβασης – Διαδικασία Τροποποίησης
1. Η Σύμβαση έχει αόριστη διάρκεια και αρχίζει να ισχύει από την υπογραφή της παρούσας. Η
Σύμβαση τροποποιείται μόνο εγγράφως. Ο Αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να αιτηθεί την
τροποποίηση της Σύμβασης εφόσον μεταβληθεί η κυριότητα του ακινήτου, ή προκύψουν
τεχνικοί λόγοι που αφορούν σε μεταβολή των στοιχείων της εσωτερικής εγκατάστασης του
δικτύου φυσικού αερίου ή στην εν γένει λειτουργία του ακινήτου. Ο Διαχειριστής δύναται να
προτείνει την τροποποίηση της Σύμβασης εφόσον μεταβληθούν οι όροι της παρούσας
σύμβασης, απάντων θεωρουμένων ουσιωδών.

2. Σε περίπτωση Αιτήματος για τροποποίηση υφιστάμενου Σημείου Παράδοσης ακολουθείται η
διαδικασία που προβλέπεται στον Κώδικα.
Άρθρο 8.
Κατασκευή Έργου
1. Το Έργο θα πραγματοποιηθεί σε συμφωνία με το Έντυπο Μελέτης Σύνδεσης Ακινήτου και
Συμφωνίας Θέσης Εξαρτημάτων, το οποίο προσαρτάται ως Παράρτημα 4 στην παρούσα και
αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα αυτής. Το Έργο θα κατασκευαστεί, μετά τη λήψη τυχόν
απαιτούμενων αδειών, εντός των προθεσμιών που προβλέπονται από τον Κώδικα . Για τις
περιπτώσεις που απαιτείται η εγκατάσταση σταθμού M/R το χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης
του Έργου θα συμφωνείται μεταξύ του Διαχειριστή και του Αντισυμβαλλόμενου. Ο Διαχειριστής
δεν υποχρεούται να προβεί σε σύνδεση του αντιστοίχου Σημείου Παράδοσης εάν:
α) δεν καταβληθούν τα Τέλη Σύνδεσης ή τα Τέλη Επέκτασης εφόσον προκαταβάλλονται,
β) δεν παρέχονται στον Διαχειριστή οι απαραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται και η
δυνατότητα πρόσβασης στις εγκαταστάσεις του Αντισυμβαλλόμενου,
γ) για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης του Διαχειριστή, η Σύνδεση του νέου Σημείου
Παράδοσης, ή η τροφοδοσία Φυσικού Αερίου, κρίνεται τεχνικά ανέφικτη ή επικίνδυνη,
κατά το στάδιο της κατασκευής της Εξωτερικής Εγκατάστασης,
δ) συντρέχουν γεγονότα που συνιστούν κατάσταση ανωτέρας βίας.
2. Ο Διαχειριστής μπορεί, με την επιφύλαξη κάθε συμβατικού ή νόμιμου δικαιώματός της να
προβαίνει σε διακοπή της τροφοδοσίας, αποσύνδεση και αποξήλωση της Εξωτερικής
Εγκατάστασης, στις περιπτώσεις που προβλέπονται στον Κώδικα.
Άρθρο 9.
Δικαιώματα και Υποχρεώσεις των Μερών
1. Πέραν των υποχρεώσεων περί κατασκευής του Έργου, όπως αυτό συνοπτικά περιγράφεται στο
Παράρτημα 2 της παρούσας, ο Διαχειριστής:
α) υποχρεούται να ελέγχει, συντηρεί, επισκευάζει και εξασφαλίζει την καλή λειτουργία της
Εξωτερικής Εγκατάστασης και προς τούτο θα προβαίνει, χωρίς επιβάρυνση του
Αντισυμβαλλομένου, στον τακτικό έλεγχο της, στη συντήρηση και επισκευή της και στη
ρύθμιση, βαθμονόμηση και διακρίβωση των οργάνων της. Σε περίπτωση αιτήματος του
Τελικού Πελάτη που τροφοδοτείται από το Έργο για έκτακτο έλεγχο, αντικατάσταση ή
τροποποίηση του συνόλου ή τμήματος της Εξωτερικής Εγκατάστασης, ο αιτών
επιβαρύνεται με το σύνολο του σχετικού κόστους, εφ’ όσον η ανάγκη των εν λόγω
ενεργειών δεν οφείλεται σε βαριά αμέλεια του Διαχειριστή.
β) υποχρεούται να τηρεί εν γένει όλες τα υποχρεώσεις του απορρέουν από το Νομοθετικό
Πλαίσιο και από τον Κώδικα χωρίς διακρίσεις.
2. Ο Αντισυμβαλλόμενος δηλώνει ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:
α) Συμφωνεί στην εκτέλεση του Έργου που απαιτείται για τη σύνδεση με το Δίκτυο
Διανομής Φυσικού Αερίου, του ακινήτου που περιγράφεται στην Αίτηση Σύνδεσης
β) Θα εξασφαλίσει τις απαιτούμενες άδειες/δουλείες για τις τυχόν εργασίες διέλευσης από
ιδιωτική ιδιοκτησία τρίτου/τρίτων για την εκτέλεση του Έργου εκ μέρους του
Διαχειριστή.

γ) Θα μεριμνήσει για την προετοιμασία των ερμαρίων ή των υποδοχών προστασίας του
μετρητή σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές του Διαχειριστή και αποδέχεται τα
στοιχεία του Έντυπου Μελέτης Σύνδεσης και Συμφωνίας Εξαρτημάτων (Παράρτημα 3).
δ) Η χρήση του φυσικού αερίου στην εγκατάσταση είναι αυτή που δηλώνεται και στην
Αίτηση και πρόκειται να είναι ίδια και στη μελέτη Εσωτερικής Εγκατάστασης που θα
κατατεθεί για την εν λόγω Σύνδεση. Επίσης ευθύνεται για τη σωστή και σύννομη
λειτουργία του συνόλου των εγκαταστάσεων του και δηλώνει ότι έχει λάβει και διατηρεί
όλα τα αναγκαία και προβλεπόμενα από το νόμο μέτρα ασφαλείας προς τούτο.
ε) Δεν θα προβαίνει σε οποιαδήποτε πράξη παρέμβασης, αντικατάστασης ή τροποποίησης
της Εξωτερικής Εγκατάστασης και θα εξασφαλίζει ότι η εδαφική περιοχή υπεράνω της
υπόγειας οδεύσεως της θα παραμείνει προσβάσιμη και ελεύθερη από εργασίες τρίτων
στ) Δεσμεύεται να γνωστοποιήσει αμέσως στον Διαχειριστή οποιαδήποτε μεταβολή των
προαναφερθέντων δεδομένων της εγκατάστασης.
ζ) Δεσμεύεται να γνωστοποιήσει αμέσως στον Διαχειριστή οποιαδήποτε μεταβολή των
προαναφερθέντων στοιχείων.
η) Η κατασκευή, μετατροπή ή συντήρηση της Εσωτερικής Εγκατάστασης θα
πραγματοποιείται μόνον από πρόσωπα που κατέχουν αντίστοιχη επαγγελματική άδεια,
σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία και τους Τεχνικούς Κανονισμούς. Δε θα προβαίνει
σε οποιαδήποτε πράξη παρέμβασης, αντικατάστασης ή τροποποίησης της εσωτερικής
εγκατάστασης, χωρίς προηγούμενη θεώρηση από το Διαχειριστή της μελέτης
εσωτερικής εγκατάστασης που έχει εκπονηθεί για το σκοπό αυτό.
θ) Ευθύνεται αποκλειστικά για την έκδοση τυχόν αδειών ή εγκρίσεων που ενδέχεται να
απαιτηθούν για την κατασκευή της Εσωτερικής Εγκατάστασης σύμφωνα με την κείμενη
νομοθεσία καθώς και τυχόν εγκρίσεων ή/και αποφάσεων λοιπών συνιδιοκτητών που
αφορούν στην χρήση κοινόχρηστων ή/και κοινόκτητων χώρων.
ι) Θα μεριμνήσει για την ολοκλήρωση και έναρξη τροφοδοσίας της Εσωτερικής
Εγκατάστασης αφού συμβληθεί με Χρήστη Διανομής.
ια) Θα επιτρέπει την πρόσβαση εκπροσώπων του Διαχειριστή στην Εξωτερική και
Εσωτερική Εγκατάσταση, ενδεικτικά για εργασίες κατασκευής, καταγραφής ένδειξης,
συντήρησης, τήρησης κανόνων ασφαλείας, επιθεώρησης και ελέγχου, διακοπής της
τροφοδοσίας, αποσύνδεσης και αποξήλωσης μέρους ή όλης της Εξωτερικής
Εγκατάστασης.
Σε περίπτωση που ο παροχετευτικός αγωγός περιλαμβάνει και ανοδική σωλήνωση (riser), προς
εξασφάλιση του, ο Διαχειριστής θα λαμβάνει από τον Αντισυμβαλλόμενο υπεύθυνη δήλωση
αναφορικά με την πρόσβαση για τους σκοπούς διεκπεραίωσης των ως ανωτέρω εργασιών και
ιδιαιτέρως για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του δικτύου. Το περιεχόμενο της
υπεύθυνης δήλωσης παρατίθεται στο Παράρτημα 6 που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα
της παρούσας.
ιβ) Δεσμεύεται να επιτρέψει την πρόσβαση για την διεκπεραίωση των εργασιών
αποξήλωσης του Σημείου Παράδοσης, σε περίπτωση που καταγγείλει την παρούσα
Σύμβαση.
ιγ) Επιτρέπει να καταχωρούνται τα ανωτέρω προσωπικά του δεδομένα, καθώς και τα
στοιχεία των μετρήσεων στο αρχείο που διατηρεί ο Διαχειριστής και ρητά συναινεί στη

χρήση των στοιχείων αυτών από συμβεβλημένους συνεργάτες του Διαχειριστή,
αποκλειστικά για τους σκοπούς της ενημέρωσης του για το Φυσικό Αέριο, της Σύνδεσης
Φυσικού Αερίου, της τεχνικής υποστήριξης και της αποστολής των σχετικών
παραστατικών ή και σχετικής αλληλογραφίας, Γνωρίζει ότι έχει δικαίωμα πρόσβασης
στα δεδομένα που τον αφορούν, καθώς και δικαίωμα διόρθωσης τους.
3. Σε περίπτωση εγκατάστασης σταθμού M/R ο Αντισυμβαλλόμενος, επιπρόσθετα, δηλώνει ρητά
και ανεπιφύλακτά ότι:
α) Σε περίπτωση που η πίεση τροφοδοσίας είναι μεγαλύτερη ή ίση από 300mbarg
υποχρεούται και έχει ασφαλίσει το σύνολο του ακινήτου συμπεριλαμβανομένων και
των μηχανημάτων, μετρητών και λοιπών οργάνων του Σταθμού Μ/R, προσωπικού και
τρίτων για πλήρη αποζημίωση κάθε ζημίας ή προσωπικής βλάβης, κατά των κινδύνων
από τη χρήση Φυσικού Αερίου ή από πυρκαγιά, έκρηξη, φυσικών γεγονότων και άλλων
κινδύνων, που τυχόν θα παρουσιάσουν επέκταση αποτελεσμάτων από την παρουσία
του Φυσικού Αερίου στο ακίνητο.
β) Υποχρεούται να εξασφαλίζει με δαπάνη του την συνεχή παροχή ηλεκτρικού ρεύματος
και τη σύνδεση με τηλεφωνική γραμμή για την λειτουργία του Σταθμού Μ/R και
βαρύνεται με όλες τις δαπάνες δημοτικών τελών, ύδρευσης, και κάθε άλλη σχετική
δαπάνη που έχει σχέση με το χώρο που καταλαμβάνει ο Σταθμός M/R,
συμπεριλαμβανομένης και της περίφραξης και γενικά κάθε τέλος ή φόρο που σχετίζεται
με την παρούσα σύμβαση.
γ) Το ακίνητο εφ’ ου ο χώρος εγκατάστασης του Σταθμού Μ/R είναι ελεύθερο παντός
πραγματικού ή/και νομικού ελαττώματος το οποίο δύναται να περιορίσει την ακώλυτη
χρήση του χώρου από τον Διαχειριστή.
δ) Σε περίπτωση επιβολής οποιουδήποτε βάρους επί του ακινήτου εφ’ ου ο χώρος
εγκατάστασης του Σταθμού Μ/R, ιδίως σε περίπτωση αναγκαστικής εκτέλεσης αυτού,
υποχρεούται να γνωστοποιεί στους επισπεύδοντες δανειστές και τρίτους ότι επί του
χώρου εγκατάστασης του Σταθμού Μ/R ευρισκόμενος εξοπλισμός δεν ανήκει κατά
κυριότητα στον Αντισυμβαλλόμενο προκειμένου να απόσχουν οποιασδήποτε ενέργειας
εις βάρος του εξοπλισμού αυτού.
ε) Ο αντισυμβαλλόμενος έχει λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα και προβλεπόμενα από το
Νόμο μέτρα ασφαλείας ώστε το σύνολο των εγκαταστάσεών του να δέχονται ακίνδυνα
τυχόν μεταβολές της πίεσης του Φ.Α. της τάξης του 20% της ονομαστικής πίεσης
λειτουργίας της εσωτερικής εγκατάστασης η οποία θα είναι …...barg.
Άρθρο 10.
Καταγγελία Σύμβασης Σύνδεσης
1. Ο Αντισυμβαλλόμενος, δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Σύνδεσης οποτεδήποτε και να
ζητήσει αποξήλωση της Εξωτερικής Εγκατάστασης κατά τα προβλεπόμενα στον Κώδικα.
2. Ο Διαχειριστής δύναται να καταγγείλει τη Σύμβαση Σύνδεσης:
α) Σε περίπτωση μη χορήγησης των απαραίτητων στοιχείων και πληροφοριών για την
εκτέλεση των εργασιών της Εξωτερικής Εγκατάστασης, εξουσιοδοτήσεων ή/και μη
παραχώρησης δουλειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 8 ανωτέρω.
β) Σε περίπτωση έκτακτων ανυπέρβλητων τεχνικών προβλημάτων που καθιστούν αδύνατη
την κατασκευή της Σύνδεσης. Στην περίπτωση αυτή επιστρέφονται τυχόν ποσά που έχει

καταβάλει ο Τελικός Πελάτη εντός είκοσι (20) Εργασίμων Ημερών από την ειδοποίηση
του Διαχειριστή για την αδυναμία υλοποίησης του Έργου και η εγγυητική
επιστολή/εγγύηση, εφόσον έχει καταβληθεί.
γ) Σε περίπτωση μη καταβολής του ανταλλάγματος για την κατασκευή του Έργου σύμφωνα
με τους όρους της Σύμβασης Σύνδεσης.
δ) Στις περιπτώσεις μη άρσης παραβιάσεων σύμφωνα με το άρθρο 32 του Κώδικα
Διαχείρισης Δικτύου Διανομής και ιδίως :
(i) Σε κάθε περίπτωση που έχει προκληθεί βλάβη ή παραβίαση του μετρητή
ή/και του σταθμού M/R ή σε περίπτωση κλοπής, ή απόπειρας κλοπής Φυσικού
Αερίου από το Δίκτυο Διανομής.
(ii) Όταν μεταβιβάζεται, χωρίς να προβλέπεται σχετικό δικαίωμα, Φυσικό Αέριο
σε τρίτους ή το Φυσικό Αέριο καταναλώνεται για χρήσεις διαφορετικές από
αυτές που δηλώθηκαν κατά τη σύναψη της Σύμβασης.
(iii) Όταν παραβιάζεται η εξωτερική εγκατάσταση ή και οι ρυθμιστικές /
μετρητικές διατάξεις ή/και οι κανονισμοί ασφαλείας και εξαιτίας αυτής της
παραβίασης δεν μπορεί ο Διαχειριστής να διασφαλίσει την απρόσκοπτη ροή του
Φυσικού Αερίου ή γίνεται μη συμβατική κατανάλωση φυσικού αερίου.
(iv) Όταν παρακωλύεται η ελεύθερη είσοδος των υπαλλήλων του Διαχειριστή, ή
εξουσιοδοτημένων εκπροσώπων αυτού, στους σχετικούς χώρους, είτε για την
καταγραφή των καταναλώσεων, είτε για την επιθεώρηση της Εσωτερικής ή/και
Εξωτερικής Εγκατάστασης, καθώς και για την εκτέλεση εργασιών που είναι
απαραίτητες για την τροποποίηση Σημείου Παράδοσης σύμφωνα με το άρθρο 31
του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής.
ε) στην περίπτωση που δεν έχει γίνει χρήση της εσωτερικής εγκατάστασης για χρονικό
διάστημα τουλάχιστον δώδεκα (12) συνεχόμενων μηνών
στ) στην περίπτωση που δεν υφίσταται σε ισχύ Σύμβαση Χρήσης δικτύου Διανομής που
περιλαμβάνει το Σημείο Παράδοσης.
3. Έκαστο των Μερών δικαιούται να καταγγείλει την παρούσα Σύμβαση με έγγραφη δήλωση του
προς το αντισυμβαλλόμενο Μέρος ένα οποιοδήποτε Μέρος δεν εκπληρώσει ή εκπληρώσει
πλημμελώς οποιαδήποτε υποχρέωση του που απορρέει από την παρούσα Σύμβαση και το
Νομοθετικό Πλαίσιο.
Άρθρο 11.
Επίλυση Διαφορών
1. Με την επιφύλαξη του άρθρου 6 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, για κάθε διαφορά
που ανακύπτει μεταξύ των Μερών θα γίνεται προσπάθεια φιλικής διευθέτησης.
2. Σε περίπτωση μη επίτευξης φιλικής διευθέτησης της διαφοράς, οι συμβαλλόμενοι στην
παρούσα δύνανται να προσφύγουν σε δικαστική επίλυση αυτής. Σε αυτήν την περίπτωση,
ορίζονται ως αρμόδια τα δικαστήρια της Αθήνας.
Άρθρο 12.
Ανωτέρα Βία
Σε περίπτωση Περιστατικού Ανωτέρας Βίας, όπως αυτό ορίζεται στο άρθρο 8 του Κώδικα, τα Μέρη
δεν θα ευθύνονται για την μη εκπλήρωση, μερικώς ή ολικώς των υποχρεώσεων τους από την
παρούσα, για όσο χρονικό διάστημα αυτό θα διαρκέσει συμπεριλαμβανομένου του εύλογου

χρόνου αποκατάστασης των συνεπειών του. Κανένα Περιστατικό Ανωτέρας Βίας δεν απαλλάσσει
τον Αντισυμβαλλόμενο από την εμπρόθεσμη εξόφληση των οικονομικών του υποχρεώσεων προς
τον Διαχειριστή από τη λειτουργία της Σύμβασης μέχρι την επέλευση του ως άνω Περιστατικού. Σε
περίπτωση επέλευσης Περιστατικού Ανωτέρας Βίας, το συμβαλλόμενο Μέρος που υπέστη το
Περιστατικό οφείλει να γνωστοποιήσει εντός πέντε (5) ημερών στο αντισυμβαλλόμενο Μέρος την
επέλευση του Περιστατικού αυτού με τα επίσημα μέσα επικοινωνίας του Διαχειριστή όπως αυτά
αναφέρονται στο Άρθρο 17 του Κώδικα. Παράλειψη ή καθυστέρηση πραγματοποίησης της άνω
ενημέρωσης από το Μέρος που υπέστη το Περιστατικό, συνεπάγεται τη μη αποδοχή από το
αντισυμβαλλόμενο Μέρος του γεγονότος ως ανωτέρα βία που δικαιολογεί τη μη εκπλήρωση,
ολικώς ή μερικώς, της Σύμβασης.
Σε περίπτωση που το Περιστατικό Ανωτέρας Βίας ή τα αποτελέσματά του διαρκέσουν πέραν των
τριάντα (30) ημερών ή εν πάση περιπτώσει δεν καθίσταται προβλέψιμη η διάρκεια αυτή, τα Μέρη
θα επανεξετάζουν τη δυνατότητα συνέχισης της Σύμβασης.
Άρθρο 13.
Τελικές Διατάξεις
Για οποιοδήποτε ζήτημα δεν ρυθμίζεται στη Σύμβαση, ισχύουν τα προβλεπόμενα του Νομοθετικού
Πλαισίου
Σε πίστωση των ανωτέρω, η Σύμβαση υπογράφεται σε δύο (2) αντίγραφα ως ακολούθως:

Ο Αντισυμβαλλόμενος
(Τόπος, Ημερομηνία)

για τον Διαχειριστή
(Ονοματεπώνυμο-Υπογραφή)

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1
ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Ι. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ / ΕΠΩΝΥΜΙΑ
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ

ΙΔΙΟΤΗΤΑ

ΕΝΟΙΚΙΑΣΤΗΣ

ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΣ(1)

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗΣ(1)

ΣΤΑΘΕΡΟ

ΚΙΝΗΤΟ

ΤΗΛΕΦΩΝΑ
E-MAIL
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ
Α.Φ.Μ. / Δ.Ο.Υ.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ /
ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΟΥ

ΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΟΔΟΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

ΑΡΙΘ.

ΔΗΜΟΣ.

Τ.Κ.

1Η ΚΑΘΕΤΟΣ

ΟΡΟΦΟΣ/ΑΡΙΘΜΟΣ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΟΣ
2Η ΚΑΘΕΤΟΣ

ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ(2)
ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΣΥΝΔΕΣΗ
ΤΟΥ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΜΕ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ;

NAI

OXI

ΙΙΙ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΧΡΗΣΗΣ/ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ/ ΣΥΣΚΕΥΩΝ ΧΡΗΣΗΣ
ΧΡΗΣΗ/ΕΙΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ

ΙΣΧΥΣ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ
ΠΟΥ ΘΑ
ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΘΕΙ ΑΠΟ
ΤΟ Φ.Α.

ΘΕΡΜΑΝΣΗ
ΧΩΡΩΝ

ΚΟΥΖΙΝΑ

ΖΕΣΤΟ
ΝΕΡΟ
ΧΡΗΣΗΣ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ(3)

ΣΥΣΚΕΥΗ(4)
ΙΣΧΥΣ ΣΕ
kW ή kcal

ΙV. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΗΣΗΣ
Αριθμός
Αίτησης(5)

Ημερομηνία

Ονοματεπώνυμο
Αιτούντος………..

Υπογραφή
Αιτούντος…………………......

ΥΠΟΜΝΗΜΑ
1

Απαιτείται η προσκόμιση της Εξουσιοδότησης του ιδιοκτήτη (των ιδιοκτητών) του ακίνητου μαζί με την
Αίτηση Σύνδεσης

2 Συμπληρώνεται μόνον στη περίπτωση που το ακίνητο έχει περισσότερες από μία πρόσοψη
Σε περίπτωση που απαιτείται εγκατάσταση βιομηχανικού σταθμού μέτρησης ρύθμισης της πίεσης,
πρέπει να δηλωθούν αναλυτικότερα στοιχεία αναφορικά με τις συσκευές και τον τρόπο λειτουργίας τους
3 και για το ακίνητο.
Σε περίπτωση που είναι γνωστές τυχόν συσκευές που είναι σε εφεδρεία ή πρόκειται να εγκατασταθούν
μελλοντικά παρακαλούμε όπως αναφερθούν με την επισήμανση «εφεδρεία» ή «μελλοντική χρήση»
4 Αναγράφεται ο τύπος της συσκευής (πχ καυστήρας, ταχυθερμαντήρας, κουζίνα κλπ)
5 Συμπληρώνεται από τη ΔΕΔΑ ΑΕ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2
ΣΥΝΟΠΤΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΕΡΓΟΥ
[θα παρατίθεται συνοπτική περιγραφή του Έργου που θα περιλαμβάνει ενδεικτικά τη διάμετρο και το
μήκος του παροχετευτικού αγωγού, τον τύπο του μετρητή και του ρυθμιστή ή του σταθμού Μ/R, τα
τεχνικά χαρακτηριστικά του σταθμού Μ/R την πίεση τροφοδοσίας της εγκατάστασης κ.λπ. ]

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 3
ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ - ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ/ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΚΑΤΑΒΟΛΗΣ
Αριθμός Αίτησης…………………………….
Σε συνέχεια της ως ανωτέρω Αίτησης, αποστέλλεται Προσφορά Σύνδεσης
Η προτεινόμενη Σύμβαση Σύνδεσης είναι η …
Η Σύνδεση θα ολοκληρωθεί εντός [του συμφωνηθέντος χρόνου…/ άλλως εντός 60] ημερών από την
υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης
Κατηγορία Τελικού Πελάτη / Ιδιότητα:
Ενδεικτική Θέση Μετρητή: Ρυμοτομική Γραμμή*
Ενδεικτική Θέση Σταθμού Μ/R: [βλ. Τοπογραφικό Διάγ/μα Ακινήτου ή άλλο/α έγγραφο/α]
ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΝΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΤΕΛΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ :
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ:
ΕΚΤΠΩΣΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ:
ΕΚΠΤΩΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
ΦΠΑ %
ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

ΕΚΤΟΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Τύπος Μετρητή/ Τύπος Σταθμού Μ/R –Τύπος Μετρητή
*Σε περίπτωση τοποθέτησης του Μετρητή σε σημείο άλλο από τη Ρυμοτομική Γραμμή, είτε κατόπιν
επιθυμίας του Αντισυμβαλλόμενου είτε λόγω µη ύπαρξης κατάλληλης θέσεως στη ρυμοτομική
γραμμή, ο Αντισυμβαλλόμενος επιβαρύνεται με το συνολικό κόστος των απαιτούμενων εργασιών για
την επέκταση του παροχετευτικού αγωγού από τη Ρυμοτομική Γραμμή μέχρι το επιθυμητό σημείο
τοποθέτησης του μετρητή όπως αυτό θα συμφωνηθεί κατά την τεχνική επίσκεψη και την υπογραφή
του Έντυπου Μελέτης Σύνδεσης και Συμφωνίας Εξαρτημάτων. Το κόστος σε ευρώ ανά μέτρο υπόγειας
όδευσης του παροχετευτικού αγωγού εντός της Ρ.Γ. είναι …(€ /μ) και το κόστος σε ευρώ ανά μέτρο
υπέργειας όδευσης του παροχετευτικού αγωγού εντός της Ρ.Γ. είναι …(€ /μ). Το ακριβές πρόσθετο
κόστος θα προκύπτει απολογιστικά μετά την ολοκλήρωση κατασκευής του παροχετευτικού αγωγού.
Ο τρόπος καταβολής του ως ανωτέρω αναφερόμενου ποσού έχει ως εξής : Συνολικό ποσό τελών
σύνδεσης ή/και επέκτασης έως δέκα χιλιάδες ευρώ (10.000,00 €) προκαταβάλλεται πριν την
υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης. Για ποσό άνω των δέκα χιλιάδων ευρώ (10.000,00€) ο
Διαχειριστής δύναται να εξετάσει αιτήματα για διαφορετικό τρόπο πληρωμής.
Εντός περιόδου προσφοράς ο Αντισυμβαλλόμενος / Τελικός Πελάτης υποχρεούται να κατασκευάζει
την εσωτερική εγκατάσταση και να μεριμνεί για την έναρξη τροφοδοσίας του ακινήτου εντός
………………… (….) ημερών από την ημερομηνία ενεργοποίησης της Σύνδεσης.
Εντός πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης υπάρχει δυνατότητα
υπαναχώρησης χωρίς οικονομική επιβάρυνση. Προϋπόθεση είναι η υποβολή προς τον Διαχειριστή του
Έντυπου Υπαναχώρησης (βλ. Συν.1)

Σε περίπτωση υπαναχώρησης από τη Σύμβαση Σύνδεσης, για λόγους που δεν οφείλονται σε
υπαιτιότητα του Διαχειριστή μετά την παρέλευση του ως άνω χρονικού διαστήματος εφαρμόζονται τα
αναφερόμενα στο άρθρο 27 του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής, όπως αυτός εκάστοτε ισχύει.
Η διάρκεια της παρούσας προσφοράς είναι (min. 30 ) ημέρες από (ημερομηνία …)

Αποδοχή Προσφοράς Σύνδεσης
Ονοματεπώνυμο /Σφραγίδα / Υπογραφή
Σε περίπτωση αποδοχής καταθέστε το ποσό που αντιστοιχεί στο κόστος σύνδεσης προσκομίζοντας
απόκομμα σε μια από τις παρακάτω τράπεζες με Αιτιολογία (τον Αριθμό Αίτησης) και ενημερώστε την
ΕΔΑ για το αποδεικτικό με αλληλογραφία (αποστέλλοντας μια φωτοτυπία του) ή με ηλεκτρονικό
ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία [παρατίθενται η φυσική διεύθυνση, η ηλεκτρονική διεύθυνση και
ο αριθμός τηλεομοιοτυπίας]
[Παρατίθεται λίστα με τραπεζικούς λογαριασμούς…]

ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Α. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΙΤΟΥΝΤΟΣ
Όνομα / Επώνυμο / Τίτλος :
Ημ. Γέννησης :
Όνομα Πατρός :
Επάγγελμα :
Διεύθυνση (οδός / αριθμός) :
Πόλη / Περιοχή/ Τ.Κ. :
Τηλέφωνα:
Αριθ. Τηλεομοιοτυπίας :
E-mail:
Α.Φ.Μ. :
Δ.Ο.Υ. :
Αριθμός δελτίου ταυτότητας / Διαβατηρίου:
Β. ΔΗΛΩΣΗ ΥΠΑΝΑΧΩΡΗΣΗΣ
Ο κάτωθι υπογεγραμμένος, ως Αντισυμβαλλόμενος στη Σύμβαση Σύνδεσης που αφορά στον
ΗΚΑΣΠ………………………………………. την οποία υπέγραψα με την ΕΔΑ … δυνάμει του παρόντος εντύπου
σας γνωστοποιώ ότι:

α) αποστέλλω την παρούσα σε εσάς, εντός της νομίμου προθεσμίας των πέντε (5) Εργάσιμων Ημερών
από την υπογραφή της Σύμβασης Σύνδεσης ασκώντας το δικαίωμα της, χωρίς επιβάρυνση,
υπαναχώρησης μου, βάσει του Κώδικα Διαχείρισης Δικτύου Διανομής Φυσικού Αερίου,
β) σας καλώ όπως, με την παραλαβή της παρούσας, προβείτε στις απαραίτητες ενέργειες αναφορικά
με τη μη εκτέλεση των έργων σύνδεσης και την εν γένει διακοπή από μέρους σας των όποιων
ενεργειών αναφορικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες, όπως αυτές περιγράφονται στην εν λόγω
Σύμβαση που έχω συνάψει με την εταιρεία σας και ουδεμία αξίωση έχω από την ΕΔΑ ….
Γ. ΤΡΟΠΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
Η παρούσα δήλωση αποστέλλεται συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη με αλληλογραφία ή με
ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ή με τηλεομοιοτυπία.
Η ταχυδρομική αποστολή μπορεί να γίνει με ταχυδρομείο ή μέσω εταιρείας ταχυμεταφορών. Ως
ημέρα άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης θεωρείται η ημερομηνία που αναγράφεται στην
τηλεομοιοτυπία ή η σφραγίδα του ταχυδρομείου ή το αποδεικτικό της εταιρείας ταχυμεταφορών ή
για το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο η επιβεβαίωση επιτυχούς αποστολής από το διαχειριστή του
συστήματος του αποστολέα
Δ. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ
ΠΡΟΣ :
ΥΠΟΨΗ :
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ :
ΤΗΛΕΦΩΝΟ :
ΑΡΙΘ. ΤΗΛΕΟΜΟΙΟΤΥΠΙΑΣ :
Ε-mail :
Τοποθεσία / Ημερομηνία ………………………………………
Ονοματεπώνυμο και Υπογραφή Αντισυμβαλλόμενου/Τελικού Πελάτη
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Έντυπο Μελέτης Σύνδεσης Ακινήτου και Συμφωνίας Θέσης Εξαρτημάτων
Στοιχεία Αντισυμβαλλόμενου
Ονοματεπώνυμο
Τηλέφωνο Επικοινωνίας
Στοιχεία του προς Σύνδεση Ακινήτου
Οδός
Δήμος
Επιθυμητή Διεύθυνση Παροχής
Ονοματεπώνυμο
Διαχειριστή

Αριθμός
ΤΚ

Εκπροσώπου

Σήμερα στις __ /__/20__ και αφού ελήφθησαν υπόψη:
1. Η Αίτηση Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου και ο Κώδικας Διαχείρισης Δικτύου Διανομής,
2. Οι ισχύουσες διατάξεις και οι όροι ασφαλείας που προβλέπονται από τους ισχύοντες
κανονισμούς και προδιαγραφές.
3. Το ιδιοκτησιακό καθεστώς του ακινήτου όπου θα τοποθετηθούν τα εξαρτήματα, όπως
δηλώθηκε υπεύθυνα από τον Ιδιοκτήτη ή τον Εκπρόσωπό του.
Υπήρξε

Συμφωνία

Ασυμφωνία
λόγω:
_______________________________________________________
Ειδικότερα, συναποφασίστηκε ως ενδεικτική θέση της ρυθμιστικής διάταξης η  εσωτερική / 
εξωτερική όψη της ρυμοτομικής γραμμής, όπως εμφανίζεται στο κάτωθι σχεδιάγραμμα σε απόσταση
----- m από το σταθερό σημείο S.
___________________________________________________________________________________
________
Για την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών απαιτείται από μέρους του Ιδιοκτήτη ως πρόσθετη
εργασία:
 Λαμαρίνα – Τοιχίο (Υ___m * Π___m),  Εσοχή (Y__m * Π___m * B__m),  Οπή Φ 100, 
Εξαερισμός (0,25m* 0,25m),  Διαμόρφωση περιβάλλοντος χώρου.
Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω εργασίας παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το
Διαχειριστή, ώστε να δρομολογηθεί στη συνέχεια η κατασκευή της παροχής φυσικού αερίου.
Η θέση του /των µετρητή /-τών που επιλέχθηκε βρίσκεται:
 επί της ρυμοτομικής  εντός ρυμοτομικής  εντός εξώστη (με χρήση ανυψωτικής στήλης / RISER )
-Το συνολικό μήκος της όδευσης εντός ρυμοτομικής είναι ------ (m), εκ των οποίων :
-----(m) είναι υπόγεια όδευση,
-----(m) είναι υπέργεια όδευση

-----(m) όδευση με χρήση ανυψωτικής στήλης / RISER επί της πρόσοψης του κτηρίου και στο ύψος του
εξώστη
λόγω:  επιθυμίας του Ιδιοκτήτη,  µη ύπαρξης κατάλληλης θέσεως στη ρυμοτομική γραμμή.

Σχηματική Παράσταση Όδευσης Αγωγού και Εγκατάστασης Μετρητή/ων ή/και Ρυθμιστή

Έλαβα γνώση και συμφωνώ με τα αναφερόμενα στο παρόν έγγραφο συμπεριλαμβανομένων και των
παρατηρήσεων όπισθεν και ιδιαιτέρως της παρατήρησης 7 αναφορικά με το τυχόν επιπλέον κόστος
σύνδεσης.
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΣΥΜΒΑΛΛΟΜΕΝΟΥ
ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΥ
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΗ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ
ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ

Παρατηρήσεις
1. Σε περίπτωση που υπάρξει μεταβολή στον περιβάλλοντα χώρο του ρυθμιστή ή/και μετρητή, ο
Ιδιοκτήτης ή ο Εκπρόσωπός του θα πρέπει να ενημερώσει άμεσα το Διαχειριστή. Επιπλέον, ο
Ιδιοκτήτης ή ο Εκπρόσωπός του είναι ενήμερος και έχει ενημερώσει και τους συνιδιοκτήτες του
ότι υποχρεούνται να μην προβούν σε οποιαδήποτε εργασία - κατασκευή εντός ή επί του χώρου
που θα χρησιμοποιηθεί από το Διαχειριστή για την όδευση του παροχετευτικού αγωγού και
δεσμεύεται ότι ο χώρος αυτός θα παραμείνει μελλοντικά ελεύθερος χρήσης και κατασκευής.
2. Η θέση της μετρητικής διάταξης καθορίζεται ενδεικτικά και όχι δεσμευτικά στη θέση των
υπαρχουσών αναμονών εσωτερικής εγκατάστασης, εφόσον βρίσκονται μεταξύ ρυμοτομικής και
οικοδομικής γραμμής από την πλευρά του δρόμου από τον οποίο διέρχεται δίκτυο φυσικού
αερίου και, δεδομένου, ότι έχουν τηρηθεί οι κανονισμοί και οι προδιαγραφές του Διαχειριστή.
3. Ο εκπρόσωπος του Διαχειριστή έχει προβεί σε απλό οπτικό έλεγχο των εξωτερικών χώρων του
ακινήτου του Ιδιοκτήτη προκειμένου να συντάξει την παρούσα πρόταση όδευσης του
παροχετευτικού αγωγού και χωροθέτησης της μετρητικής διάταξης.

4. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται αν η σύνδεση της παροχής καταστεί αδύνατη για λόγους που δεν
μπορούν να διακριβωθούν από τον παραπάνω έλεγχο (πχ μη εμφανή εμπόδια) ή για λόγους
που αφορούν οικοδομικές ή/και πολεοδομικές παραβάσεις, διαφορές συνιδιοκτητών κ.λπ. και
οι οποίοι δεν εμπίπτουν στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων της. Ο Διαχειριστής δεν ευθύνεται για
τυχόν μεταβολές που έχουν πραγματοποιηθεί στο χώρο του ακινήτου, μετά το χρόνο έγκρισης
της μελέτης εσωτερικής εγκατάστασης του Ιδιοκτήτη, οι οποίες επιβάλλουν την τροποποίηση
της ήδη υποβληθείσας και εγκριθείσας μελέτης ή μεταβάλλουν την όδευση του παροχετευτικού
αγωγού ή επηρεάζουν καθ’ οιονδήποτε τρόπο τη μελέτη σύνδεσης ακινήτου και συμφωνίας
θέσης εξαρτημάτων.
5. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η υλοποίηση της παρούσας μελέτης, θα εκπονείται νέα
μελέτη, λαμβάνοντας υπόψη τα νέα δεδομένα, καθώς και την επιθυμία του Ιδιοκτήτη
αναφορικά με την επιλογή της θέσης εξαρτημάτων.
6. Σε περίπτωση παρέλευσης του χρονικού διαστήματος που ορίζεται στην αίτηση Σύμβασης
Σύνδεσης Φυσικού Αερίου από την τοποθέτηση του/των μετρητή χωρίς την ενεργοποίηση
αυτού/των δεν ισχύει η έκπτωση έγκαιρης ενεργοποίησης που παρέχεται ανά περίπτωση
τρόπου σύνδεσης και θα πραγματοποιηθεί επιπρόσθετη χρέωση μέσω τιμολογίου τελών
σύνδεσης και σύμφωνα µε τα οριζόμενα στην Αίτηση Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου.
7. Σε περίπτωση τοποθέτησης του Μετρητή σε σημείο άλλο από τη Ρυμοτομική Γραμμή, το
συνολικό κόστος σύνδεσης θα επιβαρυνθεί με τα Τέλη Σύνδεσης τόσο της τυχόν υπόγειας όσο
και της υπέργειας όδευσης του παροχετευτικού αγωγού εντός της ρυμοτομικής γραμμής. Οι
τιμές σε ευρώ ανά μέτρο των εργασιών αυτών αναφέρονται στο έντυπο της προσφοράς
σύνδεσης. Το ακριβές πρόσθετο κόστος θα προκύπτει απολογιστικά μετά την ολοκλήρωση
κατασκευής του παροχετευτικού αγωγού.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, μεταβολή ή ζήτημα που προκύψει κατά το στάδιο της κατασκευής της
παροχής, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε με το Διαχειριστή.
Στοιχεία Διαχειριστή: …………………………..
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ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΕΓΓΥΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΟΛΗΣ
[παρατίθεται υπόδειγμα εγγυητικής επιστολής στο οποίο θα περιλαμβάνεται το ύψος και η μέθοδος
υπολογισμού αυτής καθώς και οι περιπτώσεις κατάπτωσης, ανανέωσης ή συμπλήρωσης αυτής]
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ΔΗΛΩΣΗ
Ο Αντισυμβαλλόμενος κ. ……………………………………………………….., με ΑΔΤ ………………. δηλώνω ότι, έλαβα
ειδική γνώση της §ια του άρθρου 9, της Σύμβασης Σύνδεσης Φυσικού Αερίου, που έχει επί λέξει ως
εξής: «ια Θα επιτρέπει την πρόσβαση εκπροσώπων του Διαχειριστή στην Εξωτερική και Εσωτερική
Εγκατάσταση, ενδεικτικά για εργασίες κατασκευής, καταγραφής ένδειξης, συντήρησης, τήρησης
κανόνων ασφαλείας, επιθεώρησης και ελέγχου, διακοπής της τροφοδοσίας, αποσύνδεσης και
αποξήλωσης μέρους ή όλης της Εξωτερικής Εγκατάστασης.
Σε περίπτωση που ο παροχετευτικός αγωγός περιλαμβάνει και ανοδική σωλήνωση (riser), προς
εξασφάλιση του, ο Διαχειριστής θα λαμβάνει από τον Αντισυμβαλλόμενο υπεύθυνη δήλωση
αναφορικά με την πρόσβαση για τους σκοπούς διεκπεραίωσης των ως ανωτέρω εργασιών και
ιδιαιτέρως για λόγους που έχουν να κάνουν με την ασφάλεια του δικτύου. Το περιεχόμενο της
υπεύθυνης δήλωσης παρατίθεται στο Παράρτημα 6 που αποτελεί ενιαίο και αναπόσπαστο τμήμα της
παρούσας.)» και από τούδε συναινώ, αποδέχομαι και δηλώνω ρητά ότι επιτρέπω την πρόσβαση
εκπροσώπων του Διαχειριστή στην Εξωτερική Εγκατάσταση που βρίσκεται σε κοινόχρηστο τοίχο του
μπαλκονιού της οικίας μου. Η πρόσβαση αυτή μπορεί να γίνει κατά τα ανωτέρω, ακόμα και με
εξωτερική παρέμβαση των εκπροσώπων του Διαχειριστή, ακόμα και σε περίπτωση απουσίας μου από
την οικία μου, ή μη άλλης δυνατότητος πρόσβασης των ανωτέρω εκπροσώπων σε αυτήν, δεδομένου
ότι, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για την σχετική πρόσβαση και ρητώς αναγνωρίζω ότι η εν λόγω
παρέμβαση γίνεται για λόγους ασφάλειας του Δικτύου.
Πόλη, Ημερομηνία
Ο Δηλών

