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ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΚΙΝΗΤΟΥ
ΜΕΤΑΞΥ ΚΑΘΕΤΩΝ ΔΡΟΜΩΝ
ΕΠΙΘΥΜΗΤΗ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ
ΠΑΡΟΧΗΣ
ΥΠΑΡΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ/ΑΡ.
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ
ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ
ΕΙΔΟΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ/ΕΙΔΟΣ ΣΗΜΕΙΟΥ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
ΛΕΒΗΤΑΣ ΣΥΜΠΥΚΝΩΣΗΣ
ΜΕΛΛΟΝΤΙΚΗ ΜΕΤΑΠΤΩΣΗ

ΧΡΗΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ/ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ
ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΑΕΡΙΟΥ/ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΕΛΑΤΗ
ΑΙΤΟΥΜΕΝΟ ΦΟΡΤΙΟ

/ Οικιακό
ΘΕΡΜΑΝΣΗ

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟ

ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΣ

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΦΟΡΤΙΟ

ΔΥΝΑΜΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΡΗΤΗ (g-rating)

ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ
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ΤΕΛΗ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΛΟΓΩ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΔΙΚΤΥΟΥ
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΑ ΤΕΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ *
ΕΚΠΤΩΣΗ ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ **

ΣΥΝΟΛΟ
*Σε περίπτωση όπου απαιτηθεί εγκατάσταση μετρητή με ανυψωτική στήλη ισχύουν επιπρόσθετα τέλη σύνδεσης, όπως αυτά ορίζονται στο άρθρο 7 των
όρων της αίτησης σύμβασης σύνδεσης
**Ο αντισυμβαλλόμενος υποχρεούται να καταβάλλει το εν λόγω ποσό σε περίπτωση ενεργοποίησης της εσωτερικής εγκατάστασης μετά το πέρας των 9
μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή
Η σύμβαση υπογράφεται σε περίοδο προωθητικής ενέργειας που ισχύει από

έως

ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ

0,00 €

F.5.2b 2/3/23/10/2018

ΦΠΑ 24 %

Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι επιτρέπω να καταχωρούνται τα ανωτέρω προσωπικά μου δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ)
στο Αρχείο Πελατών που διατηρεί η Εταιρεία. Επιπρόσθετα, ρητά συναινώ στη χρήση αυτών των στοιχείων από συμβεβλημένους συνεργάτες
μεταξύ των οποίων και από Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών με τις οποίες συνδεόμαστε συμβατικά για τις σχετικές ενημερώσεις βάσει του
Ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράλληλη πλήρη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων
Προσωπικού Χαρακτήρα.

Ονοματεπώνυμο / Σφραγίδα / Υπογραφή

ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΕΛΑΤΗ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΥΝΔΕΣΗ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ Η ΥΠΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ ΚΑΙ Η ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟΥΣ ΓΕΝΙΚΟΥΣ ΟΡΟΥΣ
ΣΥΝΑΛΛΑΓΩΝ
Με την υπογραφή της παρούσας αίτησης δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι:
1. Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις που προβλέπονται από το Ν.1599/1986, βεβαιώνω ότι όλα τα στοιχεία που αναγράφονται στην παρούσα αίτηση και όλα τα στοιχεία που σας
προσκομίζω είναι πλήρη, αληθή και ακριβή και αναγνωρίζω το δικαίωμα της ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. να επαληθεύει την ακρίβεια των παραπάνω στοιχείων. Δεσμεύομαι να γνωστοποιήσω αμέσως και σε κάθε
περίπτωση εντός δύο (2) εργάσιμων ημερών οποιαδήποτε τροποποίηση των ως άνω στοιχείων στην Εταιρεία Διανομής Αερίου (ΕΔΑ) Αττικής Α.Ε.
2. Ανέγνωσα και κατανόησα πλήρως και αποδέχομαι ανεπιφύλακτα τους Γενικούς Όρους της Σύμβασης για τη Σύνδεση φυσικού αερίου όπως αυτοί συνάπτονται στην παρούσα αίτηση.
3. Δηλώνω υπευθύνως ότι είμαι ιδιοκτήτης και αναγνωρίζω ότι φέρω την πλήρη ευθύνη ως προς την ακρίβεια και το περιεχόμενο της δηλώσεώς μου.
4. Η υπογραφή μου εμπεριέχει τη συγκατάθεσή μου για την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα που με αφορούν με σκοπό την επεξεργασία της Αίτησης και τη λειτουργία της Σύμβασης. Συναινώ
στη χρήση των στοιχείων αυτών από συμβεβλημένους συνεργάτες της Εταιρείας, αποκλειστικά για τους σκοπούς της ενημέρωσής μου για το φυσικό αέριο, της πραγματοποίησης ερευνών ικανοποίησης, της
σύνδεσης και της τεχνικής υποστήριξης αυτής.
5. Στην περίπτωση που απαιτηθεί ο μετρητής να τοποθετηθεί εντός της ρυμοτομικής γραμμής, θα υπάρξει πρόσθετη επιβάρυνση στα Τέλη Σύνδεσης. Το πρόσθετο κόστος είναι 33 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά μέτρο
υπέργειου αγωγού και 50 ευρώ πλέον ΦΠΑ ανά μέτρο υπόγειου αγωγού εντός της ρυμοτομικής γραμμής. Στα ανωτέρω κόστη παρέχεται έκπτωση 100% στην περίπτωση ενεργοποίησης της εσωτερικής
εγκατάστασης εντός 9 μηνών από την τοποθέτηση του μετρητή.
6. Σε περίπτωση που απαιτηθεί εγκατάσταση μετρητή με ανυψωτική στήλη θα καταβάλλω επιπρόσθετα τα σχετικά Τέλη Σύνδεσης, όπως αυτά ορίζονται στον ακόλουθο πίνακα.

Πλήθος Μετρητών Σε νέα Ανυψωτική στήλη (ταυτόχρονη
τοποθέτηση για οικιακή χρήση με θέρμανση)

Τέλη Σύνδεσης (Άνευ ΦΠΑ)

Έκπτωση Έγκαιρης Ενεργοποίησης Καταβαλλόμενα Τέλη σύνδεσης (Άνευ ΦΠΑ)

1 μετρητής

500 €

0%

500 €

2-3 μετρητές

500 €

60%

200 €

4+ μετρητές

500 €

100%

0€

Πρόσθετος Μετρητής σε Υπάρχουσα Ανυψωτική στήλη

100 €

100%

0€

7. Δηλώνω ρητά και ανεπιφύλακτα ότι επιτρέπω να καταχωρούνται τα ανωτέρω προσωπικά μου δεδομένα (όνομα, διεύθυνση, τηλέφωνο, κτλ) στο Αρχείο Πελατών που διατηρεί η Εταιρεία. Επιπρόσθετα, ρητά
συναινώ στη χρήση αυτών των στοιχείων από συμβεβλημένους συνεργάτες μεταξύ των οποίων και από Εργολαβικές ή Μελετητικές Εταιρείες, Εταιρείες Ενημέρωσης Οφειλετών κ.α με τις οποίες συνδεόμαστε
συμβατικά για τις σχετικές ενημερώσεις βάσει του Ν. 3758/2009, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παράλληλη πλήρη τήρηση της ισχύουσας νομοθεσίας για την Προστασία Δεδομένων Προσωπικού
Χαρακτήρα.
8. Έλαβα γνώση ότι η ΕΔΑ Αττικής Α.Ε εγγυάται την πλήρη συμμόρφωσή της με το πλαίσιο προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα, όπως διαμορφώνεται με την εφαρμογή του Γενικού Κανονισμού
Προσωπικών Δεδομένων ΕΕ 2016/679, το Ν. 2472/1997 και όπως αυτός τροποποιηθεί καθώς και τις αποφάσεις της ΑΠΔΠΧ. Επιπρόσθετα, έλαβα γνώση ότι διαθέτω και μπορώ να ασκήσω τα ακόλουθα
δικαιώματα σε σχέση με τα προσωπικά μου δεδομένα: α) ενημέρωσης: για να λαμβάνω κάθε πληροφορία σχετικά με την επεξεργασία σας σε συνοπτική, κατανοητή και εύκολα προσβάσιμη μορφή, β)
πρόσβασης: για να μαθαίνω ποια δεδομένα μου υφίστανται επεξεργασία, για ποιο λόγο και τους αποδέκτες τους, γ) διόρθωσης: ώστε να δύναται να διορθωθούν τυχόν ελλιπή ή ανακριβή δεδομένα που
τηρούνται, δ) διαγραφής [γνωστό ως «δικαίωμα στη λήθη»]: για τη διαγραφή τους από τα αρχεία σας, εφόσον όμως η επεξεργασία τους δεν είναι πλέον απαραίτητη και δεν υπαγορεύεται από άλλη νομική
βάση (πχ. Επεξεργασία επιβαλλόμενη εκ του νόμου), ε) περιορισμού της επεξεργασίας: σε περίπτωση αμφισβήτησης της ακρίβειας των δεδομένων, στ) φορητότητας: ώστε να δύναμαι να λάβω τα
δεδομένα μου σε δομημένο και κοινώς χρησιμοποιούμενο μορφότυπο, ζ) απόσυρσης συγκατάθεσης/ εναντίωσης: σχετικά με την επεξεργασία των δεδομένων προσωπικού μου χαρακτήρα ανά πάσα
στιγμή. Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων, καθώς και για την υποβολή οποιαδήποτε παραπόνου αναφορικά με ζητήματα προστασίας προσωπικών δεδομένων μπορείτε να απευθυνθείτε στην
ηλεκτρονική διεύθυνση compliance@edaattikis.gr και στη Δήλωση Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων που βρίσκεται αναρτημένη στον ιστότοπο της ΕΔΑ Αττικής (https://edaattikis.gr/gr/data-protection).
9. Αποδέχομαι την επικοινωνία για ενημερωτικούς σκοπούς μέσω SMS, E-mail και ενημερωτικών εντύπων.
10. Έλαβα γνώση ότι η ΕΔΑ Αττικής Α.Ε δύναται, κατόπιν έγκαιρης ενημέρωσης, να αποξηλώσει το μετρητή φυσικού αερίου ο οποίος βρίσκεται στο ακίνητο που αναφέρεται στην παρούσα, στην περίπτωση
κατά την οποία το σχετικό σημείο κατανάλωσης δεν εκπροσωπείται από προμηθευτή αερίου.

Παρατηρήσεις:
1. Η ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. δεν υποχρεούται να συνάψει σύμβαση, εάν δεν της παρέχονται όλες οι αναγκαίες πληροφορίες ή για τους λόγους που αναφέρονται στους Γενικούς Όρους Συναλλαγών.
2. Η ΕΔΑ Αττικής Α.Ε. ενημερώνει τον πελάτη εντός 21 ημερών από τη λήψη της αίτησης για την αποδοχή της. Σε περίπτωση μη αποδοχής της αίτησης, η Εταιρεία πληροφορεί εγγράφως και αιτιολογημένα τον
πελάτη εντός της ίδιας προθεσμίας.
3. Η αίτηση ισχύει για 8 μήνες από την ημερομηνία υπογραφή της.

ΠΛΗΡΩΣΤΕ ΤΟ ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΠΡΟΣΚΟΜΙΖΟΝΤΑΣ ΑΥΤΟ ΤΟ ΑΠΟΚΟΜΜΑ, ΣΕ ΜΙΑ ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
: ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 138/470502-52

IBAN : GR30 0110 1380 0000 1384 7050 252

EUROBANK: ΑΡ. ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΥ 0026.0062.10.0200230087

IBAN : GR08 0260 0620 0001 0020 0230 087
Σύνολο κόστους:

0,00 €

Πληρωτέο ποσό:

0,00 €

Αριθμός Αίτησης:

F.5.2b 2/3/23/10/2018

ΕΘΝΙKH
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Ονοματεπώνυμο / Σφραγίδα / Υπογραφή

ΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΔΕΣΗΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ
Στην Αθήνα σήμερα (ημερομηνία που αναγράφεται στο τέλος), αφενός η «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΝΟΜΗΣ ΑΕΡΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.» (ΕΔΑ ΑΤΤΙΚΗΣ Α.Ε.), που έχει έδρα στην Λυκόβρυση οδός
Λεωφ. Σ. Βενιζέλου 11 & Σερρών, νόμιμα εκπροσωπούμενη, καλούμενη στο εξής ως ο "Διαχειριστής" και αφετέρου ο/η αναγραφόμενος/η (βλ. στοιχεία συμβαλλόμενου στην
αίτηση) καλούμενος/η στο εξής ως "Ιδιοκτήτης", από κοινού καλούμενοι εφεξής τα “Μέρη” και έκαστος το “Μέρος”, συμφώνησαν τα εξής:
ΑΡΘΡΟ 1: Ο Διαχειριστής μετά από αίτηση αναλαμβάνει να παρέχει σύνδεση στο δίκτυο διανομής φυσικού αερίου που διαχειρίζεται στον Ιδιοκτήτη και στο κτίριο (βλ. στοιχεία
σύνδεσης, όπως περιγράφονται στην αίτηση σύμβασης σύνδεσης) στο εξής ως το "Ακίνητο” για τη χρήση και το φορτίο που δηλώνεται (βλ. στοιχεία κατανάλωσης, όπως
περιγράφονται στην αίτηση σύμβασης σύνδεσης) με κατάλληλη εγκατάσταση παροχής που να ανταποκρίνεται στα παραπάνω στοιχεία κατανάλωσης.
ΑΡΘΡΟ 2: Η σύμβαση καταρτίζεται με την έγκριση της αίτησης σύνδεσης του Ιδιοκτήτη, την υποβολή στον Διαχειριστή των ζητούμενων στοιχείων και δικαιολογητικών και την
καταβολή από τον Ιδιοκτήτη του τέλους σύνδεσης και του αναλογούντος ΦΠΑ που αντιστοιχεί στο τέλος σύνδεσης, που αναγράφονται στη σύμβαση.
ΑΡΘΡΟ 3: Ο Διαχειριστής υποχρεούται να ολοκληρώσει την σύνδεση εντός εξήντα (60) εργάσιμων ημερών από την υπογραφή της αμοιβαίας σύμβασης σύνδεσης εξαιρουμένων
των περιπτώσεων επεκτάσεων και εγκατάστασης Σταθμού Μέτρησης Ρύθμισης και με την επιφύλαξη: (α) των περιπτώσεων μη παροχής από τον Πελάτη στον Διαχειριστή των
απαιτουμένων πληροφοριών ή/και μη δυνατότητας πρόσβασης στην Εσωτερική Εγκατάσταση του Πελάτη, (β) των περιπτώσεων για τις οποίες η κατασκευή της Εξωτερικής
Εγκατάστασης ή η τροφοδότηση είναι επικίνδυνη, (γ) των περιπτώσεων συμφωνίας διαφορετικού χρόνου σύνδεσης μεταξύ Πελάτη και Διαχειριστή, (δ) ύπαρξης λόγων ανωτέρας
βίας.
Η κατασκευή της παροχής και η τοποθέτηση του μετρητή θα πραγματοποιηθεί στους χώρους του Ακινήτου που αποτυπώνονται στο «Έντυπο Σύνδεσης Ακινήτου & Συμφωνίας
Θέσης Εξαρτημάτων» στη "Διεύθυνση του ακινήτου" όπως αυτή έχει δηλωθεί στην αίτηση σύνδεσης, εκτός αν δεν είναι τεχνικά εφικτή η τοποθέτηση ή συμφωνήσουν διαφορετικά
τα Μέρη. Σε περίπτωση που οι εργασίες κατασκευής δεν είναι δυνατό να αρχίσουν, συνεχισθούν ή ολοκληρωθούν για λόγους που οφείλονται στον Ιδιοκτήτη, ο Διαχειριστής θα
του γνωστοποιήσει εγγράφως ότι αδυνατεί να συνεχίσει τις εργασίες μέχρι να εκπληρωθεί η αντίστοιχη υποχρέωσή του. Σε περίπτωση που το Ακίνητο βρίσκεται σε στάδιο
κατασκευής ή οικοδομικών εργασιών κατά την ημερομηνία υπογραφής της παρούσας, ο Ιδιοκτήτης οφείλει να ειδοποιήσει εγγράφως και έγκαιρα τον Διαχειριστή όταν
ολοκληρωθούν οι εργασίες στο Ακίνητο και είναι διαμορφωμένος ο περιβάλλων χώρος, που σχετίζεται με την όδευση και τη θέση του μετρητή, προκειμένου ο Διαχειριστής να
εκκινήσει τις διαδικασίες σύνδεσης με το δίκτυο διανομής φυσικού αέριου. Στις παραπάνω περιπτώσεις, ο Διαχειριστής οφείλει να κατασκευάσει την παροχή εντός ευλόγου
χρονικού διαστήματος από την ημερομηνία που θα ενημερωθεί εγγράφως από τον Ιδιοκτήτη ότι ο τελευταίος έχει προβεί στην εκπλήρωση των υποχρεώσεών του ή στην εκτέλεση
της ενέργειας που του έχει υποδειχθεί προκειμένου να εκκινήσουν ή να συνεχιστούν οι εργασίες κατασκευής του παροχετευτικού αγωγού. Ο Διαχειριστής δεν υποχρεούται να
προβεί σε Σύνδεση, όταν για λόγους που εκφεύγουν της ευθύνης του η πραγματοποίηση της Σύνδεσης είναι τεχνικά αδύνατη ή επικίνδυνη.
ΑΡΘΡΟ 4: Στην περίπτωση τοποθέτησης του μετρητή εντός της ρυμοτομικής γραμμής κατόπιν επιθυμίας του Ιδιοκτήτη, ο τελευταίος βαρύνεται με το κόστος των απαιτούμενων
εργασιών για την επέκταση του παροχετευτικού αγωγού μέχρι το σημείο τοποθέτησης του μετρητή στην επιθυμητή από τον Ιδιοκτήτη θέση.
ΑΡΘΡΟ 5: Ο Διαχειριστής εγκαθιστά στο Ακίνητο τον κατάλληλο μετρητή παροχής αερίου, οι ενδείξεις του οποίου αποτελούν απόδειξη της κατανάλωσης φυσικού αερίου από
τον Τελικό Πελάτη (Ιδιοκτήτης ή Μισθωτής Ακινήτου). Ο Διαχειριστής δύναται να προβεί στη μετατόπιση του μετρητή για τεχνικούς λόγους ή λόγω αδυναμίας πρόσβασης στο
παροχετευτικό δίκτυο ύστερα από ενημέρωση του Ιδιοκτήτη. Στην περίπτωση αυτή ο Ιδιοκτήτης οφείλει να εκτελέσει τις εργασίες που απαιτούνται για την τροποποίηση και
εναρμόνιση της εσωτερικής του εγκατάστασης με τη νέα θέση του μετρητή φυσικού αερίου.
ΑΡΘΡΟ 6: Ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται να κατασκευάζει την εσωτερική εγκατάσταση φυσικού αερίου του Ακινήτου του σύμφωνα με τους εκάστοτε ισχύοντες κανονισμούς και
προδιαγραφές, να προβαίνει σε ετήσια συντήρηση και σε τετραετή έλεγχο στεγανότητας αυτής και ευθύνεται για την κατασκευή και την ορθή λειτουργία της. Σε περίπτωση που η
παρούσα συνάπτεται με τη χορήγηση στον Ιδιοκτήτη ειδικής προσφοράς ή άλλης παροχής και ο Ιδιοκτήτης δεν έχει ενεργοποιήσει την εσωτερική του εγκατάσταση εντός της
χρονικής προθεσμίας που ορίζεται από την εκάστοτε ισχύουσα ειδική προσφορά, ο Διαχειριστής διατηρεί το δικαίωμα να αναζητήσει κάθε ειδική παροχή που έχει παρασχεθεί στον
Ιδιοκτήτη και ο τελευταίος υποχρεούται να καταβάλει στον Διαχειριστή τα ποσά που θα κατέβαλε αν δεν ίσχυαν οι όροι της ειδικής προσφοράς. Ο Ιδιοκτήτης οφείλει να μην
προχωρήσει σε καμία αλλαγή της ήδη υπάρχουσας εγκατάστασης θέρμανσης ή άλλων χρήσεων πριν την τοποθέτηση και ενεργοποίηση του μετρητή φυσικού αερίου από τον
Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 8: Η παρούσα σύμβαση είναι αορίστου χρόνου. Κατά παρέκκλιση από τις γενικές διατάξεις και δεδομένου ότι η παροχή πρόσβασης στο Δίκτυο Διανομής συνιστά Υπηρεσία
Γενικού Οικονομικού Συμφέροντος, μόνο ο Ιδιοκτήτης μπορεί να καταγγείλει ανά πάσα στιγμή την σύμβαση για απλή μεταμέλεια και να αποδεσμευθεί από αυτή εντός τριάντα
ημερών από την άσκηση της καταγγελίας καταβάλλοντας ταυτόχρονα στον Διαχειριστή τυχόν έξοδά του, καθώς και την αξία των κάθε είδους προσφορών, επιδοτήσεων ή
παροχών των οποίων ο Ιδιοκτήτης έχει επωφεληθεί.
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ΑΡΘΡΟ 7: Ο Ιδιοκτήτης αναγνωρίζει το απόλυτο δικαίωμα ιδιοκτησίας του Διαχειριστή επί του παροχετευτικού δικτύου, αναπόσπαστο τμήμα του οποίου αποτελεί ο μετρητής
παροχής αερίου και τυχόν περαιτέρω εξαρτήματα, και έχει την πλήρη και άμεση ευθύνη για τη φύλαξη του εφόσον βρίσκεται στο Ακίνητο ή στους κοινόχρηστους χώρους του
Ακινήτου και είναι υπεύθυνος για οιαδήποτε βλάβη, φθορά, παραβίαση σφραγίδων ή τροποποίηση, προκαλούμενη από παρόμοια παρέμβαση. Σε περίπτωση παρεμβάσεως, ο
Διαχειριστής δικαιούται να διεκδικήσει κάθε νόμιμη αποζημίωση από τον Ιδιοκτήτη για την αποκατάσταση της ζημίας. Πέραν των παραπάνω αναφερόμενων νομίμων και
συμβατικών δικαιωμάτων του Διαχειριστή, σε περίπτωση παρέμβασης του Ιδιοκτήτη επί του παροχετευτικού δικτύου επιβάλλεται ποινική ρήτρα ύψους 300,00€ για κάθε
παράβαση. Αμέσως μόλις ο Ιδιοκτήτης διαπιστώσει παρόμοια παρέμβαση, βλάβη, φθορά ή τροποποίηση, οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον Διαχειριστή. Ο Ιδιοκτήτης
αποδέχεται και επιτρέπει τη διέλευση της παροχής φυσικού αερίου και την εκτέλεση των απαιτούμενων εργασιών από τον Διαχειριστή εντός των ορίων του Ακινήτου καθώς και
την τοποθέτηση μετρητή σε χώρο εντός των ορίων του Ακινήτου άνευ ανταλλάγματος. Σε περίπτωση υπόγειας όδευσης ο Ιδιοκτήτης υποχρεούται να μην προβεί σε οποιαδήποτε
εργασία-κατασκευή υπεργείως του χώρου που θα χρησιμοποιηθεί από τον Διαχειριστή για την υπόγεια όδευση των αγωγών φυσικού αερίου και δεσμεύεται ότι ο χώρος αυτός θα
παραμείνει προσβάσιμος και ελεύθερος χρήσης και κατασκευής. Στην περίπτωση που ο Ιδιοκτήτης ή τρίτοι προτίθενται να εκτελέσουν εργασίες σε γειτνίαση με τον παροχετευτικό
αγωγό ο τελευταίος οφείλει να ειδοποιήσει άμεσα τον Διαχειριστή.

ΑΡΘΡΟ 9: Η αίτηση σύνδεσης που υποβάλει ο Ιδιοκτήτης στον Διαχειριστή, οι «Γενικοί Όροι Συναλλαγών» και το «Έντυπο Σύνδεσης Ακινήτου & Συμφωνίας Θέσης
Εξαρτημάτων» αποτελούν αναπόσπαστο και ισοδύναμο μέρος της παρούσας σύμβασης. Ο Ιδιοκτήτης με την υπογραφή της παρούσας θεωρείται ότι έχει λάβει γνώση του
περιεχομένου των «Γενικών Όρων Συναλλαγών» που διατίθενται από τον Διαχειριστή και ότι το αποδέχεται πλήρως. Η παρούσα σύμβαση συντάχθηκε εις διπλούν και αφού
υπογράφηκε νομίμως από τα συμβαλλόμενα Μέρη, έλαβε έκαστο Μέρος από ένα όμοιο πρωτότυπο.
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Οποιοδήποτε Μέρος μπορεί να καταγγείλει εγγράφως τη Σύμβαση εάν το άλλο Μέρος παραβιάσει οιαδήποτε από τις υποχρεώσεις του. Τα αποτελέσματα της καταγγελίας
επέρχονται τριάντα (30) ημέρες μετά τη γνωστοποίηση της καταγγελίας στο υπαίτιο Μέρος.

